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Mircea Brânduºã barajului de promovare în Liga 
a III-a la fotbal. Campioana 
judeþului Cãlãraºi a reuºit o SM Dunãrea Giurgiu ºi 
remizã liniºtitoare ºi pãstreazã formaþia cãlãrãºeanã FC 
ºanse reale de accedere în AAgricola Borcea au 
eºalonul trei al fotbalului terminat la egalitate, 2-2 (2-1), 
românesc, având în vedere sâmbãtã seara (17 iunie), pe 
meciurile bune stadionul ''Marin Anastasovici'' 
fãcute pe teren... din Giurgiu, în prima manºã a >> pagina 8

PROGRAM CINEMA 

n PRIMÃRIA CÃLÃRAªI

Biserica 
, aproape 

de comunitate

"Sfinþii Arhangheli 
Mihail ºi Gavriil"
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VINERI JOI

Însorit Însorit ÎnsoritParþial norosParþial norosParþial noros Parþial noros

Reabilitarea Poºtei Vechi 
din Cãlãraºi - primul proiect 

finanþat prin POR în 
regiunea Sud Muntenia! 

Miercuri, 21 iunie, primarul municipiului 
Cãlãraºi, Daniel ªtefan Drãgulin ºi 
directorul Agenþiei pentru Dezvoltare 
Regionalã Sud Muntenia, Liviu Muºat au 
semnat primul contract de finanþare în 
cadrul Programului... >> pagina 2
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Tel:+40 242 318 996
fax: +40 242 315 858

Organizaþia Judeþeanã a PNL Cãlãraºi ºi-esfãºurat sâmbãtã la Romexpo în vota pe Cristian Buºoi.
a manifestat oficial susþinerea pentru Bucureºti, în prezenþa a Iliuþã nu a ales cartea câºtigãtoare în 
actualul preºedinte printr-un comunicat Daproximativ 5000 de delegaþi, ceea ce priveºte opþiunea sa ºi nu a reuºit 
de presã, excepþie fãcând preºedintele Congresul PNL ºi-a desemnat conducerea nici sã acceadã în funcþia de 
Consiliului Judeþean Cãlãraºi, Vasile pentru urmãtorii 4 ani. Astfel, Ludovic vicepreºedinte pentru Agriculturã, 
Iliuþã, ºi probabil cei care sunt mai Orban a fost ales în funcþia de preºedinte dezvoltare ruralã, industrie alimentarã ºi 
apropiaþi de acesta în PNL, care a cu 3.518 voturi, faþã de doar 952 obþinute mediu, ape ºi silviculturã. În 
anunþat pe pagina sa de facebook cã îl va de contracandidatul sãu, Cristian Buºoi. schimb, senatorul...
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Program Cinema Cãlãraºi 
23 - 30 iunie 2017

Ziua Comunei 

Mitreni, 

sãrbãtoritã 

cu mare fast!

Auricã Gazu: „La 
nivelul Primãriei nu 
existã arierate, nu 
sunt restanþe cãtre 
furnizorii de servicii, 
plata salariilor sunt la 
zi, bugetul primãriei 
asigurã stabilitate 
serviciilor"

Camelia Ghiveciu: 
„Domnul Muºat 
face confuzie între 
Proiect ºi 
Contractul de 
management care 
se încheie pe 
maximum 3 ani"

Dupã ce a trecut 
în administrarea 
sa, Consiliul 
Judeþean cautã 
soluþii de 
finanþare pentru 
reabilitarea 
Palatului 
Prefecturii

Promovarea se joacã 
la BORCEA!

Rãducu 
Filipescu 
a obþinut 

funcþia de 
vicepreºedinte, 
Vasile Iliuþã nu

n Congres PNL

Printre criteriile propuse, 
medicii care fac imagine 
bunã spitalului Cãlãraºi 
vor primi stimulente 
financiare

Alin Drãgulin, director ADI 
Ecoaqua: „Dacã municipiul 
Cãlãraºi gestiona singur 
serviciul ºi nu intra în 
aceastã asociere, nu ar fi 
atras fondurile europene pe 
POS Mediu, de circa 40 
milioane euro“
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onsiliul Judeþean Cãlãraºi punctul de vedere al acoperirii obligaþi la restituirea bugetului aprobat." funcþie de competenþã. 
a aprobat acordarea de cu medici de specialitate; stimulentului financiar acordat. Pentru plata acestor Necesitatea ºi oportunitatea Cstimulente financiare stimulente lunare se alocã un adoptãrii mãsurii propuse - Dacã medicul nu are Sumele cu titlu de stimulente 

medicilor din Spitalul Judeþean plafon maxim de 100.000 rezultã din deficitul de proprietate în financiare se acordã în limita 
de Urgenþã, scopul principal al lei/lunã. Se estimeazã cã medici din cadrul Spitalului municipiul/judeþul Cãlãraºi, unui plafon maxim de 100.000 
acestora fiind atragerea unor acest plafon de 100.000 Judeþean de Urgenþã „Dr. dacã are asiguratã cazarea într- lei/lunar.
medici specialiºti la Cãlãraºi, lei/lunã va finanþa plata una din locuinþele aparþinând 
dar ºi menþinerea celor cheltuielilor aferente unui Primãriei sau dacã locuieºte cu 
existenþi. numãr de 28 de medici. chirie într-o locuinþã 

achiziþionatã de pe piaþa liberã;În cadrul ºedinþei de Consiliu Astfel: douã salarii minime 
Judeþean din 31 mai a.c., Emil - Dacã medicul face naveta; brute pe þarã (1450 lei*2) + 
Muºat, preºedintele Consiliului - Numãrul de gãrzi efectuate pe cheltuieli cu contribuþii la 
de Administraþie al SJUC, a liniile de gardã stabilite ca fiind Bugetul de Stat 
prezentat proiectul prin care se deficitare din punctul de vedere (22,5%*1450lei*2)*28 = 
doreºte acordarea unor al acoperirii cu medici precum ºi 99484 lei, respectiv 100.000 
compensaþii financiare medicilor numãrul de gãrzi efectuate peste lei/lunã.  
Spitalului Judeþean. Acesta a cele obligatorii potrivit legii;

În altã ordine de idei, în cadrul declarat cã s-a luat aceastã - Contribuþia la promovarea 
SJU Cãlãraºi, de la începutul hotãrâre pentru a se acoperi imaginii spitalului prin 
anului ºi pânã în prezent, au secþiile deficitare din spital. rezultatele profesionale.
fost angajaþi opt medici:Muºat a precizat cã, Emil Muºat ne-a declarat cã 

deocamdatã, criteriile de w dr. Sampa Maria - medic orice propunere este binevenitã 
acordare a compensaþiilor primar obstetricã ginecologie;ºi poate fi transmisã pe adresa 
materiale se aflã în stadiu de de email a Spitalului, în atenþia w dr. Dumitrescu Andrei - medic propunere, ele urmând a fi preºedintelui CA. Propunerile primar obstetricã ginecologie definitivate în cadrul Consiliului vor fi discutate ºi aprobate în Pompei Samarian" Cãlãraºi. Sumele cu titlu de stimulente (foto);de Administraþie. Conform Consiliul de Administraþie În acest sens, prin Ordinul financiare lunare vor fi acestuia: w dr. Ispas Camelia - medic Proiectul de hotãrâre Ministerului Sãnãtãþii nr. prevãzute în bugetul propriu al specialist oftalmologie;- Stimulentele se vor acorda pe aprobat: 281/10.03.2016 a fost Spitalului Judeþean de Urgenþã duratã determinatã, aprobatã de w dr. Pascu ªtefania - medic Se aprobã acordarea unor declasificat Spitalul Judeþean „Dr. Pompei Samarian" Cãlãraºi cãtre managerul spitalului. Se specialist A.T.I;stimulente financiare lunare de Urgenþã „Dr. Pompei pentru anul 2017 ºi vor fi plãtite propune ca lista cu beneficiari 

pentru atragerea ºi menþinerea Samarian" Cãlãraºi. Acest beneficiarilor de cãtre unitatea w dr. Florea Alina - medic sã fie aprobatã trimestrial. Se 
medicilor angajaþi cu contract de ordin a fãcut obiectul medicalã, începând cu data de 1 specialist A.T.I;propune ca stimulentul sã 
muncã pe duratã nedeterminatã, Dosarului nr. 3110/2/2016, iunie 2017.porneascã de la valoarea de 500 w dr. Licã Adrian - medic stabiliþi prin decizie a dosar în urma cãruia a fost Potrivit art. 199 alin. (2) din lei pe lunã, pânã la valoarea specialist chirurgie generalã;Consiliului de Administraþie, în anulat acest act Legea nr. 95/2006 privind maximã reprezentând 
cadrul Spitalului Judeþean de administrativ. Ordinul w dr. Alhrachi Hassan - medic reforma în domeniul cuantumul a douã salarii 
Urgenþã „Dr. Pompei Samarian" anterior evocat a fost emis specialist O.R.L;sãnãtãþii, republicatã, cu minime;
Cãlãraºi, la nivelul a douã salarii având drept considerente modificãrile ºi completãrile w dr. Ahmed-Shen-Mhmod - - Se vor acorda cu prioritate minime brute pe þarã, în limita lipsa anumitor specializãri ulterioare, „Autoritãþile medic specialist cardiologie. medicilor angajaþi cu contract de plafonului maxim stabilit precum cea de medic administraþiei publice locale muncã pe duratã nedeterminatã „Încercãm sã acoperim toate conform prezentei hotãrâri. nefrolog.pot acorda personalului începând cu anul 2017. gãrzile ºi toate secþiile cu Persoanele beneficiare ale Adoptarea mãsurilor propuse medical ºi de specialitate din 

medici specialiºti. Facem Criteriile pe baza cãrora se vor prevederilor articolului 1 au este necesarã având în spitalele publice din reþeaua 
acorda, pe perioadã determinatã toate demersurile care se obligaþia de a semna un vedere cerinþele învederate sanitarã proprie stimulente 
ºi în funcþie de disponibilul impun pentru a le oferi angajament conform cãruia vor de prin Ordinul Ministerului financiare lunare, în limita a 
financiar, stimulentele doctorilor condiþii desfãºura activitatea, în cadrul Sãnãtãþii nr. 323/2011 douã salarii minime brute pe 
financiare, medicilor din corespunzãtoare de lucru ºi Spitalului Judeþean de Urgenþã privind aprobarea þarã, în baza hotãrârii 
Spitalul Judeþean De Urgenþã cazare", a declarat Adrian „Dr. Pompei Samarian" Cãlãraºi, metodologiei ºi a criteriilor autoritãþilor deliberative ale 
„Dr. Pompei Samarian" Cãlãraºi: pentru o perioadã de cel puþin Comºa, managerul interimar al minime obligatorii pentru autoritãþilor administraþiei 
- Dacã secþia este deficitarã din spitalului.doi ani, în caz contrar fiind clasificarea spitalelor în publice locale, în limita 

Primãria Municipiului Cãlãraºi organizeazã concurs pentru vacante de consilier, clasa I, grad profesional principal - de referent, clasa III, grad profesional superior – 
recrutare în vederea ocupãrii funcþiilor publice de execuþie Compartimentul Executare Persoane Fizice ºi Persoane Compartimentul Financiar Contabil la Direcþia Economicã din 
vacante de referent, clasa III, grad profesional superior – Juridice la Direcþia Economicã din cadrul Primãriei cadrul Primãriei Municipiului Cãlãraºi:
Compartimentul Financiar Contabil, referent de specialitate, Municipiului Cãlãraºi: - sã îndeplineascã condiþiile art. 54 din legea nr.188/1999 
clasa II, grad superior – Compartimentul Impunere Persoane - sã îndeplineascã condiþiile art. 54 din legea nr.188/1999 privind statutul funcþionarilor publici, republicatã 2;
Fizice ºi Persoane Juridice ºi Amenzi, 2 posturi consilier privind statutul funcþionarilor publici, republicatã 2; - studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu 
superior – Compartimentul Urmãrire Persoane Fizice ºi diplomã de bacalaureat în domeniul economic;- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv 
Persoane Juridice, 2 posturi de consilier, clasa I, grad studii superioare de lungã duratã, absolvite cu diplomã de - vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitãrii principal Compartimentul Executare Persoane Fizice ºi licenþã sau echivalentã în domeniul economic funcþiei publice: 9 ani. Persoane Juridice – Direcþia Economicã din cadrul Primãriei 

- vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitãrii Concursul se organizeazã la sediul Primãriei Municipiului Municipiului Cãlãraºi
funcþiei publice: minimum 5 ani. Cãlãraºi, din strada Bucureºti, nr.140 A, în data de 27.07.2017, Condiþii cumulative pentru a participa la concursul de 

ora 11.00 – proba scrisã ºi 31.07.2017, ora 14.00 - interviul.Condiþii cumulative pentru a participa la concursul de recrutare pentru ocuparea funcþiei publice de execuþie vacantã 
recrutare pentru ocuparea funcþiei publice de execuþie vacante Dosarele de înscriere la concurs se pot depune in  termen de de consilier, clasa I, grad profesional superior - 
de referent de specialitate, clasa II, grad profesional superior - 20 zile de la data  publicãrii prezentului anunþ în Monitorul Compartimentul Urmãrire Persoane Fizice ºi Persoane 
Compartimentul Impunere Persoane Fizice ºi Persoane Oficial al României, partea a III-a, la  Biroul Resurse Umane Juridice la Direcþia Economicã din cadrul Primãriei 
Juridice ºi Amenzi la Direcþia Economicã din cadrul Primãriei Salarizare din cadrul Primãriei Municipiului Cãlaraºi.Municipiului Cãlãraºi:
Municipiului Cãlãraºi: Dosarul de înscriere la concurs trebuie sã conþinã obligatoriu - sã îndeplineascã condiþiile art. 54 din legea nr.188/1999 
- sã îndeplineascã condiþiile art. 54 din legea nr.188/1999 documentele prevãzute la art. 49 alin. (1) din H.G. privind statutul funcþionarilor publici, republicatã 2;
privind statutul funcþionarilor publici, republicatã 2; nr.611/2008.- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv 
- studii superioare de scurtã duratã, absolvite cu diplomã de Condiþiile de participare ºi bibliografia stabilitã se afiºeaza la studii superioare de lungã duratã, absolvite cu diplomã de 
licenþã sau echivalentã în domeniul economic; sediul Primãriei Municipiului Cãlãraºi. Relaþii suplimentare se licenþã sau echivalentã în domeniul economic

pot obþine la Biroul Resurse Umane Salarizare, telefon - vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitãrii - vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitãrii 
0242.311.005 - interior 111.funcþiei publice: minimum 9 ani. funcþiei publice: minimum 9 ani.

PRIMAR,Condiþii cumulative pentru a participa la concursul de Condiþii cumulative pentru a participa la concursul de 
recrutare pentru ocuparea funcþiilor publice de execuþie DANIEL ªTEFAN DRÃGULINrecrutare pentru ocuparea funcþiei publice de execuþie vacantã 

În toþi aceºti ani, principalul asigurarea utilitãþilor care condiþioneazã 
impediment care a blocat reabilitarea a funcþionarea instituþiei ºi îmbunãtãþirea 
fost trecerea în administrarea condiþiilor de lucru cu cetãþenii. 

Proiectul a cuprins urmãtoarele lucrãri : Consiliului Judeþean a clãdirii ºi 
terenului aferent.w reabilitarea reþelelor exterioare de 

apã ºi canalizare Recent, dupã demersurile fãcute de 
w reabilitarea reþelelor termice Consiliul Judeþean, s-a reuºit semnarea 
exterioare unui protocol între Instituþia Prefectului 
w lucrãri de consolidare a structurii de ºi Consiliul Judeþean privind trecerea în 
rezistenþã administrarea temporarã a CJ pe 
w lucrãri de arhitecturã durata desfãºurãrii lucrãrilor de 

consolidare ºi reabilitare.w lucrãri de restaurare 
w reabilitarea instalaþiilor sanitare, Directorul adjunct al Direcþiei de 
termice ºi electrice. Dezvoltare Regionalã ºi Relaþii Externe, 
Fondurile alocate, prin Hotãrârea de Eduard Grama, ne-a declarat cã se cautã 
Guvern 337/2008, lucrãrilor de soluþii pentru finanþarea pe fonduri 
restaurare ºi consolidare a Palatului europene a lucrãrilor, una dintre 
Administrativ al judeþului Cãlãraºi au variante fiind Axa 10 – Îmbunãtãþirea 
fost în valoare de 2,97 milioane lei. infrastructurii educaþionale, având ca 
Aceºti bani au fost utilizaþi pentru finalitate înfiinþarea unei Universitãþi în 
finanþarea asistenþei tehnice ºi parteneriat cu o instituþie de 
executarea lucrãrilor de restaurare ºi învãþãmânt superior din Bucureºti. 
consolidare a clãdirii. Suma a fost 

„Vizãm, în special, restaurarea clãdirii, alocatã bugetului propriu al judeþului 
ca prioritate a noastrã, dar dorim sã Cãlãraºi din Fondul de rezervã bugetarã ea mai reprezentativã clãdire a 
includem ºi parcul Prefecturii într-un alt la dispoziþia Guvernului pe anul 2008. judeþului Cãlãraºi, Palatul 
proiect pentru modernizare. Pânã la S-a dorit atunci ca dupã ce vor fi mutate Prefecturii, construitã în 1897, C finalul acestui an vom finaliza birourile în acest corp sã se treacã la zace de ani buni în paraginã, 
documentaþia pentru a putea fi prinsã reabilitarea celuilalt. 

autoritãþile judeþene nereuºind pânã în finanþare anul viitor. Nu vom merge Mai exact, în 2008 a fost redeschisã Din pãcate, restul proiectului nu a mai 
acum sã rezolve aceastã situaþie decât aripa de sud, dupã lucrãri de strict pe Axa 10, dacã existã continuat, aripa de nord ajungând într-o 
pe jumãtate. Numai cã nici aceastã consolidare care au avut în vedere posibilitatea vom încerca sã accesãm ºi stare avansatã de degradare iar aripa de 
jumãtate nu a fost finalizatã. punerea în siguranþã a clãdirii, o altã axã.", a mai spus acesta.   sud a rãmas fãrã faþada finalizatã.

PRIMÃRIA MUNICIPIULUI CALÃRAªI

A N U N Þ

Primãria Municipiului Cãlãraºi organizeazã concurs de licenþã sau echivalentã; - sã îndeplineascã condiþiile art. 54 din legea nr.188/1999 
recrutare în vederea ocupãrii funcþiilor publice de execuþie privind statutul funcþionarilor publici, republicatã 2;- vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitãrii 
vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior – funcþiei publice: minimum 9 ani. - studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv 
Compartimentul Achizitii, consilier, clasa I, grad profesional studii superioare de lungã duratã, absolvite cu diplomã de Condiþii cumulative pentru a participa la concursul de superior – Compartimentul Transport Public Local, consilier, licenþã sau echivalentã;recrutare pentru ocuparea funcþiilor publice de execuþie clasa I, grad profesional principal – Serviciul Investiþii ºi 

vacante de consilier, clasa I, grad profesional principal – - vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitãrii Infrastructurã ºi Transport Public Local, consilier, clasa I, 
Serviciul Investiþii ºi Infrastructurã ºi Transport Public Local, funcþiei publice: minimum 1 an. grad profesional principal – Compartimentul Achiziþii, 
la Compartimentul Achiziþii ºi la Compartimentul Concursul se organizeazã la sediul Primãrie Municipiului consilier, clasa I, grad profesional principal – 
Monitorizare Servicii Comunitare de Utilitãþi Publice - la Cãlaraºi, din strada Bucureºti, nr.140 A , în data de Compartimentul Monitorizare Servicii Comunitare de Utilitãþi 
Direcþia Tehnicã din cadrul Primãriei Municipiului Cãlãraºi: 27.07.2017, ora 11.00 - proba scrisã ºi 31.07.2017, ora 14.00 - Publice, consilier, clasa I, grad profesional asistent – 

interviul.- sã îndeplineascã condiþiile art. 54 din legea nr.188/1999 Serviciul Investiþii ºi Infrastructurã ºi Transport Public Local, 
privind statutul funcþionarilor publici, republicatã 2;consilier, clasa I, grad profesional asistent – Compartiment Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 

Licitaþii Publice ºi consilier, clasa I, grad profesional asistent 20 zile de la data  publicãrii prezentului anunþ în Monitorul - studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv 
– Compartiment Transport Public Local, la Direcþia Tehnicã Oficial al României, partea a III-a, la  Biroul Resurse Umane studii superioare de lungã duratã, absolvite cu diplomã de 
din cadrul Primãriei Municipiului Cãlãraºi. Salarizare din cadrul Primãriei Municipiului Cãlaraºi. licenþã sau echivalentã;
Condiþii cumulative pentru a participa la concursul de Dosarul de înscriere la concurs trebuie sã conþinã obligatoriu - vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitãrii recrutare pentru ocuparea funcþiilor publice de execuþie documentele prevãzute la art. 49 alin. (1) din H.G. funcþiei publice: minimum 5 ani. vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior – nr.611/2008. 
Compartimentul Transport Public Local ºi Compartimentul Condiþii cumulative pentru a participa la concursul de Condiþiile de participare ºi bibliografia stabilitã se afiºeazã la 
Achiziþii - la Direcþia Tehnicã din cadrul Primãriei recrutare pentru ocuparea funcþiilor publice de execuþie sediul Primãriei Municipiului Cãlãraºi.
Municipiului Cãlãraºi: vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent – 

Relaþii suplimentare se pot obþine la Biroul Resurse Umane Serviciul Investiþii ºi Infrastructurã ºi Transport Public Local, - sã îndeplineascã condiþiile art. 54 din legea nr.188/1999 
Salarizare, telefon 0242.311.005 - interior 111.la Compartimentul Licitaþii Publice ºi la Compartimentul privind statutul funcþionarilor publici, republicatã 2;

PRIMAR,Transport Public Local - la Direcþia Tehnicã din cadrul - studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv 
DANIEL ªTEFAN DRÃGULINPrimãriei Municipiului Cãlãraºi:studii superioare de lungã duratã, absolvite cu diplomã de 

PRIMÃRIA MUNICIPIULUI CALÃRAªI

A N U N Þ

protecþia ºi valorificarea durabilã a lei – fonduri din bugetul naþional), iercuri, 21 iunie, primarul 
patrimoniului cultural", Prioritatea cofinanþarea eligibilã a municipiului Cãlãraºi, Daniel M de investiþii 5.1 „Conservarea, ªtefan Drãgulin ºi directorul beneficiarului de 230.851,67 lei, 
protejarea, promovarea ºi Agenþiei pentru Dezvoltare Regionalã iar valoarea neeligibilã, inclusiv 
dezvoltarea patrimoniului natural ºi Sud Muntenia, Liviu Muºat au semnat TVA, este de 9.579,84 lei. 
cultural". primul contract de finanþare în cadrul 

Clãdirea aflatã în centrul vechi al Programului Operaþional Regional Primarul Daniel Drãgulin a urbei dateazã din anii 1904 – 2014 – 2020 de la nivelul regiunii aminitit cã s-a lucrat la acest 1905, arhitectura acesteia fiind Sud Muntenia. proiect timp de trei ani ºi doreºte reprezentativã pentru sfârºitul 
sã le mulþumeascã tuturor 

secolului al XIX-lea, caracterizând 
funcþionarilor primãriei pentru Proiectul se numeºte „Dezvoltarea o societate româneascã aflatã într-

patrimoniului cultural prin perseverenþã. Acesta a mai spus 
o perioadã de dezvoltare, cã acesta este primul proiect restaurarea monumentului istoric 
influenþatã de formele de POªTA VECHE din municipiul dintr-o serie pe care primãria 
manifestare ale culturii Cãlãraºi", pentru care Municipiul doreºte sã le implementeze în 
occidentale. Cãlãraºi, în calitate de beneficiar, Cãlãraºi prin intermediul ADR 

va primi fonduri nerambursabile Monumentul istoric, reprezentativ Sud Muntenia.
de peste 9,8 milioane de lei. prin stilul arhitectural neoclasic Conform cererii de finanþare, 
Înaintea semnãrii contractului, specific acelor timpuri, va deveni implementarea proiectului are o 
directorul ADR Sud Muntenia, dr prin acest proiect un centru duratã de 44 de luni, timp în care 
ing. Liviu Muºat, a declarat cultural, unde turiºtii ºi locuitorii se vor realiza lucrãri de restaurare 
urmãtoarele: mai bine de doi ani de la începutul fost depuse proiecte importante spre municipiului deopotrivã vor afla ºi consolidare a monumentului 

exerciþiului financiar 2014 – 2020, a fi finanþate cu fonduri europene. informaþii privind istoria „Ne bucurãm cã astãzi semnãm istoric de importanþã naþionalã 
dar contractul pe care îl semnãm Pânã în prezent, la nivelul regiunii primul contract de finanþare din meleagurilor cãlãrãºene, vor avea „Poºta Veche", având ca obiectiv 
acum, primul de la nivelul regiunii Sud Muntenia avem depuse în regiunea Sud Muntenia în cadrul creºterea atractivitãþii turistice a acces la biblioteci online ºi, nu în 
noastre, va deschide o nouã etapã, cadrul programului proiecte de Programului Operaþional Regional municipiului Cãlãraºi, prin ultimul rând, vor avea 
care va însemna practic o avalanºã peste 1,65 miliarde de lei, alocarea 2014 – 2020 chiar în municipiul posibilitatea de a participa la protejarea ºi punerea în valoare a de contracte, ce vor demara în totalã regionalã fiind de peste 2,7 Cãlãraºi. Acest proiect este unul de acestui edificiu dovadã a evenimente ºi workshop-uri pe aceastã varã. Suntem convinºi atât miliarde de lei." suflet, care poate contribui la identitãþii culturale locale. teme culturale. De asemenea, în noi, în calitate de Organism creºterea atractivitãþii municipiului Proiectul de restaurare a 

acest spaþiu inedit vor exista Valoarea totalã a contractului este Intermediar POR, cât ºi aplicanþii reºedinþã de judeþ din punct de monumentului istoric a fost depus 
oportunitãþi pentru dobândirea ºi de 11.552.163,47 lei, din care din Sud Muntenia, cã vom recupera vedere turistic. spre finanþare în luna iulie a 
dezvoltarea abilitãþilor practice, din aceastã întârziere, astfel încât valoarea totalã eligibilã este de anului trecut în cadrul Axei Dupã cum ºtiþi, Programul 
prin ateliere foto-video, de tradiþii într-un timp cât mai scurt sã 11.542.583,63 lei (9.811.196,09 lei Operaþional Regional nu a avut prioritare 5 „Îmbunãtãþirea 

demarãm investiþiile pentru care au locale sau de picturã/gravurã etc..– fonduri europene; 1.500.535,87 deloc un start uºor. Iatã suntem la mediului urban ºi conservarea, 

Reabilitarea Poºtei Vechi din Cãlãraºi - primul proiect 
finanþat prin POR în regiunea Sud Muntenia! 

Printre criteriile propuse, medicii care fac imagine bunã 
spitalului Cãlãraºi vor primi stimulente financiare

Dupã ce a trecut în administrarea sa, Consiliul Judeþean cautã 
soluþii de finanþare pentru reabilitarea Palatului Prefecturii
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onsiliul Judeþean Cãlãraºi punctul de vedere al acoperirii obligaþi la restituirea bugetului aprobat." funcþie de competenþã. 
a aprobat acordarea de cu medici de specialitate; stimulentului financiar acordat. Pentru plata acestor Necesitatea ºi oportunitatea Cstimulente financiare stimulente lunare se alocã un adoptãrii mãsurii propuse - Dacã medicul nu are Sumele cu titlu de stimulente 

medicilor din Spitalul Judeþean plafon maxim de 100.000 rezultã din deficitul de proprietate în financiare se acordã în limita 
de Urgenþã, scopul principal al lei/lunã. Se estimeazã cã medici din cadrul Spitalului municipiul/judeþul Cãlãraºi, unui plafon maxim de 100.000 
acestora fiind atragerea unor acest plafon de 100.000 Judeþean de Urgenþã „Dr. dacã are asiguratã cazarea într- lei/lunar.
medici specialiºti la Cãlãraºi, lei/lunã va finanþa plata una din locuinþele aparþinând 
dar ºi menþinerea celor cheltuielilor aferente unui Primãriei sau dacã locuieºte cu 
existenþi. numãr de 28 de medici. chirie într-o locuinþã 

achiziþionatã de pe piaþa liberã;În cadrul ºedinþei de Consiliu Astfel: douã salarii minime 
Judeþean din 31 mai a.c., Emil - Dacã medicul face naveta; brute pe þarã (1450 lei*2) + 
Muºat, preºedintele Consiliului - Numãrul de gãrzi efectuate pe cheltuieli cu contribuþii la 
de Administraþie al SJUC, a liniile de gardã stabilite ca fiind Bugetul de Stat 
prezentat proiectul prin care se deficitare din punctul de vedere (22,5%*1450lei*2)*28 = 
doreºte acordarea unor al acoperirii cu medici precum ºi 99484 lei, respectiv 100.000 
compensaþii financiare medicilor numãrul de gãrzi efectuate peste lei/lunã.  
Spitalului Judeþean. Acesta a cele obligatorii potrivit legii;

În altã ordine de idei, în cadrul declarat cã s-a luat aceastã - Contribuþia la promovarea 
SJU Cãlãraºi, de la începutul hotãrâre pentru a se acoperi imaginii spitalului prin 
anului ºi pânã în prezent, au secþiile deficitare din spital. rezultatele profesionale.
fost angajaþi opt medici:Muºat a precizat cã, Emil Muºat ne-a declarat cã 

deocamdatã, criteriile de w dr. Sampa Maria - medic orice propunere este binevenitã 
acordare a compensaþiilor primar obstetricã ginecologie;ºi poate fi transmisã pe adresa 
materiale se aflã în stadiu de de email a Spitalului, în atenþia w dr. Dumitrescu Andrei - medic propunere, ele urmând a fi preºedintelui CA. Propunerile primar obstetricã ginecologie definitivate în cadrul Consiliului vor fi discutate ºi aprobate în Pompei Samarian" Cãlãraºi. Sumele cu titlu de stimulente (foto);de Administraþie. Conform Consiliul de Administraþie În acest sens, prin Ordinul financiare lunare vor fi acestuia: w dr. Ispas Camelia - medic Proiectul de hotãrâre Ministerului Sãnãtãþii nr. prevãzute în bugetul propriu al specialist oftalmologie;- Stimulentele se vor acorda pe aprobat: 281/10.03.2016 a fost Spitalului Judeþean de Urgenþã duratã determinatã, aprobatã de w dr. Pascu ªtefania - medic Se aprobã acordarea unor declasificat Spitalul Judeþean „Dr. Pompei Samarian" Cãlãraºi cãtre managerul spitalului. Se specialist A.T.I;stimulente financiare lunare de Urgenþã „Dr. Pompei pentru anul 2017 ºi vor fi plãtite propune ca lista cu beneficiari 

pentru atragerea ºi menþinerea Samarian" Cãlãraºi. Acest beneficiarilor de cãtre unitatea w dr. Florea Alina - medic sã fie aprobatã trimestrial. Se 
medicilor angajaþi cu contract de ordin a fãcut obiectul medicalã, începând cu data de 1 specialist A.T.I;propune ca stimulentul sã 
muncã pe duratã nedeterminatã, Dosarului nr. 3110/2/2016, iunie 2017.porneascã de la valoarea de 500 w dr. Licã Adrian - medic stabiliþi prin decizie a dosar în urma cãruia a fost Potrivit art. 199 alin. (2) din lei pe lunã, pânã la valoarea specialist chirurgie generalã;Consiliului de Administraþie, în anulat acest act Legea nr. 95/2006 privind maximã reprezentând 
cadrul Spitalului Judeþean de administrativ. Ordinul w dr. Alhrachi Hassan - medic reforma în domeniul cuantumul a douã salarii 
Urgenþã „Dr. Pompei Samarian" anterior evocat a fost emis specialist O.R.L;sãnãtãþii, republicatã, cu minime;
Cãlãraºi, la nivelul a douã salarii având drept considerente modificãrile ºi completãrile w dr. Ahmed-Shen-Mhmod - - Se vor acorda cu prioritate minime brute pe þarã, în limita lipsa anumitor specializãri ulterioare, „Autoritãþile medic specialist cardiologie. medicilor angajaþi cu contract de plafonului maxim stabilit precum cea de medic administraþiei publice locale muncã pe duratã nedeterminatã „Încercãm sã acoperim toate conform prezentei hotãrâri. nefrolog.pot acorda personalului începând cu anul 2017. gãrzile ºi toate secþiile cu Persoanele beneficiare ale Adoptarea mãsurilor propuse medical ºi de specialitate din 

medici specialiºti. Facem Criteriile pe baza cãrora se vor prevederilor articolului 1 au este necesarã având în spitalele publice din reþeaua 
acorda, pe perioadã determinatã toate demersurile care se obligaþia de a semna un vedere cerinþele învederate sanitarã proprie stimulente 
ºi în funcþie de disponibilul impun pentru a le oferi angajament conform cãruia vor de prin Ordinul Ministerului financiare lunare, în limita a 
financiar, stimulentele doctorilor condiþii desfãºura activitatea, în cadrul Sãnãtãþii nr. 323/2011 douã salarii minime brute pe 
financiare, medicilor din corespunzãtoare de lucru ºi Spitalului Judeþean de Urgenþã privind aprobarea þarã, în baza hotãrârii 
Spitalul Judeþean De Urgenþã cazare", a declarat Adrian „Dr. Pompei Samarian" Cãlãraºi, metodologiei ºi a criteriilor autoritãþilor deliberative ale 
„Dr. Pompei Samarian" Cãlãraºi: pentru o perioadã de cel puþin Comºa, managerul interimar al minime obligatorii pentru autoritãþilor administraþiei 
- Dacã secþia este deficitarã din spitalului.doi ani, în caz contrar fiind clasificarea spitalelor în publice locale, în limita 

Primãria Municipiului Cãlãraºi organizeazã concurs pentru vacante de consilier, clasa I, grad profesional principal - de referent, clasa III, grad profesional superior – 
recrutare în vederea ocupãrii funcþiilor publice de execuþie Compartimentul Executare Persoane Fizice ºi Persoane Compartimentul Financiar Contabil la Direcþia Economicã din 
vacante de referent, clasa III, grad profesional superior – Juridice la Direcþia Economicã din cadrul Primãriei cadrul Primãriei Municipiului Cãlãraºi:
Compartimentul Financiar Contabil, referent de specialitate, Municipiului Cãlãraºi: - sã îndeplineascã condiþiile art. 54 din legea nr.188/1999 
clasa II, grad superior – Compartimentul Impunere Persoane - sã îndeplineascã condiþiile art. 54 din legea nr.188/1999 privind statutul funcþionarilor publici, republicatã 2;
Fizice ºi Persoane Juridice ºi Amenzi, 2 posturi consilier privind statutul funcþionarilor publici, republicatã 2; - studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu 
superior – Compartimentul Urmãrire Persoane Fizice ºi diplomã de bacalaureat în domeniul economic;- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv 
Persoane Juridice, 2 posturi de consilier, clasa I, grad studii superioare de lungã duratã, absolvite cu diplomã de - vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitãrii principal Compartimentul Executare Persoane Fizice ºi licenþã sau echivalentã în domeniul economic funcþiei publice: 9 ani. Persoane Juridice – Direcþia Economicã din cadrul Primãriei 

- vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitãrii Concursul se organizeazã la sediul Primãriei Municipiului Municipiului Cãlãraºi
funcþiei publice: minimum 5 ani. Cãlãraºi, din strada Bucureºti, nr.140 A, în data de 27.07.2017, Condiþii cumulative pentru a participa la concursul de 

ora 11.00 – proba scrisã ºi 31.07.2017, ora 14.00 - interviul.Condiþii cumulative pentru a participa la concursul de recrutare pentru ocuparea funcþiei publice de execuþie vacantã 
recrutare pentru ocuparea funcþiei publice de execuþie vacante Dosarele de înscriere la concurs se pot depune in  termen de de consilier, clasa I, grad profesional superior - 
de referent de specialitate, clasa II, grad profesional superior - 20 zile de la data  publicãrii prezentului anunþ în Monitorul Compartimentul Urmãrire Persoane Fizice ºi Persoane 
Compartimentul Impunere Persoane Fizice ºi Persoane Oficial al României, partea a III-a, la  Biroul Resurse Umane Juridice la Direcþia Economicã din cadrul Primãriei 
Juridice ºi Amenzi la Direcþia Economicã din cadrul Primãriei Salarizare din cadrul Primãriei Municipiului Cãlaraºi.Municipiului Cãlãraºi:
Municipiului Cãlãraºi: Dosarul de înscriere la concurs trebuie sã conþinã obligatoriu - sã îndeplineascã condiþiile art. 54 din legea nr.188/1999 
- sã îndeplineascã condiþiile art. 54 din legea nr.188/1999 documentele prevãzute la art. 49 alin. (1) din H.G. privind statutul funcþionarilor publici, republicatã 2;
privind statutul funcþionarilor publici, republicatã 2; nr.611/2008.- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv 
- studii superioare de scurtã duratã, absolvite cu diplomã de Condiþiile de participare ºi bibliografia stabilitã se afiºeaza la studii superioare de lungã duratã, absolvite cu diplomã de 
licenþã sau echivalentã în domeniul economic; sediul Primãriei Municipiului Cãlãraºi. Relaþii suplimentare se licenþã sau echivalentã în domeniul economic

pot obþine la Biroul Resurse Umane Salarizare, telefon - vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitãrii - vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitãrii 
0242.311.005 - interior 111.funcþiei publice: minimum 9 ani. funcþiei publice: minimum 9 ani.

PRIMAR,Condiþii cumulative pentru a participa la concursul de Condiþii cumulative pentru a participa la concursul de 
recrutare pentru ocuparea funcþiilor publice de execuþie DANIEL ªTEFAN DRÃGULINrecrutare pentru ocuparea funcþiei publice de execuþie vacantã 

În toþi aceºti ani, principalul asigurarea utilitãþilor care condiþioneazã 
impediment care a blocat reabilitarea a funcþionarea instituþiei ºi îmbunãtãþirea 
fost trecerea în administrarea condiþiilor de lucru cu cetãþenii. 

Proiectul a cuprins urmãtoarele lucrãri : Consiliului Judeþean a clãdirii ºi 
terenului aferent.w reabilitarea reþelelor exterioare de 

apã ºi canalizare Recent, dupã demersurile fãcute de 
w reabilitarea reþelelor termice Consiliul Judeþean, s-a reuºit semnarea 
exterioare unui protocol între Instituþia Prefectului 
w lucrãri de consolidare a structurii de ºi Consiliul Judeþean privind trecerea în 
rezistenþã administrarea temporarã a CJ pe 
w lucrãri de arhitecturã durata desfãºurãrii lucrãrilor de 

consolidare ºi reabilitare.w lucrãri de restaurare 
w reabilitarea instalaþiilor sanitare, Directorul adjunct al Direcþiei de 
termice ºi electrice. Dezvoltare Regionalã ºi Relaþii Externe, 
Fondurile alocate, prin Hotãrârea de Eduard Grama, ne-a declarat cã se cautã 
Guvern 337/2008, lucrãrilor de soluþii pentru finanþarea pe fonduri 
restaurare ºi consolidare a Palatului europene a lucrãrilor, una dintre 
Administrativ al judeþului Cãlãraºi au variante fiind Axa 10 – Îmbunãtãþirea 
fost în valoare de 2,97 milioane lei. infrastructurii educaþionale, având ca 
Aceºti bani au fost utilizaþi pentru finalitate înfiinþarea unei Universitãþi în 
finanþarea asistenþei tehnice ºi parteneriat cu o instituþie de 
executarea lucrãrilor de restaurare ºi învãþãmânt superior din Bucureºti. 
consolidare a clãdirii. Suma a fost 

„Vizãm, în special, restaurarea clãdirii, alocatã bugetului propriu al judeþului 
ca prioritate a noastrã, dar dorim sã Cãlãraºi din Fondul de rezervã bugetarã ea mai reprezentativã clãdire a 
includem ºi parcul Prefecturii într-un alt la dispoziþia Guvernului pe anul 2008. judeþului Cãlãraºi, Palatul 
proiect pentru modernizare. Pânã la S-a dorit atunci ca dupã ce vor fi mutate Prefecturii, construitã în 1897, C finalul acestui an vom finaliza birourile în acest corp sã se treacã la zace de ani buni în paraginã, 
documentaþia pentru a putea fi prinsã reabilitarea celuilalt. 

autoritãþile judeþene nereuºind pânã în finanþare anul viitor. Nu vom merge Mai exact, în 2008 a fost redeschisã Din pãcate, restul proiectului nu a mai 
acum sã rezolve aceastã situaþie decât aripa de sud, dupã lucrãri de strict pe Axa 10, dacã existã continuat, aripa de nord ajungând într-o 
pe jumãtate. Numai cã nici aceastã consolidare care au avut în vedere posibilitatea vom încerca sã accesãm ºi stare avansatã de degradare iar aripa de 
jumãtate nu a fost finalizatã. punerea în siguranþã a clãdirii, o altã axã.", a mai spus acesta.   sud a rãmas fãrã faþada finalizatã.
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Primãria Municipiului Cãlãraºi organizeazã concurs de licenþã sau echivalentã; - sã îndeplineascã condiþiile art. 54 din legea nr.188/1999 
recrutare în vederea ocupãrii funcþiilor publice de execuþie privind statutul funcþionarilor publici, republicatã 2;- vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitãrii 
vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior – funcþiei publice: minimum 9 ani. - studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv 
Compartimentul Achizitii, consilier, clasa I, grad profesional studii superioare de lungã duratã, absolvite cu diplomã de Condiþii cumulative pentru a participa la concursul de superior – Compartimentul Transport Public Local, consilier, licenþã sau echivalentã;recrutare pentru ocuparea funcþiilor publice de execuþie clasa I, grad profesional principal – Serviciul Investiþii ºi 

vacante de consilier, clasa I, grad profesional principal – - vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitãrii Infrastructurã ºi Transport Public Local, consilier, clasa I, 
Serviciul Investiþii ºi Infrastructurã ºi Transport Public Local, funcþiei publice: minimum 1 an. grad profesional principal – Compartimentul Achiziþii, 
la Compartimentul Achiziþii ºi la Compartimentul Concursul se organizeazã la sediul Primãrie Municipiului consilier, clasa I, grad profesional principal – 
Monitorizare Servicii Comunitare de Utilitãþi Publice - la Cãlaraºi, din strada Bucureºti, nr.140 A , în data de Compartimentul Monitorizare Servicii Comunitare de Utilitãþi 
Direcþia Tehnicã din cadrul Primãriei Municipiului Cãlãraºi: 27.07.2017, ora 11.00 - proba scrisã ºi 31.07.2017, ora 14.00 - Publice, consilier, clasa I, grad profesional asistent – 

interviul.- sã îndeplineascã condiþiile art. 54 din legea nr.188/1999 Serviciul Investiþii ºi Infrastructurã ºi Transport Public Local, 
privind statutul funcþionarilor publici, republicatã 2;consilier, clasa I, grad profesional asistent – Compartiment Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 

Licitaþii Publice ºi consilier, clasa I, grad profesional asistent 20 zile de la data  publicãrii prezentului anunþ în Monitorul - studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv 
– Compartiment Transport Public Local, la Direcþia Tehnicã Oficial al României, partea a III-a, la  Biroul Resurse Umane studii superioare de lungã duratã, absolvite cu diplomã de 
din cadrul Primãriei Municipiului Cãlãraºi. Salarizare din cadrul Primãriei Municipiului Cãlaraºi. licenþã sau echivalentã;
Condiþii cumulative pentru a participa la concursul de Dosarul de înscriere la concurs trebuie sã conþinã obligatoriu - vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitãrii recrutare pentru ocuparea funcþiilor publice de execuþie documentele prevãzute la art. 49 alin. (1) din H.G. funcþiei publice: minimum 5 ani. vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior – nr.611/2008. 
Compartimentul Transport Public Local ºi Compartimentul Condiþii cumulative pentru a participa la concursul de Condiþiile de participare ºi bibliografia stabilitã se afiºeazã la 
Achiziþii - la Direcþia Tehnicã din cadrul Primãriei recrutare pentru ocuparea funcþiilor publice de execuþie sediul Primãriei Municipiului Cãlãraºi.
Municipiului Cãlãraºi: vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent – 

Relaþii suplimentare se pot obþine la Biroul Resurse Umane Serviciul Investiþii ºi Infrastructurã ºi Transport Public Local, - sã îndeplineascã condiþiile art. 54 din legea nr.188/1999 
Salarizare, telefon 0242.311.005 - interior 111.la Compartimentul Licitaþii Publice ºi la Compartimentul privind statutul funcþionarilor publici, republicatã 2;

PRIMAR,Transport Public Local - la Direcþia Tehnicã din cadrul - studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv 
DANIEL ªTEFAN DRÃGULINPrimãriei Municipiului Cãlãraºi:studii superioare de lungã duratã, absolvite cu diplomã de 
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A N U N Þ

protecþia ºi valorificarea durabilã a lei – fonduri din bugetul naþional), iercuri, 21 iunie, primarul 
patrimoniului cultural", Prioritatea cofinanþarea eligibilã a municipiului Cãlãraºi, Daniel M de investiþii 5.1 „Conservarea, ªtefan Drãgulin ºi directorul beneficiarului de 230.851,67 lei, 
protejarea, promovarea ºi Agenþiei pentru Dezvoltare Regionalã iar valoarea neeligibilã, inclusiv 
dezvoltarea patrimoniului natural ºi Sud Muntenia, Liviu Muºat au semnat TVA, este de 9.579,84 lei. 
cultural". primul contract de finanþare în cadrul 

Clãdirea aflatã în centrul vechi al Programului Operaþional Regional Primarul Daniel Drãgulin a urbei dateazã din anii 1904 – 2014 – 2020 de la nivelul regiunii aminitit cã s-a lucrat la acest 1905, arhitectura acesteia fiind Sud Muntenia. proiect timp de trei ani ºi doreºte reprezentativã pentru sfârºitul 
sã le mulþumeascã tuturor 

secolului al XIX-lea, caracterizând 
funcþionarilor primãriei pentru Proiectul se numeºte „Dezvoltarea o societate româneascã aflatã într-

patrimoniului cultural prin perseverenþã. Acesta a mai spus 
o perioadã de dezvoltare, cã acesta este primul proiect restaurarea monumentului istoric 
influenþatã de formele de POªTA VECHE din municipiul dintr-o serie pe care primãria 
manifestare ale culturii Cãlãraºi", pentru care Municipiul doreºte sã le implementeze în 
occidentale. Cãlãraºi, în calitate de beneficiar, Cãlãraºi prin intermediul ADR 

va primi fonduri nerambursabile Monumentul istoric, reprezentativ Sud Muntenia.
de peste 9,8 milioane de lei. prin stilul arhitectural neoclasic Conform cererii de finanþare, 
Înaintea semnãrii contractului, specific acelor timpuri, va deveni implementarea proiectului are o 
directorul ADR Sud Muntenia, dr prin acest proiect un centru duratã de 44 de luni, timp în care 
ing. Liviu Muºat, a declarat cultural, unde turiºtii ºi locuitorii se vor realiza lucrãri de restaurare 
urmãtoarele: mai bine de doi ani de la începutul fost depuse proiecte importante spre municipiului deopotrivã vor afla ºi consolidare a monumentului 

exerciþiului financiar 2014 – 2020, a fi finanþate cu fonduri europene. informaþii privind istoria „Ne bucurãm cã astãzi semnãm istoric de importanþã naþionalã 
dar contractul pe care îl semnãm Pânã în prezent, la nivelul regiunii primul contract de finanþare din meleagurilor cãlãrãºene, vor avea „Poºta Veche", având ca obiectiv 
acum, primul de la nivelul regiunii Sud Muntenia avem depuse în regiunea Sud Muntenia în cadrul creºterea atractivitãþii turistice a acces la biblioteci online ºi, nu în 
noastre, va deschide o nouã etapã, cadrul programului proiecte de Programului Operaþional Regional municipiului Cãlãraºi, prin ultimul rând, vor avea 
care va însemna practic o avalanºã peste 1,65 miliarde de lei, alocarea 2014 – 2020 chiar în municipiul posibilitatea de a participa la protejarea ºi punerea în valoare a de contracte, ce vor demara în totalã regionalã fiind de peste 2,7 Cãlãraºi. Acest proiect este unul de acestui edificiu dovadã a evenimente ºi workshop-uri pe aceastã varã. Suntem convinºi atât miliarde de lei." suflet, care poate contribui la identitãþii culturale locale. teme culturale. De asemenea, în noi, în calitate de Organism creºterea atractivitãþii municipiului Proiectul de restaurare a 

acest spaþiu inedit vor exista Valoarea totalã a contractului este Intermediar POR, cât ºi aplicanþii reºedinþã de judeþ din punct de monumentului istoric a fost depus 
oportunitãþi pentru dobândirea ºi de 11.552.163,47 lei, din care din Sud Muntenia, cã vom recupera vedere turistic. spre finanþare în luna iulie a 
dezvoltarea abilitãþilor practice, din aceastã întârziere, astfel încât valoarea totalã eligibilã este de anului trecut în cadrul Axei Dupã cum ºtiþi, Programul 
prin ateliere foto-video, de tradiþii într-un timp cât mai scurt sã 11.542.583,63 lei (9.811.196,09 lei Operaþional Regional nu a avut prioritare 5 „Îmbunãtãþirea 

demarãm investiþiile pentru care au locale sau de picturã/gravurã etc..– fonduri europene; 1.500.535,87 deloc un start uºor. Iatã suntem la mediului urban ºi conservarea, 

Reabilitarea Poºtei Vechi din Cãlãraºi - primul proiect 
finanþat prin POR în regiunea Sud Muntenia! 

Printre criteriile propuse, medicii care fac imagine bunã 
spitalului Cãlãraºi vor primi stimulente financiare

Dupã ce a trecut în administrarea sa, Consiliul Judeþean cautã 
soluþii de finanþare pentru reabilitarea Palatului Prefecturii
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Enceanu ºi Emilia Ghinescu. 
Partea folcloricã a programului 
s-a încheiat cu un recital de 
excepþie oferit de cunoscutul 
solist de muzicã de petrecere, 
Nicu Paleru. Dupã care, timp 
îndelungat, formaþia „Daggu 
Project" a concertat, satisfãcând 
preferinþele unui mare numãr 
de spectatori tineri prezenþi la 
eveniment. Târziu în noapte, culturale ale comunei. Doresc sã Mircea Brânduºã
nelipsitul foc de artificii a mulþumesc, de asemenea, 
încheiat a III-a ediþie a cadrelor didactice pentru âmbãtã 10 iunie a.c., Primãria manifestaþiilor dedicate „Zilei eforturile depuse pentru ca în ºi Consiliul Local ale comunei Comunei" Mitreni. Opiniile programul de azi sã fie implicaþi SMitreni au sãrbãtorit o nouã participanþilor au fost unanime: ºi copiii ce vor participa la ediþie a „Zilei Comunei Mitreni", „Organizatorii, Consiliul Local serbarea de sfârºit de an ºcolar. precum ºi 202 ani de la înfiinþare 
ºi primarul Tudorel Minciunã, Aºadar, oameni buni sã trecem 1815-2017. Consilierii locali, cu 
au fost la înãlþime!" de la vorbe, la fapte! Vã doresc dragoste faþã de tradiþiile locale, au 

petrecere frumoasã! La mulþi sprijinit iniþiativa Primãriei Mitreni 
ani, Mitreni!" Proaspãt întors de la Bruxelles, de a organiza aceastã frumoasã 

Tudorel Minciunã le-a transmis sãrbãtoare prin care sã ofere 
locuitorilor un mesaj de comunitãþii locale, ºi nu numai, Primul punct din programul 
mulþumire: „Tot ce am realizat clipe de relaxare în compania mult artistic l-a constituit serbarea 

îndrãgitului folclor olteniþean ºi a în primul mandat se datoreazã de final de an ºcolar a 
unor invitaþi de marcã. locuitorilor care au avut instituþiilor de învãþãmânt din 

încredere în noi, echipa din satele Mitreni ºi Valea Roºie. 
primãrie. O echipã care a Doamna Mihaela Carmen Manifestãrile cultural artistice 
încercat sã ofere mai mult decât Cristea, director la ªcoala dedicate acestui eveniment au 
speranþe. În urmãtorii ani vrem Gimnazialã Nr. 1 din satul debutat în jurul orei zece 
sã oferim încredere, o bazã Valea Roºie, a transmis celor dimineaþa, când primarul 

prezenþi urmãtorul mesaj: comunei, Tudorel Minciunã, le-a din Valea Roºie. Festivitatea de coordonat de Niþu Viforaº, 
„Stimaþi invitaþi, domnule transmis bun venit tuturor înmânare a cupelor ºi câºtigãtor a numeroase premii 
primar, domnule viceprimar, locuitorilor comunei ºi diplomelor a fost oficiatã de de-a lungul anilor ºi care a dus 
domnilor consilieri, stimate directorul ºcolii din Mitreni, faima dansului ºi folclorului 
cadre didactice, stimaþi pãrinþi, Florin Zamfir, viceprimarul local în þarã ºi strãinãtate a 
dragi copii... Astãzi ºcoala Gheorghe Botaru ºi primarul încântat privirile asistenþei. A 
noastrã îmbracã straie de Tudorel Minciunã. Arbitrul urmat o slujbã religioasã 
sãrbãtoare, pe de o parte competiþiei, dar ºi al jocului de oficiatã de preoþii Enache, 
pentru a întâmpina acest ªchiopu ºi Nicolae. Dupã care, 
deosebit eveniment aºteptat de primarul Tudorel Minciunã ºi-a 
toþi sãtenii ºi, pe de altã parte, prezentat invitaþii: Delegaþia 
pentru festivitatea de încheiere din comuna Ivanovo – Bulgaria 
a anului ºcolar 2016-2017. (a fost primitã cu braþele 
Domnule primar, mulþumim deschise ºi cu tradiþionala pâine 
pentru invitaþia de a fi astãzi cu ºi sare) reprezentatã de 
dumneavoastrã la Ziua Comunei primarul Gheorghi Milanov, 
Mitreni, sãrbãtoare ce a devenit însoþit de inginerul Cotev Rosen 
tradiþie. Invit corpul profesoral – om de afaceri, consilierul 
al ºcolii sã înceapã festivitatea Tankova Ivalinca ºi Ivo Hristov -  
de premiere a elevilor, iar pe solidã ancoratã în principii antrenorul echipei de fotbal. ªi 
aceºtia sã culeagã roadele. Dupã clare ºi o direcþie pe termen politicienii au urcat pe scenã sã 
care vã rog sã îi aplaudaþi pe lung, complet asumatã. Þinta ofere o distincþie (d-nei Madona 
micuþii noºtri copii care vã vor noastrã este transformarea Dobrenu - Cetãþean de Onoare) oaspeþilor prezenþi, urându-le 
încânta cu muzicã, poezie ºi comunei ºi asigurarea de sau sã spunã câteva vorbe petrecere frumoasã la 
dansuri tradiþionale româneºti. venituri proprii. În acest sens, frumoase. Primii au fost programul oferit cu acest prilej. 
La mulþi ani, Mitreni, La mulþi am douã alternative: agricultura primarii din Spanþov, Nana ºi „Dragi cetãþeni ai comunei 
ani celor prezenþi!" ºi turismul. Dar înainte vizez Radovanu – Niki Gheorghescu, Mitreni, astãzi este cea de-a III-

dezvoltarea infrastructurii – Dobre Gheorghe, respectiv a ediþie a serbãrii Zilei Comunei 
seniori dintre Mitreni ºi apã, canalizare, staþie de În paralel cu aceastã festivitate Vasilica Dobrescu ºi nu în noastre. Cu mare bucurie mã 
Ivanovo (Bulgaria), scor 0-1, a epurare, gaze naturale, iluminat a copiilor, s-a desfãºurat a III-a ultimul rând, consilierii locali. adresez vouã pentru a sãrbãtori 
fost domniºoara Radu Roxana public stradal, educaþie ºi ediþie a Cupei Mitreni la Chiar dacã maratonul artistic a împreunã o zi care devine, deja, 
din Olteniþa, care, la final, a culturã. Exact ca în Belgia, care minifotbal. Competiþia a fost început la ora 15.30 pe caniculã, o tradiþie a comunei Mitreni. 
primit un frumos buchet de este o þarã dezvoltatã. Sper cã câºtigatã de micuþii fotbaliºti ai sute de spectatori au ocupat Þin sã vã mulþumesc pentru 
flori din partea doamnei Liliana toate aceste proiecte pe care ºcolii din Mitreni care au învins spaþiul din faþa scenei pentru a prezenþa, entuziasmul ºi 
Buciumeanu, secretarul primãria din Mitreni le va în finalã, cu 1-0, fotbaliºtii de la vedea ºi aplauda interpreþii de implicarea voastrã, fapt ce ne 
primãriei Mitreni. implementa foarte curând vor ºcoala din Radovanu. Finala muzicã popularã: Dumitru determinã pe noi ca aceastã zi 

avea un puternic impact pozitiv micã a fost adjudecatã de copiii Dragon ºi Elena Baltoº din sã fie o prezenþã permanentã în 
în viaþa comunitãþii noastre". din ªoldanu cu 3-0 în faþa celor Ansamblul de dansuri populare Olteniþa, renumiþii Constantin calendarul de evenimente 
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furnizorii de servicii, plata salariilor ºi monoparentalã conform Legii 
sunt la zi, bugetul primãriei asigurã 277/2010. 
stabilitate serviciilor. În ceea ce priveºte î Rep: La nivel de comunã cu ce 
gradul de încasare a impozitelor ºi probleme se confruntã primarul 
taxelor, chiar dacã se constatã un Auricã Gazu? Ce mãsuri aþi luat ca 
progres faþã de anii precedenþi, sã puteþi remedia situaþia?
procentul realizat nu ne mulþumeºte, A.G.: Una dintre cele mai arzãtoare 
bugetul local având nevoie de fiecare leu probleme a comunei noastre a rãmas cea 
ce poate fi colectat, fapt pentru care  au legatã de curãþenia comunei. Problema 
fost înºtiinþate ºi somate mai multe gunoiului a necesitat luarea unor mãsuri 
persoane fizice ºi juridice, întocmindu-se ºi consider cã împreunã cu o acþiune de 
popriri la salariaþi ºi pensionari. educare civicã a populaþiei se va rezolva: 
î Rep: Cum a decurs activitatea curãþarea ºi eliminarea punctelor de 
compartimentului social în acest depozitare neautorizate urmând ca 
timp? acestea sã fie puse sub pazã; 

obligativitatea cetãþenilor de a nu mai A.G.: A fost una laborioasã în care 
depozita gunoiul în spaþii neautorizate, funcþionarii au asigurat aplicarea 
pentru cã altfel vor cunoaºte rigorile politicilor  sociale în domeniul protecþiei 
legii.copilului, familiei, persoanelor vârstnice,  

persoanelor cu handicap ºi a altor î Rep: Ce proiecte se aflã pe lista de 
persoane, grupuri sau comunitãþi aflate investiþii a primarului Auricã Gazu?
în  nevoie socialã. Astfel au reuºit sã A.G.: Printre cele mai importante 
soluþioneze favorabil 11 cazuri de obiective se regãsesc urmãtoarele: 
ocrotire a minorilor problemã, 72 dosare Lucrãri de reparaþii ºi de renovare sediu 
privind alocaþia de stat pentru copii, 20 primãrie; Lucrãri de extindere ºi locul analiza lucidã a ceea ce s-a Mircea Brânduºã

întâmplat ºi votul în favoarea 
cetãþeanului, lucru pentru care toþi a fix un an din cel de al treilea mandat 
consilierii meritã felicitaþi.pe care primarul comunei Curcani îl 
î Rep: Care sunt proiectele Lexercitã, Auricã Gazu face un bilanþ în 
demarate în aceastã perioadã ºi în ce care aratã clar ºi concis starea 
stadiu se aflã?administrativã, economicã, socialã a 

comunei, dar ºi proiectele pe care A.G.: Meritã amintitã intenþia noastrã 
intenþioneazã sã le implementeze în de a realiza studii de fezabilitate privind 
urmãtorii ani. mediul, staþie epurare apã, canalizare, 

rampã deºeuri, gaze naturale ºi asfaltare 
drumuri. Sunt în curs de desfãºurare î Rep: Domnule Auricã Gazu, ca 
proiecte care au ca scop îmbunãtãþirea primar al comunei Curcani, dacã ar 
vieþii cetãþenilor comunei, cum ar fi: fi sã faceþi un raport de lucru, care 
Extindere reþea alimentare cu apã; ar fi principalele puncte pe care le-
Racordare la sistemul de alimentare cu aþi scoate în relief? 
apã ºi încheierea a 21 de contracte-cadru A.G.: În primul rând precizez cã raportul 
de furnizare a acestui serviciu; de activitate al primarului este de fapt  
Înventarierea terenurilor conf. Legii justificarea legalã a activitãþii echipei 
165/2013; Înfiinþare gospodãrie de apã administrative ºi a serviciilor din 
nouã; Asfaltare drumuri comunale de primãrie  la care se adaugã activitãþile 
interes public local; Construirea a douã primarului ºi ale Consiliului Local. 
grãdiniþe noi, la ªcolile nr. 1 ºi nr. 2; Sintetizând aceste  activitãþi pot spune 
Reabilitare, Modernizare ºi Dotare cã în acest prim an din mandatul în curs 
ªcoalã nr. 2 Curcani; Reabilitare, s-a constatat o  îmbunãtãþire a acestor 
Modernizare ºi Dotare ªcoalã nr. 1 activitãþi, atât practic cât ºi juridic. 
Curcani precum ºi construcþie ateliere-Trebuie amintit cã nu au fost cazuri de 
ºcoalã.hotãrâri ale Consiliului Local sau 

modernizare reþea iluminat public dosare privind indemnizaþia pentru î Rep: Din punct de vedere dispoziþii ale primarului care sã fie 
creºtere a copilului, 118 dosare pentru stradal; Lucrãri de modernizare parc economic ce ne puteþi spune? Gradul invalidate. ªedinþele Consiliului Local s-

comuna Curcani; Lucrãri de ajutorul social conform legilor în de colectare a taxelor ºi impozitelor au þinut lunar, cu analizã pertinentã a 
modernizare Bazã Sportivã; Lucrãri de vigoare, 3 dosare asistent personal, 527 care este?materialelor ºi þin neapãrat sã subliniez 
instalare staþie de epurare ecologicã; dosare privind ajutorul de încãlzire a A.G.: Totul este în grafic: nu existã cã în aceastã perioadã de timp aproape a  
Înfiinþare reþea de canalizare; Proiectare populaþiei conform OUG. nr. 3/2005, 63 arierate, nu sunt restanþe cãtre dispãrut votul politic, acestuia luându-i 
ºi execuþie clãdire After-school; dosare privind alocaþia complementarã 
Proiectare ºi execuþie clãdire Dispensar 
uman; Lucrãri de amenajare alei 
pietonale în comuna Curcani; Lucrãri de 
reparaþii ºi renovare Cãmin Cultural 
comuna Curcani; Lucrãri de construcþie 
parcare auto; Lucrãri de construire grup 
sanitar ºi achiziþionare centralã termicã 
ªcoalã 1; Lucrãri de construire grup 
sanitar ºi achiziþionare centralã termicã 
ªcoalã 2; Lucrãri de asfaltare strãzi 
comunale de interes public; Lucrãri de 
pietruire drumuri mãrginaºe; Lucrãri de 
construcþii de trotuare; Lucrãri de 
renovare ºi modernizare Cãmin Cultural 
comuna Curcani; Înfiinþare Festival 
„Ziua Comunei" Curcani; Servicii de 
refacere PUG; Servicii de proiectare 
S.F.; Servicii privind Implementarea 
Sistemului de Control Intern 
Managerial; Achiziþie echipament IT 
pentru birouri primãrie.

î Rep: Care este mesajul 
dumneavoastrã pentru locuitorii 
comunei Curcani?

A.G.: Sã fie sãnãtoºi ºi sã înþelegã cã 
lucrurile importante se realizeazã în 
timp.

Auricã Gazu: „La nivelul Primãriei nu existã 
arierate, nu sunt restanþe cãtre furnizorii 

de servicii, plata salariilor sunt la zi, bugetul 
primãriei asigurã stabilitate serviciilor“

Auricã Gazu: „La nivelul Primãriei nu existã 
arierate, nu sunt restanþe cãtre furnizorii 

de servicii, plata salariilor sunt la zi, bugetul 
primãriei asigurã stabilitate serviciilor“

Ziua Comunei Mitreni, 
sãrbãtoritã cu mare fast!

Dans oferit de copii În mijlocul copiilor Pe scena cu micuþii dansatori Pregãtindu-se sã urce pe scenã

Turta ºi sarea româneascã

Împreunã cu 
delegaþia bulgarã

Discutând cu 
oficialii bulgari

Împreunã 
cu premianþii În mijlocul fotbaliºtilor

Oferind diploma ºi cupa 
fotbaliºtilor învingãtori Finala minifotbal

Primãria Curcani

Achiziþionare pubele gunoi Amenajare parc central comunã

Toaletare copaci

Tudorel Minciunã

Auricã Gazu 
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Enceanu ºi Emilia Ghinescu. 
Partea folcloricã a programului 
s-a încheiat cu un recital de 
excepþie oferit de cunoscutul 
solist de muzicã de petrecere, 
Nicu Paleru. Dupã care, timp 
îndelungat, formaþia „Daggu 
Project" a concertat, satisfãcând 
preferinþele unui mare numãr 
de spectatori tineri prezenþi la 
eveniment. Târziu în noapte, culturale ale comunei. Doresc sã Mircea Brânduºã
nelipsitul foc de artificii a mulþumesc, de asemenea, 
încheiat a III-a ediþie a cadrelor didactice pentru âmbãtã 10 iunie a.c., Primãria manifestaþiilor dedicate „Zilei eforturile depuse pentru ca în ºi Consiliul Local ale comunei Comunei" Mitreni. Opiniile programul de azi sã fie implicaþi SMitreni au sãrbãtorit o nouã participanþilor au fost unanime: ºi copiii ce vor participa la ediþie a „Zilei Comunei Mitreni", „Organizatorii, Consiliul Local serbarea de sfârºit de an ºcolar. precum ºi 202 ani de la înfiinþare 
ºi primarul Tudorel Minciunã, Aºadar, oameni buni sã trecem 1815-2017. Consilierii locali, cu 
au fost la înãlþime!" de la vorbe, la fapte! Vã doresc dragoste faþã de tradiþiile locale, au 

petrecere frumoasã! La mulþi sprijinit iniþiativa Primãriei Mitreni 
ani, Mitreni!" Proaspãt întors de la Bruxelles, de a organiza aceastã frumoasã 

Tudorel Minciunã le-a transmis sãrbãtoare prin care sã ofere 
locuitorilor un mesaj de comunitãþii locale, ºi nu numai, Primul punct din programul 
mulþumire: „Tot ce am realizat clipe de relaxare în compania mult artistic l-a constituit serbarea 

îndrãgitului folclor olteniþean ºi a în primul mandat se datoreazã de final de an ºcolar a 
unor invitaþi de marcã. locuitorilor care au avut instituþiilor de învãþãmânt din 

încredere în noi, echipa din satele Mitreni ºi Valea Roºie. 
primãrie. O echipã care a Doamna Mihaela Carmen Manifestãrile cultural artistice 
încercat sã ofere mai mult decât Cristea, director la ªcoala dedicate acestui eveniment au 
speranþe. În urmãtorii ani vrem Gimnazialã Nr. 1 din satul debutat în jurul orei zece 
sã oferim încredere, o bazã Valea Roºie, a transmis celor dimineaþa, când primarul 

prezenþi urmãtorul mesaj: comunei, Tudorel Minciunã, le-a din Valea Roºie. Festivitatea de coordonat de Niþu Viforaº, 
„Stimaþi invitaþi, domnule transmis bun venit tuturor înmânare a cupelor ºi câºtigãtor a numeroase premii 
primar, domnule viceprimar, locuitorilor comunei ºi diplomelor a fost oficiatã de de-a lungul anilor ºi care a dus 
domnilor consilieri, stimate directorul ºcolii din Mitreni, faima dansului ºi folclorului 
cadre didactice, stimaþi pãrinþi, Florin Zamfir, viceprimarul local în þarã ºi strãinãtate a 
dragi copii... Astãzi ºcoala Gheorghe Botaru ºi primarul încântat privirile asistenþei. A 
noastrã îmbracã straie de Tudorel Minciunã. Arbitrul urmat o slujbã religioasã 
sãrbãtoare, pe de o parte competiþiei, dar ºi al jocului de oficiatã de preoþii Enache, 
pentru a întâmpina acest ªchiopu ºi Nicolae. Dupã care, 
deosebit eveniment aºteptat de primarul Tudorel Minciunã ºi-a 
toþi sãtenii ºi, pe de altã parte, prezentat invitaþii: Delegaþia 
pentru festivitatea de încheiere din comuna Ivanovo – Bulgaria 
a anului ºcolar 2016-2017. (a fost primitã cu braþele 
Domnule primar, mulþumim deschise ºi cu tradiþionala pâine 
pentru invitaþia de a fi astãzi cu ºi sare) reprezentatã de 
dumneavoastrã la Ziua Comunei primarul Gheorghi Milanov, 
Mitreni, sãrbãtoare ce a devenit însoþit de inginerul Cotev Rosen 
tradiþie. Invit corpul profesoral – om de afaceri, consilierul 
al ºcolii sã înceapã festivitatea Tankova Ivalinca ºi Ivo Hristov -  
de premiere a elevilor, iar pe solidã ancoratã în principii antrenorul echipei de fotbal. ªi 
aceºtia sã culeagã roadele. Dupã clare ºi o direcþie pe termen politicienii au urcat pe scenã sã 
care vã rog sã îi aplaudaþi pe lung, complet asumatã. Þinta ofere o distincþie (d-nei Madona 
micuþii noºtri copii care vã vor noastrã este transformarea Dobrenu - Cetãþean de Onoare) oaspeþilor prezenþi, urându-le 
încânta cu muzicã, poezie ºi comunei ºi asigurarea de sau sã spunã câteva vorbe petrecere frumoasã la 
dansuri tradiþionale româneºti. venituri proprii. În acest sens, frumoase. Primii au fost programul oferit cu acest prilej. 
La mulþi ani, Mitreni, La mulþi am douã alternative: agricultura primarii din Spanþov, Nana ºi „Dragi cetãþeni ai comunei 
ani celor prezenþi!" ºi turismul. Dar înainte vizez Radovanu – Niki Gheorghescu, Mitreni, astãzi este cea de-a III-

dezvoltarea infrastructurii – Dobre Gheorghe, respectiv a ediþie a serbãrii Zilei Comunei 
seniori dintre Mitreni ºi apã, canalizare, staþie de În paralel cu aceastã festivitate Vasilica Dobrescu ºi nu în noastre. Cu mare bucurie mã 
Ivanovo (Bulgaria), scor 0-1, a epurare, gaze naturale, iluminat a copiilor, s-a desfãºurat a III-a ultimul rând, consilierii locali. adresez vouã pentru a sãrbãtori 
fost domniºoara Radu Roxana public stradal, educaþie ºi ediþie a Cupei Mitreni la Chiar dacã maratonul artistic a împreunã o zi care devine, deja, 
din Olteniþa, care, la final, a culturã. Exact ca în Belgia, care minifotbal. Competiþia a fost început la ora 15.30 pe caniculã, o tradiþie a comunei Mitreni. 
primit un frumos buchet de este o þarã dezvoltatã. Sper cã câºtigatã de micuþii fotbaliºti ai sute de spectatori au ocupat Þin sã vã mulþumesc pentru 
flori din partea doamnei Liliana toate aceste proiecte pe care ºcolii din Mitreni care au învins spaþiul din faþa scenei pentru a prezenþa, entuziasmul ºi 
Buciumeanu, secretarul primãria din Mitreni le va în finalã, cu 1-0, fotbaliºtii de la vedea ºi aplauda interpreþii de implicarea voastrã, fapt ce ne 
primãriei Mitreni. implementa foarte curând vor ºcoala din Radovanu. Finala muzicã popularã: Dumitru determinã pe noi ca aceastã zi 

avea un puternic impact pozitiv micã a fost adjudecatã de copiii Dragon ºi Elena Baltoº din sã fie o prezenþã permanentã în 
în viaþa comunitãþii noastre". din ªoldanu cu 3-0 în faþa celor Ansamblul de dansuri populare Olteniþa, renumiþii Constantin calendarul de evenimente 
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furnizorii de servicii, plata salariilor ºi monoparentalã conform Legii 
sunt la zi, bugetul primãriei asigurã 277/2010. 
stabilitate serviciilor. În ceea ce priveºte î Rep: La nivel de comunã cu ce 
gradul de încasare a impozitelor ºi probleme se confruntã primarul 
taxelor, chiar dacã se constatã un Auricã Gazu? Ce mãsuri aþi luat ca 
progres faþã de anii precedenþi, sã puteþi remedia situaþia?
procentul realizat nu ne mulþumeºte, A.G.: Una dintre cele mai arzãtoare 
bugetul local având nevoie de fiecare leu probleme a comunei noastre a rãmas cea 
ce poate fi colectat, fapt pentru care  au legatã de curãþenia comunei. Problema 
fost înºtiinþate ºi somate mai multe gunoiului a necesitat luarea unor mãsuri 
persoane fizice ºi juridice, întocmindu-se ºi consider cã împreunã cu o acþiune de 
popriri la salariaþi ºi pensionari. educare civicã a populaþiei se va rezolva: 
î Rep: Cum a decurs activitatea curãþarea ºi eliminarea punctelor de 
compartimentului social în acest depozitare neautorizate urmând ca 
timp? acestea sã fie puse sub pazã; 

obligativitatea cetãþenilor de a nu mai A.G.: A fost una laborioasã în care 
depozita gunoiul în spaþii neautorizate, funcþionarii au asigurat aplicarea 
pentru cã altfel vor cunoaºte rigorile politicilor  sociale în domeniul protecþiei 
legii.copilului, familiei, persoanelor vârstnice,  

persoanelor cu handicap ºi a altor î Rep: Ce proiecte se aflã pe lista de 
persoane, grupuri sau comunitãþi aflate investiþii a primarului Auricã Gazu?
în  nevoie socialã. Astfel au reuºit sã A.G.: Printre cele mai importante 
soluþioneze favorabil 11 cazuri de obiective se regãsesc urmãtoarele: 
ocrotire a minorilor problemã, 72 dosare Lucrãri de reparaþii ºi de renovare sediu 
privind alocaþia de stat pentru copii, 20 primãrie; Lucrãri de extindere ºi locul analiza lucidã a ceea ce s-a Mircea Brânduºã

întâmplat ºi votul în favoarea 
cetãþeanului, lucru pentru care toþi a fix un an din cel de al treilea mandat 
consilierii meritã felicitaþi.pe care primarul comunei Curcani îl 
î Rep: Care sunt proiectele Lexercitã, Auricã Gazu face un bilanþ în 
demarate în aceastã perioadã ºi în ce care aratã clar ºi concis starea 
stadiu se aflã?administrativã, economicã, socialã a 

comunei, dar ºi proiectele pe care A.G.: Meritã amintitã intenþia noastrã 
intenþioneazã sã le implementeze în de a realiza studii de fezabilitate privind 
urmãtorii ani. mediul, staþie epurare apã, canalizare, 

rampã deºeuri, gaze naturale ºi asfaltare 
drumuri. Sunt în curs de desfãºurare î Rep: Domnule Auricã Gazu, ca 
proiecte care au ca scop îmbunãtãþirea primar al comunei Curcani, dacã ar 
vieþii cetãþenilor comunei, cum ar fi: fi sã faceþi un raport de lucru, care 
Extindere reþea alimentare cu apã; ar fi principalele puncte pe care le-
Racordare la sistemul de alimentare cu aþi scoate în relief? 
apã ºi încheierea a 21 de contracte-cadru A.G.: În primul rând precizez cã raportul 
de furnizare a acestui serviciu; de activitate al primarului este de fapt  
Înventarierea terenurilor conf. Legii justificarea legalã a activitãþii echipei 
165/2013; Înfiinþare gospodãrie de apã administrative ºi a serviciilor din 
nouã; Asfaltare drumuri comunale de primãrie  la care se adaugã activitãþile 
interes public local; Construirea a douã primarului ºi ale Consiliului Local. 
grãdiniþe noi, la ªcolile nr. 1 ºi nr. 2; Sintetizând aceste  activitãþi pot spune 
Reabilitare, Modernizare ºi Dotare cã în acest prim an din mandatul în curs 
ªcoalã nr. 2 Curcani; Reabilitare, s-a constatat o  îmbunãtãþire a acestor 
Modernizare ºi Dotare ªcoalã nr. 1 activitãþi, atât practic cât ºi juridic. 
Curcani precum ºi construcþie ateliere-Trebuie amintit cã nu au fost cazuri de 
ºcoalã.hotãrâri ale Consiliului Local sau 

modernizare reþea iluminat public dosare privind indemnizaþia pentru î Rep: Din punct de vedere dispoziþii ale primarului care sã fie 
creºtere a copilului, 118 dosare pentru stradal; Lucrãri de modernizare parc economic ce ne puteþi spune? Gradul invalidate. ªedinþele Consiliului Local s-

comuna Curcani; Lucrãri de ajutorul social conform legilor în de colectare a taxelor ºi impozitelor au þinut lunar, cu analizã pertinentã a 
modernizare Bazã Sportivã; Lucrãri de vigoare, 3 dosare asistent personal, 527 care este?materialelor ºi þin neapãrat sã subliniez 
instalare staþie de epurare ecologicã; dosare privind ajutorul de încãlzire a A.G.: Totul este în grafic: nu existã cã în aceastã perioadã de timp aproape a  
Înfiinþare reþea de canalizare; Proiectare populaþiei conform OUG. nr. 3/2005, 63 arierate, nu sunt restanþe cãtre dispãrut votul politic, acestuia luându-i 
ºi execuþie clãdire After-school; dosare privind alocaþia complementarã 
Proiectare ºi execuþie clãdire Dispensar 
uman; Lucrãri de amenajare alei 
pietonale în comuna Curcani; Lucrãri de 
reparaþii ºi renovare Cãmin Cultural 
comuna Curcani; Lucrãri de construcþie 
parcare auto; Lucrãri de construire grup 
sanitar ºi achiziþionare centralã termicã 
ªcoalã 1; Lucrãri de construire grup 
sanitar ºi achiziþionare centralã termicã 
ªcoalã 2; Lucrãri de asfaltare strãzi 
comunale de interes public; Lucrãri de 
pietruire drumuri mãrginaºe; Lucrãri de 
construcþii de trotuare; Lucrãri de 
renovare ºi modernizare Cãmin Cultural 
comuna Curcani; Înfiinþare Festival 
„Ziua Comunei" Curcani; Servicii de 
refacere PUG; Servicii de proiectare 
S.F.; Servicii privind Implementarea 
Sistemului de Control Intern 
Managerial; Achiziþie echipament IT 
pentru birouri primãrie.

î Rep: Care este mesajul 
dumneavoastrã pentru locuitorii 
comunei Curcani?

A.G.: Sã fie sãnãtoºi ºi sã înþelegã cã 
lucrurile importante se realizeazã în 
timp.

Auricã Gazu: „La nivelul Primãriei nu existã 
arierate, nu sunt restanþe cãtre furnizorii 

de servicii, plata salariilor sunt la zi, bugetul 
primãriei asigurã stabilitate serviciilor“

Auricã Gazu: „La nivelul Primãriei nu existã 
arierate, nu sunt restanþe cãtre furnizorii 

de servicii, plata salariilor sunt la zi, bugetul 
primãriei asigurã stabilitate serviciilor“

Ziua Comunei Mitreni, 
sãrbãtoritã cu mare fast!

Dans oferit de copii În mijlocul copiilor Pe scena cu micuþii dansatori Pregãtindu-se sã urce pe scenã

Turta ºi sarea româneascã

Împreunã cu 
delegaþia bulgarã

Discutând cu 
oficialii bulgari

Împreunã 
cu premianþii În mijlocul fotbaliºtilor

Oferind diploma ºi cupa 
fotbaliºtilor învingãtori Finala minifotbal

Primãria Curcani

Achiziþionare pubele gunoi Amenajare parc central comunã

Toaletare copaci

Tudorel Minciunã

Auricã Gazu 
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ploaie, pe când am auzit: români ºi lipoveni poartã ºi gardul din pe cei damblagiþi de iele flori de Drãgaicã în 
„Stai!" Ridic ochiii ºi vãd laolaltã, stãteau în scãnduri de brad de 9 ori în trei mânã, la moara de vânt. 
pe un prepeleac santinela remorcã înþepeniþi, cu traforate ca o horã. Casa sãptãmâni: lunea, Îi aºtepta tractorul cu 
închisorii de hoþi. Mã sapele în mâini. Drumul era învelitã cu stuf ºi miercurea ºi vinerea. Mai remorcã, sã meargã la 
aflam în locul unde trecea prin pãdurea avea prispã de lut. ºtia ºi alte vrãji ºi câmp. 
cândva, în Evul Mediu, Letea, simþeam descântece de judecatã, Se zicea cã Pricopie ar fi Câteva cete de copii, la 
fusese port ºi cetate hârtoapele în pântece, ne de dezlegãturã, de fost solomonar, adicã gât cu cravte roºii, pe 
genovezã. Astãzi, când urmãreau umbrele cailor nãjit...). „Am luptã grea nii 70. Plecasem vrãjitor, avea putere cap cu coroniþe de 
scriu, e „sat cu 3 sãlbatici ºi de departe se cu Nichipercea", îmi din Tulcea la asupra vãzduhului, lega „drãgaicã" (frunze lungi 
bugetari ºi 12 pescari"... auzeau tânguielile unui repeta cât am stat la el. Aasfinþit. De ºalupa ploile ºi fãcea sã cadã ºi înguste, cu flori 

ºacal.în care mã aflam, Mã legitimez din glas ºi *grindina unde-ºi dorea el. galbene – aurii, plãcut 
acroºate cu parâme, douã auz, dupã care sunt Am coborât din remorcã Unii spuneau cã e mirositoare) cântã în M-am înfricoºat. Când ºi-
duzini de bãrci cu câte îndrumat, pe încredere, la moara de vânt. blestemat de Dumnezeu, ritm aksak: „Hsi, a mântuit treaba era în 
doi pescari se lãsau trase la casa unui pescar Femeile priveau la cer. alþii, dimpotrivã, cã e zori, omul pocit a plecat, Drãgaicã sã sãdim/Sã 
pe canalul cãtre lipovean ºi verificat. Nãdãjduiau, dupã cum ar sãdim, sã rãsãdim... /ªi-trimisul lui Dumnezeu ca zicea cã în locuri 
Periprava. fi rãsãrit Gãinuºa, sã afle au venit Drãgaicilii/ Sã sã-i pedepseascã pe cei Trecuse de miezul nopþii, necãlcate, pe urmelor 

începutul semãnatului reteze spicilii.../ Grâul De Rusalii mã întâlnisem care nu þin sãrbãtorile jenºcina mã ispiteºte fetelor ºi nevestelor care 
grâului de toamnã. Era spic ca vrabia..../ Hai, cu „piratul" Nechifor, pe sau au comis un alt dacã am vorbit cu culegeau rouã de pe flori, 

Drãgaicã, sã sãdim..."încã devreme, cucul stânca mare de la pãcat. (Sã nu mor santinela, dupã care mã pe o pânzã albã, o 
amuþise pentru un an, Pârjoaia, dincolo de neºtiutor, vã spun cã În sat nimeni nu invitã în casã, îmi dã sã storceau într-o oalã nouã 
iar în noaptea care se Balta Ialomiþei, dincolo ajungând acasã am citit, munceºte. Doar la mãnânc ºalãu ºi-mi aratã, ºi îºi spãlau trupurile...
lãsa, fete frumoase, de Dunãre cu Balarãu cu creionul în mânã, primãrie rãspunde cineva cerându-ºi scuze, *
îmbrãcate în alb, se între coapse, rãtãcit Cercetãri folclorice, la telefon.singurul pat liber unde Am desfãcut o conservã pregãteau sã înceapã printre setci ºi speriat de Bucureºti, 1947: Preminte puteam dormi. ºi am mâncat amândoi Florile vorbesc de bunã dansul. Miºcate de razele duhul – de – apã. Solomon. Legendele Patul era la fereastrã, am din ea. Mi-a dat ºi el stare, de sãnãtate, de lunii, aripile morii solomoniene în basmele ºi Ca ºi atunci, priveam tras uºor perdeaua cu brânzã cu roºii. nunþi. Când soarele sta scânceau în scalda nopþii. credinþele noastre, pp 104-dealurile dinspre Tulcea ciucuri, afarã luna în loc la amiazã, popa ºi „N- ai peºte?", „Nu,e greu, 105).Pânã la gazdã, Pricopie gândind cã între ele izbutise sã iasã din nori, câþiva bãtrâni au ieºit din se prinde dincolo de sau cum l-o fi chemat, poate era ºi „dealul cu În prispã, Pricopie dulapul cu haine avea bisericã...Cordon, spre Sulina." am mers cu o trestie în cremene", despre care descânta un nenorocit cu uºile cãscate, pe pereþi Apoi, ca în cântecele *mânã ºi mi-am fãcut Nechifor îmi poruncea gura strâmbã: „Voi, icoana sfântului ierarh bãtrâneºti, a coborât în cruce cu limba. Ici – „Sã-l tai în douã,/ Sã Ielelor, / Pricopie, sãracul, a murit Nicolae între ºervete, pivniþã, pe gârlici, cu colo, înfipte în parii curgã rouã./Sã te faci Mãiestrelor,/Duºmane de potcã, boalã care se fotografii în ramã ºi o lumânarea aprinsã ºi cu porþilor, capete de cal. apã,/ Sã pui nãvoade,/ oamenilor,/Stãpânele trage din strigare, din armonicã. nãstrapa de lut, sã aducã Mai apoi am aflat cã Sã-mi aduci peºte:/Sã-mi vântului,/Doamnele deochi sau din senin: „vin hrãnit".Sã intri ºi sã ieºi din astfel erau alungate ielele pãmântului,/Ce prin faci o turmã de oi,/ Cu „Potca cu ochi verzi, cu 

Privesc calendarul camerã, trebuia sã treci stârnite de cine ºtie cine. vãzduh zburaþi,/Pe iarbã lâna de aur..." Auzise ochi negri, de la jude, de 
ortodox, o foaie mare prin nerostire de alte lunecaþi/ªi pe valuri Nimfe, Naiade, Dryade Nechifor de argonauþi? la curte, de român, de 
prinsã în piuneze pe douã paturi ocupate de cãlcaþi,/Vã duceþi în locuri sau Sirene, sau din toate Cam dupã cinci ore, pãgân, de armean, de 
peretele de la bageac douã învãþãtoare, una departe, În baltã, trestie, la un loc, preafrumoasele ºalupa care fugea de-a þigan, d-ungurean, de 
(cuptor): 24 iunie, laie, alta bãlaie, care n-au pustietate,/Unde popa nu ºi seducãtoarele iele, cu lungul vântului pe jidan ºi de lipovean, de 

toacã./Vã duceþi în gura Naºterea Sf. Proroc mai dormit, ca ºi mine, sânii goi sprijinind Dunãre doar în zilele de poleac, de rusnac...vãntului/Sã vã loviþi de Ioan Botezãtorul pânã dimineaþa... vãzduhul, poceau doar pe post cãlugãresc, luni – Rãzvan Ciucãtoarta pãmântului..." (Sânzienele sau cei care le supãra, îi bãga Trebuia sã ajung la C.A. miercuri – vineri, a ajuns 
* Drãgaica). Domeniile Ostrov, iunie în dambla.Rosetti. Din Periprava la Periprava. Luna se 

Pricopie învãþase vorbele Cu sapele pe umãr, 2015, în postul Sf am plecat tot spre searã Gospodãria unde trebuia opintea sã iasã dintre 
dintr-o carte ºi descânta ceapiºtii se strâng, cu Apostoli Petru ºi Pavelcu un tractor. Ceapiºtii, sã ºed avea doi duzi la nori ºi s-ar fi lãsat de 

SÂNZIENE PE PRISPA GRINDULUI

parte ca membru din Biroul protecþie socialã – Sulfina 
Executiv. Barbu;
Fostul senator de Cãlãraºi, Educaþie, cercetare, tineret ºi 
Iulian Dumitrescu, sport, culturã, culte, minoritãþi 
actualmente preºedinte al PNL – Dan Motreanu;
Prahova, a devenit prim- Agriculturã, dezvoltare ruralã, 
vicepreºedinte al liberalilor, industrie alimentarã ºi mediu, 
iar fostul deputat cãlãrãºean ape ºi silviculturã – Adrian 
Dan Motreanu este Nechita Oros;
vicepreºedinte pentru Infrastructura de transport, 
Educaþie, cercetare, tineret ºi comunicaþii ºi societate 
sport, culturã, culte, informaþionalã – Virgil Guran.
minoritãþi. w Vicepreºedinþii pe regiuni 

de dezvoltare:
Nord-Est – Ioan Bãlan;
Sud- Est – Victor Paul Dobre;
Sud Muntenia – Rãducu 

Preºedinte – Ludovic Orban
Filipescu;

Secretar General - Robert 
Sud -Vest Oltenia – Gigel 

Sighiartãu
ªtirbu;

w Prim-vicepreºedinþi:
Vest – Gheorghe Falcã;

Ilie Bolojan (Strategii Politice); Nord- Vest – Lucian Bode;
Raluca Turcan (Comunicare); Centru – Florin Roman;
Iulian Dumitrescu (Mediu de Bucureºti-Ilfov – Marian 
afaceri ºi societate civilã); Petrache.
Mircea Hava (Relaþii w Biroul Executiv al PNL:
internaþionale).

Costel Alexe; Viorel Badea; 
w Vicepreºedinþii pe 

Cristian Buican; Daniel ªtefan 
domenii de activitate: Drãgulin; Nicolae Giugea; 
Politicã externã, apãrare ºi Bogdan Huþucã; Adrian esfãºurat sâmbãtã la Cãlãraºi ºi-a manifestat oficial opþiunea sa ºi nu a reuºit nici 
siguranþã naþionalã – Vlad Miuþescu; Ionel Palãr; Virgil Romexpo în Bucureºti, susþinerea pentru actualul sã acceadã în funcþia de 
Nistor.D Popescu; Gheorghe ªiºcu; în prezenþa a preºedinte printr-un comunicat vicepreºedinte pentru 
Administraþie, ordine publicã Costel ªopticã; Ion ªtefan; aproximativ 5000 de delegaþi, de presã, excepþie fãcând Agriculturã, dezvoltare ruralã, 
ºi siguranþa cetãþeanului, Nelu Tãtaru; Adrian Veºtea; Congresul PNL ºi-a desemnat preºedintele Consiliului industrie alimentarã ºi mediu, 
fonduri europene ºi dezvoltare Dan Vîlceanu; Tinel Gheorghe.conducerea pentru urmãtorii 4 Judeþean Cãlãraºi, Vasile ape ºi silviculturã. În schimb, 
regionalã – Laurenþiu Preºedinte Curtea de Arbitraj ani. Astfel, Ludovic Orban a Iliuþã, ºi probabil cei care sunt senatorul Rãducu Filipescu a 
Leoreanu; a PNL - Daniel Budafost ales în funcþia de mai apropiaþi de acesta în fost ales ca vicepreºedinte 
Justiþie ºi drepturi cetãþeneºti preºedinte cu 3.518 voturi, faþã PNL, care a anunþat pe pagina regional pentru regiunea Sud Preºedinte Comisia Naþionalã 
– Ben Oni Ardelean;de doar 952 obþinute de sa de facebook cã îl va vota pe Muntenia. Preºedintele PNL de Revizie ºi Cenzori - Mihai 
Buget ºi politici fiscale – contracandidatul sãu, Cristian Cristian Buºoi. Cãlãraºi ºi primarul Barbu.
Florin Cîþu;Buºoi. municipiului reºedinþã de Iliuþã nu a ales cartea Trezorier al PNL - Antonel 
Sãnãtate, muncã, familie ºi judeþ, Daniel Drãgulin, face Organizaþia Judeþeanã a PNL câºtigãtoare în ceea ce priveºte Tãnase.

Structura noii 
conduceri a PNL:

23 – 29 iunie 30 iunie – 02 iulie privat din Los Angeles a cãrui viaþã 
Vineri ora 12.30Ora 17.00 personalã, dar ºi profesionalã e datã peste 

Excepþie ziua de luni. Sâmbãtã, duminicã: orele 10.30 ºi 12.30cap când multiubitul sãu câine, Buddy, e 
furat de o bandã extrem de periculoasã. 07  – 09 iulie Once Upon a Time in Urmeazã o avalanºã de evenimente, care Vineri ora 12.30
mai de care mai periculoase, dar ºi mai Sâmbãtã, duminicã: orele 10.30 ºi 12.30Venice - 2D
amuzante: ca sã-ºi recapete cãþelul, Steve e 

Sunt un mic ticãlos -3Dnevoit sã negocieze cu rãpitorii, în timp ce 
Regia: Pierre Coffin, Kyle Balda, Eric se trezeºte vânat de doi fraþi rãzbunãtori, 
Guillonde oamenii unui cãmãtar.
Cu: Steve Carell, Kristen Wiig
Gen film: Animaþie, Comedie23 – 29 iunie
Premierã în România: 30.06.2017Ora 20.00
Balthazar Bratt e un fost star, care a 

Transformers - Ultimul crescut obsedat de personajul jucat de el in 
anii '80 ºi care se dovedeºte a fi rivalul cel Cavaler - 3D
mai redutabil a lui Gru, pânã în prezent. 

Regia: Michael Bay
Balthazar este supãrat pe lume încã de 

Cu: Laura Haddock, Mark Wahlberg, când a ajuns la pubertate ºi show-ul lui a 
Anthony Hopkins fost anulat. El urãºte sã fie batjocorit, iar 
Gen film: Acþiune, Aventuri, SF, acest fapt îl conduce cãtre un complot de 
Thriller dominaþie globalã. În timp ce Gru îl 
Premierã în România: 23.06.2017 confruntã pe Balthazar, acesta intrã într-o 
Transformers: Ultimul cavaler zdruncinã rivalitate fraternã, iar acest lucru se va 

Ilana Glazerdin temelii universul francizei ºi întâmpla datoritã apariþiei bruºte a fratelui 
Gen film: Comedieredefineºte ceea ce înseamnã sã fii erou. sãu geamãn pierdut, Dru

Oamenii sunt în rãzboi cu Transformerii, ºi Cinci dintre cele mai bune prietene de la 
Optimus Prime a dispãrut. Cheia salvãrii 30 iunie – 06 iulie facultate (jucate de Scarlett Johansson, 
viitorului nostru e adânc îngropatã în Kate McKinnon, Jillian Bell, Ilana Glazer Orele: 17.00; 20.00
secretele trecutului, în istoria neºtiutã a ºi Zoë Kravitz) se reunesc 10 ani mai Luni ora 20.00
Transformerilor pe Pãmânt. Cei pe umerii târziu pentru un weekend sãlbatic in Regia: Robb Cullen, Mark Cullen
cãrora cade uriaºa misiune de a salva O noapte nebuna, 

Miami. Cu: Bruce Willis, Jason  Momoa lumea noastrã formeazã o alianþã cãreia nu nebuna - 2DGen film: Acþiune, Comedie În timpul petrecerii grele, ele ucid i se dau prea multe ºanse: Cade Yeager 
Durata: 90 minute Regia: Lucia Aniello accidental un striper. În mijlocul nebuniei (Mark Wahlberg), Bumblebee, un lord 
Premierã în România: 23.06.2017 încercãrii de a acoperi crima, devin mai Cu: Scarlett Johansson, Zoë Kravitz, britanic (Sir Anthony Hopkins), ºi o 
Steve Ford (Bruce Willis) este un detectiv apropiate ca oricând.profesoarã de la Oxford (Laura Haddock). Kate McKinnon, Jillian Bell,            

Program Cinema Cãlãraºi 23 - 30 iunie 2017

Rãducu Filipescu a obþinut funcþia 
de vicepreºedinte, Vasile Iliuþã nu

n Congres PNL

câþiva ani se vor dezvolta foarte n spaþiul public a apãrut în acestã asociere, nu ar fi atras 
discuþie faptul cã, la nivel de mult din punct de vedere fondurile europene pe POS 
Ecoaqua SA, singura economic Olteniþa, Budeºti, Mediu, de circa 40 milioane Î

ce au fost folosiþi pentru Fundulea, Lehliu precum ºi alte euro, localitate eficientã din punct de 
modernizãri, reabilitãri, înfiinþãri vedere al rezultatelor operãrii localitãþi apropiate de Bucureºti, 
de staþii de tratare, pretratare, va creºte astfel cererea de apã ºi este Municipiul Cãlãraºi. În 
epurare precum ºi extinderea ºi implicit rentabilitatea economicã concluzie municipiul  Cãlãraºi 
modernizarea reþelelor de apã ºi iar atunci probabil vom avea ar þine în spate, de fapt, toate 
canal. aceeaºi discuþie din alt punct de localitãþile la nivel de rezulate, 40 milioane de euro 

vedere. eficienþã,  deci ºi la nivel de însemnã bugetul total de 
preþ (preþul fiind acelaºi pe investiþii, pe zeci de ani, al Sã nu uitãm cã dacã la nivel de 

buget naþional nu ar fi existat toatã aria de operare). Cum Primãriei Municipiului 
acest principiu al solidaritãþii, atât comentaþi? Cãlãraºi .   
judeþul cât ºi municipiul Cãlãraºi Da, într-adevãr se poate spune cã Municipiul Slobozia a refuzat 
nu s-ar fi putut susþine. Pe logica sub aspectul eficinþei economice intrarea în cadrul unei asociaþii de 
aceasta, pe date macroeconomice, Cãlãraºiul suplimenteazã lipsa de dezvoltare, în consecinþã nu a 
Cãlãraºiul stã ºi el în spatele performanþã a unor sisteme din obþinut fonduri POS Mediu, nu va 
Bucureºtiului, Clujului sau a altor alte localitãþi. Cãlãraºiul este cea obþine nici pe POIM, actualul 
localitãþi dezvoltate.  mai mare aglomerare urbanã din proiect. Efectul acestei situaþii 

aria deservitã deci are ºi Nu era mai bine ca municipiul este simþit de locuitorii Sloboziei, 
prin problemele legate de calitatea premisele de a avea cei mai buni Cãlãraºi sã se îºi gestioneze 
apei ºi starea întreagii parametri de eficienþã economicã. singur serviciul de apã-canal ºi 
infrastructuri aferente serviciului. De altfel la un moment dat, sã nu mai þinã, de fapt, în 

municipiul Urziceni a avut o Din fonduri proprii este practic spate toate celelalte localitãþi 
rentabilitate crescutã, imposibil sã finanþezi lucrãri de o din Asociaþie?
asemãnãtoare cu cea a asemenea anvergurã iar proiectele Delegarea serviciului prin 
Cãlãraºiului, însã din cauza din bugetul naþional sunt limitate. intermediul unei asociaþii de 
încetãrii activitãþii unor agenþi În momentul de faþã municipiul dezvoltare constituitã sub 
economici puternici din zonã ºi Cãlãraºi beneficiazã, prin principiul solidaritãþii  a fost ºi 
implicit a scãderii cererii de apã, ECOAQUA, de Proiectul de sprijin este condiþie obligatorie pentru 
rentabiliatea a scãzut foarte mult. pentru pregãtirea aplicaþiei de atragerea finanþãrilor europene pe 
Principiul pe care funcþioneazã finanþare ºi documentaþiilor de proiecte în domeniu. Dacã 
acestã asociere a localitãþilor este atribuire pentru accesarea municipiul Cãlãraºi gestiona 
acela al solidaritãþii. Poate peste fondurilor POIM.singur serviciul ºi nu intra în 

Alin Drãgulin, director ADI Ecoaqua: „Dacã municipiul Cãlãraºi 
gestiona singur serviciul ºi nu intra în aceastã asociere, nu ar fi 

atras fondurile europene pe POS Mediu, de circa 40 milioane euro" 
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ploaie, pe când am auzit: români ºi lipoveni poartã ºi gardul din pe cei damblagiþi de iele flori de Drãgaicã în 
„Stai!" Ridic ochiii ºi vãd laolaltã, stãteau în scãnduri de brad de 9 ori în trei mânã, la moara de vânt. 
pe un prepeleac santinela remorcã înþepeniþi, cu traforate ca o horã. Casa sãptãmâni: lunea, Îi aºtepta tractorul cu 
închisorii de hoþi. Mã sapele în mâini. Drumul era învelitã cu stuf ºi miercurea ºi vinerea. Mai remorcã, sã meargã la 
aflam în locul unde trecea prin pãdurea avea prispã de lut. ºtia ºi alte vrãji ºi câmp. 
cândva, în Evul Mediu, Letea, simþeam descântece de judecatã, Se zicea cã Pricopie ar fi Câteva cete de copii, la 
fusese port ºi cetate hârtoapele în pântece, ne de dezlegãturã, de fost solomonar, adicã gât cu cravte roºii, pe 
genovezã. Astãzi, când urmãreau umbrele cailor nãjit...). „Am luptã grea nii 70. Plecasem vrãjitor, avea putere cap cu coroniþe de 
scriu, e „sat cu 3 sãlbatici ºi de departe se cu Nichipercea", îmi din Tulcea la asupra vãzduhului, lega „drãgaicã" (frunze lungi 
bugetari ºi 12 pescari"... auzeau tânguielile unui repeta cât am stat la el. Aasfinþit. De ºalupa ploile ºi fãcea sã cadã ºi înguste, cu flori 

ºacal.în care mã aflam, Mã legitimez din glas ºi *grindina unde-ºi dorea el. galbene – aurii, plãcut 
acroºate cu parâme, douã auz, dupã care sunt Am coborât din remorcã Unii spuneau cã e mirositoare) cântã în M-am înfricoºat. Când ºi-
duzini de bãrci cu câte îndrumat, pe încredere, la moara de vânt. blestemat de Dumnezeu, ritm aksak: „Hsi, a mântuit treaba era în 
doi pescari se lãsau trase la casa unui pescar Femeile priveau la cer. alþii, dimpotrivã, cã e zori, omul pocit a plecat, Drãgaicã sã sãdim/Sã 
pe canalul cãtre lipovean ºi verificat. Nãdãjduiau, dupã cum ar sãdim, sã rãsãdim... /ªi-trimisul lui Dumnezeu ca zicea cã în locuri 
Periprava. fi rãsãrit Gãinuºa, sã afle au venit Drãgaicilii/ Sã sã-i pedepseascã pe cei Trecuse de miezul nopþii, necãlcate, pe urmelor 

începutul semãnatului reteze spicilii.../ Grâul De Rusalii mã întâlnisem care nu þin sãrbãtorile jenºcina mã ispiteºte fetelor ºi nevestelor care 
grâului de toamnã. Era spic ca vrabia..../ Hai, cu „piratul" Nechifor, pe sau au comis un alt dacã am vorbit cu culegeau rouã de pe flori, 

Drãgaicã, sã sãdim..."încã devreme, cucul stânca mare de la pãcat. (Sã nu mor santinela, dupã care mã pe o pânzã albã, o 
amuþise pentru un an, Pârjoaia, dincolo de neºtiutor, vã spun cã În sat nimeni nu invitã în casã, îmi dã sã storceau într-o oalã nouã 
iar în noaptea care se Balta Ialomiþei, dincolo ajungând acasã am citit, munceºte. Doar la mãnânc ºalãu ºi-mi aratã, ºi îºi spãlau trupurile...
lãsa, fete frumoase, de Dunãre cu Balarãu cu creionul în mânã, primãrie rãspunde cineva cerându-ºi scuze, *
îmbrãcate în alb, se între coapse, rãtãcit Cercetãri folclorice, la telefon.singurul pat liber unde Am desfãcut o conservã pregãteau sã înceapã printre setci ºi speriat de Bucureºti, 1947: Preminte puteam dormi. ºi am mâncat amândoi Florile vorbesc de bunã dansul. Miºcate de razele duhul – de – apã. Solomon. Legendele Patul era la fereastrã, am din ea. Mi-a dat ºi el stare, de sãnãtate, de lunii, aripile morii solomoniene în basmele ºi Ca ºi atunci, priveam tras uºor perdeaua cu brânzã cu roºii. nunþi. Când soarele sta scânceau în scalda nopþii. credinþele noastre, pp 104-dealurile dinspre Tulcea ciucuri, afarã luna în loc la amiazã, popa ºi „N- ai peºte?", „Nu,e greu, 105).Pânã la gazdã, Pricopie gândind cã între ele izbutise sã iasã din nori, câþiva bãtrâni au ieºit din se prinde dincolo de sau cum l-o fi chemat, poate era ºi „dealul cu În prispã, Pricopie dulapul cu haine avea bisericã...Cordon, spre Sulina." am mers cu o trestie în cremene", despre care descânta un nenorocit cu uºile cãscate, pe pereþi Apoi, ca în cântecele *mânã ºi mi-am fãcut Nechifor îmi poruncea gura strâmbã: „Voi, icoana sfântului ierarh bãtrâneºti, a coborât în cruce cu limba. Ici – „Sã-l tai în douã,/ Sã Ielelor, / Pricopie, sãracul, a murit Nicolae între ºervete, pivniþã, pe gârlici, cu colo, înfipte în parii curgã rouã./Sã te faci Mãiestrelor,/Duºmane de potcã, boalã care se fotografii în ramã ºi o lumânarea aprinsã ºi cu porþilor, capete de cal. apã,/ Sã pui nãvoade,/ oamenilor,/Stãpânele trage din strigare, din armonicã. nãstrapa de lut, sã aducã Mai apoi am aflat cã Sã-mi aduci peºte:/Sã-mi vântului,/Doamnele deochi sau din senin: „vin hrãnit".Sã intri ºi sã ieºi din astfel erau alungate ielele pãmântului,/Ce prin faci o turmã de oi,/ Cu „Potca cu ochi verzi, cu 

Privesc calendarul camerã, trebuia sã treci stârnite de cine ºtie cine. vãzduh zburaþi,/Pe iarbã lâna de aur..." Auzise ochi negri, de la jude, de 
ortodox, o foaie mare prin nerostire de alte lunecaþi/ªi pe valuri Nimfe, Naiade, Dryade Nechifor de argonauþi? la curte, de român, de 
prinsã în piuneze pe douã paturi ocupate de cãlcaþi,/Vã duceþi în locuri sau Sirene, sau din toate Cam dupã cinci ore, pãgân, de armean, de 
peretele de la bageac douã învãþãtoare, una departe, În baltã, trestie, la un loc, preafrumoasele ºalupa care fugea de-a þigan, d-ungurean, de 
(cuptor): 24 iunie, laie, alta bãlaie, care n-au pustietate,/Unde popa nu ºi seducãtoarele iele, cu lungul vântului pe jidan ºi de lipovean, de 

toacã./Vã duceþi în gura Naºterea Sf. Proroc mai dormit, ca ºi mine, sânii goi sprijinind Dunãre doar în zilele de poleac, de rusnac...vãntului/Sã vã loviþi de Ioan Botezãtorul pânã dimineaþa... vãzduhul, poceau doar pe post cãlugãresc, luni – Rãzvan Ciucãtoarta pãmântului..." (Sânzienele sau cei care le supãra, îi bãga Trebuia sã ajung la C.A. miercuri – vineri, a ajuns 
* Drãgaica). Domeniile Ostrov, iunie în dambla.Rosetti. Din Periprava la Periprava. Luna se 

Pricopie învãþase vorbele Cu sapele pe umãr, 2015, în postul Sf am plecat tot spre searã Gospodãria unde trebuia opintea sã iasã dintre 
dintr-o carte ºi descânta ceapiºtii se strâng, cu Apostoli Petru ºi Pavelcu un tractor. Ceapiºtii, sã ºed avea doi duzi la nori ºi s-ar fi lãsat de 

SÂNZIENE PE PRISPA GRINDULUI

parte ca membru din Biroul protecþie socialã – Sulfina 
Executiv. Barbu;
Fostul senator de Cãlãraºi, Educaþie, cercetare, tineret ºi 
Iulian Dumitrescu, sport, culturã, culte, minoritãþi 
actualmente preºedinte al PNL – Dan Motreanu;
Prahova, a devenit prim- Agriculturã, dezvoltare ruralã, 
vicepreºedinte al liberalilor, industrie alimentarã ºi mediu, 
iar fostul deputat cãlãrãºean ape ºi silviculturã – Adrian 
Dan Motreanu este Nechita Oros;
vicepreºedinte pentru Infrastructura de transport, 
Educaþie, cercetare, tineret ºi comunicaþii ºi societate 
sport, culturã, culte, informaþionalã – Virgil Guran.
minoritãþi. w Vicepreºedinþii pe regiuni 

de dezvoltare:
Nord-Est – Ioan Bãlan;
Sud- Est – Victor Paul Dobre;
Sud Muntenia – Rãducu 

Preºedinte – Ludovic Orban
Filipescu;

Secretar General - Robert 
Sud -Vest Oltenia – Gigel 

Sighiartãu
ªtirbu;

w Prim-vicepreºedinþi:
Vest – Gheorghe Falcã;

Ilie Bolojan (Strategii Politice); Nord- Vest – Lucian Bode;
Raluca Turcan (Comunicare); Centru – Florin Roman;
Iulian Dumitrescu (Mediu de Bucureºti-Ilfov – Marian 
afaceri ºi societate civilã); Petrache.
Mircea Hava (Relaþii w Biroul Executiv al PNL:
internaþionale).

Costel Alexe; Viorel Badea; 
w Vicepreºedinþii pe 

Cristian Buican; Daniel ªtefan 
domenii de activitate: Drãgulin; Nicolae Giugea; 
Politicã externã, apãrare ºi Bogdan Huþucã; Adrian esfãºurat sâmbãtã la Cãlãraºi ºi-a manifestat oficial opþiunea sa ºi nu a reuºit nici 
siguranþã naþionalã – Vlad Miuþescu; Ionel Palãr; Virgil Romexpo în Bucureºti, susþinerea pentru actualul sã acceadã în funcþia de 
Nistor.D Popescu; Gheorghe ªiºcu; în prezenþa a preºedinte printr-un comunicat vicepreºedinte pentru 
Administraþie, ordine publicã Costel ªopticã; Ion ªtefan; aproximativ 5000 de delegaþi, de presã, excepþie fãcând Agriculturã, dezvoltare ruralã, 
ºi siguranþa cetãþeanului, Nelu Tãtaru; Adrian Veºtea; Congresul PNL ºi-a desemnat preºedintele Consiliului industrie alimentarã ºi mediu, 
fonduri europene ºi dezvoltare Dan Vîlceanu; Tinel Gheorghe.conducerea pentru urmãtorii 4 Judeþean Cãlãraºi, Vasile ape ºi silviculturã. În schimb, 
regionalã – Laurenþiu Preºedinte Curtea de Arbitraj ani. Astfel, Ludovic Orban a Iliuþã, ºi probabil cei care sunt senatorul Rãducu Filipescu a 
Leoreanu; a PNL - Daniel Budafost ales în funcþia de mai apropiaþi de acesta în fost ales ca vicepreºedinte 
Justiþie ºi drepturi cetãþeneºti preºedinte cu 3.518 voturi, faþã PNL, care a anunþat pe pagina regional pentru regiunea Sud Preºedinte Comisia Naþionalã 
– Ben Oni Ardelean;de doar 952 obþinute de sa de facebook cã îl va vota pe Muntenia. Preºedintele PNL de Revizie ºi Cenzori - Mihai 
Buget ºi politici fiscale – contracandidatul sãu, Cristian Cristian Buºoi. Cãlãraºi ºi primarul Barbu.
Florin Cîþu;Buºoi. municipiului reºedinþã de Iliuþã nu a ales cartea Trezorier al PNL - Antonel 
Sãnãtate, muncã, familie ºi judeþ, Daniel Drãgulin, face Organizaþia Judeþeanã a PNL câºtigãtoare în ceea ce priveºte Tãnase.

Structura noii 
conduceri a PNL:

23 – 29 iunie 30 iunie – 02 iulie privat din Los Angeles a cãrui viaþã 
Vineri ora 12.30Ora 17.00 personalã, dar ºi profesionalã e datã peste 

Excepþie ziua de luni. Sâmbãtã, duminicã: orele 10.30 ºi 12.30cap când multiubitul sãu câine, Buddy, e 
furat de o bandã extrem de periculoasã. 07  – 09 iulie Once Upon a Time in Urmeazã o avalanºã de evenimente, care Vineri ora 12.30
mai de care mai periculoase, dar ºi mai Sâmbãtã, duminicã: orele 10.30 ºi 12.30Venice - 2D
amuzante: ca sã-ºi recapete cãþelul, Steve e 

Sunt un mic ticãlos -3Dnevoit sã negocieze cu rãpitorii, în timp ce 
Regia: Pierre Coffin, Kyle Balda, Eric se trezeºte vânat de doi fraþi rãzbunãtori, 
Guillonde oamenii unui cãmãtar.
Cu: Steve Carell, Kristen Wiig
Gen film: Animaþie, Comedie23 – 29 iunie
Premierã în România: 30.06.2017Ora 20.00
Balthazar Bratt e un fost star, care a 

Transformers - Ultimul crescut obsedat de personajul jucat de el in 
anii '80 ºi care se dovedeºte a fi rivalul cel Cavaler - 3D
mai redutabil a lui Gru, pânã în prezent. 

Regia: Michael Bay
Balthazar este supãrat pe lume încã de 

Cu: Laura Haddock, Mark Wahlberg, când a ajuns la pubertate ºi show-ul lui a 
Anthony Hopkins fost anulat. El urãºte sã fie batjocorit, iar 
Gen film: Acþiune, Aventuri, SF, acest fapt îl conduce cãtre un complot de 
Thriller dominaþie globalã. În timp ce Gru îl 
Premierã în România: 23.06.2017 confruntã pe Balthazar, acesta intrã într-o 
Transformers: Ultimul cavaler zdruncinã rivalitate fraternã, iar acest lucru se va 

Ilana Glazerdin temelii universul francizei ºi întâmpla datoritã apariþiei bruºte a fratelui 
Gen film: Comedieredefineºte ceea ce înseamnã sã fii erou. sãu geamãn pierdut, Dru

Oamenii sunt în rãzboi cu Transformerii, ºi Cinci dintre cele mai bune prietene de la 
Optimus Prime a dispãrut. Cheia salvãrii 30 iunie – 06 iulie facultate (jucate de Scarlett Johansson, 
viitorului nostru e adânc îngropatã în Kate McKinnon, Jillian Bell, Ilana Glazer Orele: 17.00; 20.00
secretele trecutului, în istoria neºtiutã a ºi Zoë Kravitz) se reunesc 10 ani mai Luni ora 20.00
Transformerilor pe Pãmânt. Cei pe umerii târziu pentru un weekend sãlbatic in Regia: Robb Cullen, Mark Cullen
cãrora cade uriaºa misiune de a salva O noapte nebuna, 

Miami. Cu: Bruce Willis, Jason  Momoa lumea noastrã formeazã o alianþã cãreia nu nebuna - 2DGen film: Acþiune, Comedie În timpul petrecerii grele, ele ucid i se dau prea multe ºanse: Cade Yeager 
Durata: 90 minute Regia: Lucia Aniello accidental un striper. În mijlocul nebuniei (Mark Wahlberg), Bumblebee, un lord 
Premierã în România: 23.06.2017 încercãrii de a acoperi crima, devin mai Cu: Scarlett Johansson, Zoë Kravitz, britanic (Sir Anthony Hopkins), ºi o 
Steve Ford (Bruce Willis) este un detectiv apropiate ca oricând.profesoarã de la Oxford (Laura Haddock). Kate McKinnon, Jillian Bell,            

Program Cinema Cãlãraºi 23 - 30 iunie 2017

Rãducu Filipescu a obþinut funcþia 
de vicepreºedinte, Vasile Iliuþã nu

n Congres PNL

câþiva ani se vor dezvolta foarte n spaþiul public a apãrut în acestã asociere, nu ar fi atras 
discuþie faptul cã, la nivel de mult din punct de vedere fondurile europene pe POS 
Ecoaqua SA, singura economic Olteniþa, Budeºti, Mediu, de circa 40 milioane Î

ce au fost folosiþi pentru Fundulea, Lehliu precum ºi alte euro, localitate eficientã din punct de 
modernizãri, reabilitãri, înfiinþãri vedere al rezultatelor operãrii localitãþi apropiate de Bucureºti, 
de staþii de tratare, pretratare, va creºte astfel cererea de apã ºi este Municipiul Cãlãraºi. În 
epurare precum ºi extinderea ºi implicit rentabilitatea economicã concluzie municipiul  Cãlãraºi 
modernizarea reþelelor de apã ºi iar atunci probabil vom avea ar þine în spate, de fapt, toate 
canal. aceeaºi discuþie din alt punct de localitãþile la nivel de rezulate, 40 milioane de euro 

vedere. eficienþã,  deci ºi la nivel de însemnã bugetul total de 
preþ (preþul fiind acelaºi pe investiþii, pe zeci de ani, al Sã nu uitãm cã dacã la nivel de 

buget naþional nu ar fi existat toatã aria de operare). Cum Primãriei Municipiului 
acest principiu al solidaritãþii, atât comentaþi? Cãlãraºi .   
judeþul cât ºi municipiul Cãlãraºi Da, într-adevãr se poate spune cã Municipiul Slobozia a refuzat 
nu s-ar fi putut susþine. Pe logica sub aspectul eficinþei economice intrarea în cadrul unei asociaþii de 
aceasta, pe date macroeconomice, Cãlãraºiul suplimenteazã lipsa de dezvoltare, în consecinþã nu a 
Cãlãraºiul stã ºi el în spatele performanþã a unor sisteme din obþinut fonduri POS Mediu, nu va 
Bucureºtiului, Clujului sau a altor alte localitãþi. Cãlãraºiul este cea obþine nici pe POIM, actualul 
localitãþi dezvoltate.  mai mare aglomerare urbanã din proiect. Efectul acestei situaþii 

aria deservitã deci are ºi Nu era mai bine ca municipiul este simþit de locuitorii Sloboziei, 
prin problemele legate de calitatea premisele de a avea cei mai buni Cãlãraºi sã se îºi gestioneze 
apei ºi starea întreagii parametri de eficienþã economicã. singur serviciul de apã-canal ºi 
infrastructuri aferente serviciului. De altfel la un moment dat, sã nu mai þinã, de fapt, în 

municipiul Urziceni a avut o Din fonduri proprii este practic spate toate celelalte localitãþi 
rentabilitate crescutã, imposibil sã finanþezi lucrãri de o din Asociaþie?
asemãnãtoare cu cea a asemenea anvergurã iar proiectele Delegarea serviciului prin 
Cãlãraºiului, însã din cauza din bugetul naþional sunt limitate. intermediul unei asociaþii de 
încetãrii activitãþii unor agenþi În momentul de faþã municipiul dezvoltare constituitã sub 
economici puternici din zonã ºi Cãlãraºi beneficiazã, prin principiul solidaritãþii  a fost ºi 
implicit a scãderii cererii de apã, ECOAQUA, de Proiectul de sprijin este condiþie obligatorie pentru 
rentabiliatea a scãzut foarte mult. pentru pregãtirea aplicaþiei de atragerea finanþãrilor europene pe 
Principiul pe care funcþioneazã finanþare ºi documentaþiilor de proiecte în domeniu. Dacã 
acestã asociere a localitãþilor este atribuire pentru accesarea municipiul Cãlãraºi gestiona 
acela al solidaritãþii. Poate peste fondurilor POIM.singur serviciul ºi nu intra în 

Alin Drãgulin, director ADI Ecoaqua: „Dacã municipiul Cãlãraºi 
gestiona singur serviciul ºi nu intra în aceastã asociere, nu ar fi 

atras fondurile europene pe POS Mediu, de circa 40 milioane euro" 
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Mircea Brânduºã nu ne îmbãtãm cu apã rece! Sã nu din afara careului a fost respins de 
uitãm cã mai este jocul retur. Este Bratu (52). Tene a tras razant cu 

transversala (53). Dunãrea a replicat la adevãrat, acest 2-2 ne face favoriþi ºi SM Dunãrea Giurgiu ºi formaþia 
faza urmãtoare prin Stan care a fost sper ca sâmbãtã, cu ajutorul publicului cãlãrãºeanã FC Agricola Borcea au 
blocat de Stângã printr-o alunecare A sã facem un joc bun ºi sã obþinem terminat la egalitate, 2-2 (2-1), 
curajoasã. Imediat, Agricola a luat cu promovarea. Obiectiv pe care domnul sâmbãtã seara (17 iunie), pe stadionul 
asalt poarta gazdelor ºi Samoilã nu a ''Marin Anastasovici'' din Giurgiu, în prima primar Aniel Nedelcu îl meritã cu 
mai avut ce face la reluarea cu capul a manºã a barajului de promovare în Liga a prisosinþã. Mulþumesc galeriei care ne-a 
lui Ungureanu  din centrarea trimisã de III-a la fotbal. Campioana judeþului însoþit ºi ne-a încurajat pe toatã durata 
Ghe. Daniel (56). De remarcat cã la faza Cãlãraºi a reuºit o remizã liniºtitoare ºi celor 90 de minute de joc. O surprizã 
care a precedat golul egalizator al pãstreazã ºanse reale de accedere în plãcutã pentru mine a fost sã vãd foarte 

eºalonul trei al fotbalului românesc, oaspeþilor, arbitrul Panã Cãtãlin putea mulþi oameni de fotbal în tribune, 
sã-i acorde al doilea cartonaº galben lui având în vedere meciurile bune fãcute cãrora le mulþumesc din suflet cã au 

pe teren propriu. Chiru Daniel, implicit ROªU ºi 
ales sã fie lângã echipa pe care o 

eliminare. Pânã la sfârºitul jocului, 
antrenez: Preºedintele AJF Cãlãraºi-Dunãrea Giurgiu, prin jocul prestat, a La meci au asistat peste 500 de Doru Dincã, Secretarul AJF- Daniel arãtat cã este mai potrivitã în peisajul spectatori dintre care aproximativ 100 ªtefan, Primarii din Grãdiºtea ºi din fotbalul mic dintr-o comunã, decât din partea echipei Agricola Borcea. Vâlcelele - Constantin Corbu ºi Ionel cel din liga a III-a. Agricola Borcea nu a Bogatu a început jocul cu un sistem 4-2-
Tatu, foarte mulþi cunoscuþi din putut sã înºele în ultima parte a jocului 3-1, care nu a dat rezultate prea bune, 
Olteniþa ºi nu în ultimul rând prietenii nici valoarea net superioarã a gazdele având o posesie covârºitoare în 
mei din comuna Roata de Jos- dl. jucãtorilor, nici motivaþia oferitã de prima reprizã. Totuºi, Agricola a creat 
primar Marin Ghidãnac ºi consilierul primarul Aniel Nedelcu. Din perspectiva pericol la poarta goalkeeper-ului 
domniei sale, dl. Nicolae."scorului, suspansul se pãstreazã pentru giurgiuvean în primul sfert de orã al 

partidei, Vincentovici (4) cade în careu, 
dar arbitrul nu a acordat nimic, pentru 
ca apoi Tene (7) sã încerce o minge 
plasatã sub transversalã, prinsã de 
portar. La rândul lor, gazdele au trimis 
o centrare periculoasã în faþa porþii 
adverse, dar portarul Bratu a intervenit 
ºi a reþinut cu siguranþã (10). Întregul 
compartiment defensiv al dunãrenilor a 
fost fãcut ºah - mat în minutul 11, la o 
fazã de atac a elevilor antrenaþi de 
Bogatu, când în urma unei combinaþii, 
Ungureanu îl lasã singur cu poarta 
goalã pe Gaþã care înscrie pentru 0-1 cu 
un ºut plasat în colþul lung, deranjând 
pãianjenii. Oaspeþii au controlat jocul ºi 
au fost aproape ºi de al doilea gol, însã 
portarul gazdelor, Samoilã, a reþinut în 
cele din urmã mingea trimisã de Dinu 
(27). Dunãrea a restabilit egalitatea 
(34), la capãtul unei faze confuze de 
atac, atunci când Chiru la împins pe 
Asan ºi centralul Panã Cãtãlin acordã 
cu largheþe punctul cu var ºi returul care va avea loc în data de 24 Au evoluat echipele:
avertisment jucãtorului vinovat, iar Iunie, de la ora 17.30, la Borcea, însã cu l ASM DUNÃREA GIURGIU: C. 
Matache transformã cu multã douã formaþii odihnite, 11 contra 11, Samoilã – I.Chiripuc – A. Jelescu – (77 
siguranþã. În min. 43, la o fazã care nu Agricola Borcea nu ar trebui sã aibe Toader) – M. Blaga – Ad. Cristea – G. 
anunþa nimic, apãrarea din Borcea probleme ºi sã PROMOVEZE. Dupã joc, Asan (65 Dima) A. Stan.
„bâlbâie" mingea aproape de careul mic, Virgil Bogatu a declarat: „Dupã atâþia Antrenor Principal:Puiu Adonis.
nici Bratu nu este atent ºi giurgiuvenii, ani, o echipã din Borcea reprezintã l FC AGRICOLA BORCEA: George 
cu mare noroc, stabilesc scorul la judeþul la barajul de promovare în liga a Bratu - Cosmin Gheorghe ( 90+4 
pauzã, 2-1, prin Jelescu care impinge treia. Ceva extraordinar! O muncã Tãrãbãºeanu) – Daniel Chiru – Viorel 
mingea în poartã. Bogatu a schimbat titanicã începutã de primarul Nedelcu ºi Stângã – Robert Vincentovici – 
sistemul de joc la pauzã, trecând la 4-4- susþinutã de oamenii din comunã care Cristian Dinu – Daniel Chirilã – Daniel 
2, iar acest lucru a început sã dea iubesc fotbalul, hotãrâþi sã facã Gaþã – Petricã Ungureanu – Alin Tene ( 
roade, borcenii având o posesie mai performanþã în fotbal. 2-2 este un 75 Niculai) – Marian ªerban, cãpitan 
bunã, iar acþiunile ofensive, coordonate rezultat destul de favorabil pentru de echipã ( 85 Novac ) 
de Vincentovici, au devenit incisive. Agricola Borcea. Þinând cont cã în linia Antrenor Principal: Virgil Bogatu;Chirilã a trimis peste poartã (49) din de apãrare au evoluat trei jucãtori 

Arbitru: Cãtãlin Panã - Bucureºti;poziþie idealã, dupã o fazã începutã de (Gheorghe, Chiru, Stângã) care nu au 
Arbitri Asistenþi: Alexandru Midvichi ºi Ungureanu ºi continuatã de ªerban. avut contact cu fotbalul mare, pot spune 
Mihai Necula - Bucureºti;Apoi, Petrache (51) a ºutat puþin pe cã s-au descurcat bine având sprijinul 
Observator FRF: Ioan Cristea – lângã poartã. Giurgiuvenii au ratat ºi ei lui Vincentovici, un jucãtor exponenþial, 
Bucureºti.o mare ocazie, prin Blaga, al cãrui ºut extrem de motivat la acest meci. Dar sã 
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acþiuni concrete în graficul Gantt, pânã la ecent s-a desfãºurat concursul 
finele anului 2018 (de exemplu - una din pentru ocuparea funcþiei de 
probleme).manager la Spitalul Judeþean de R

Urgenþã Cãlãraºi la care s-au înscris trei Comisia ar fi putut eventual sã obiecteze 
persoane: Camelia Ghiveciu, Elena cã un an ºi jumãtate e prea mult, cã riscul 
Nicolache ºi Andrei Bogdan Zidaru. de declasificare e iminent, nicidecum cã 
Notele în urma examinãrii au fost: 6.41 –  nu am prezentat o rezolvare care sã se 

întindã pe urmãtorii 3 ani. Sigur cã pot fi Camelia Ghiveciu, 5.38 – Andrei Bogdan 
soluþii pe 3 ani la unele probleme, cum ar Zidaru ºi 4.54 – Elena Nicolache.
fi de exemplu construcþia unui nou spital, 
dar proiectul meu a propus soluþii pe Unul dintre candidaþi, Camelia Ghiveciu, 
termen scurt la probleme critice, urgente.fost manager interimar al spitalului, ne-a 

declarat cã a contestat la Comisia de Un singur comentariu vreau sã mai fac. 
contestaþii nota primitã, fiindu-i mãritã Respectivul Proiect a fost elaborat de 
de la 6,41 la 6,60. Acesta ne-a comunicat mine cu ocazia susþinerii examenului de 
ºi un punct de vedere vizavi de finalizare a cursului „Management de 
organizarea acestui concurs. spital", desfãºurat la ªcoalã Naþionalã de 

Sãnãtate Publicã ºi Management Sanitar „O sã dau un citat din Regulamentul de 
Bucureºti. Am susþinut examenul în faþa concurs care detaliazã, pânã la nivel de 
unei comisii conduse de însuºi profesorul font ºi spaþiere între rânduri, modul de 
Cristian Vlãdescu, Preºedintele SNSPMS, elaborare a temei de proiect (se poate 
având în componenþa ºi alþi doi directori consulta pe site-ul Spitalului): „Proiectul 
ai respectivei instituþiei. Am fost notatã de management trebuie sã evidenþieze 
cu 8,02. Indicatorii invocaþi de mine în modul în care candidatul analizeazã ºi 
temã de proiect împreunã cu rezultatele propune soluþii de rezolvare a temei de 
aºteptate (domnul Muºat spune cã ei nu concurs". admisã" , spune domnul Muºat Emil, management cu Spitalul semnat pentru 2 
existã) sunt cei pe care îi confirmã lunã Când se detaliazã structura proiectului (în preºedintele respectivei comisii. Nicãieri ani. Repet, nu doar cã aºa ceva nu scrie 
de lunã SNSPMS pentru Casele de bibliografie), la punctul 4 cerinþa este de în Regulament nu se face referire la în Regulament dar cerinþa ca problemele 
sãnãtate, pe baza cãrora se fac plãþi în „selectare a unei/unor probleme vreun termen, deºi dacã vorbim de „limita identificate sã fie unele prioritare, reale ºi 
sistemul asigurãrilor de sãnãtate.prioritare", iar la punctul 5 „dezvoltarea maximã", ar trebui sã luãm în calcul concrete ale Spitalului, face ca ºi soluþiile 

proiectului de manager pentru problemã evident ºi termene de sub trei ani. propuse de rezolvare a acestora sã fie Pentru concursul organizat de Spital am 
prioritarã identificatã / problemele Domnul Muºat face confuzie între Proiect unele cât se poate de urgenþe. Sigur cã actualizat, desigur, datele ºi, convinsã 
prioritare identificate". ºi Contractul de management care se problema medicilor specialiºti, în fiind cã va exista concurenþã, am 
Am fost surprinsã de aserþiunea comisiei, „încheie pe maximum 3 ani" (Lg.95/2006, structura cerutã pentru menþinerea îmbunãtãþit Proiectul, beneficiind de 
în ciuda Regulamentul de concurs, cum cã art.176) , deci nici acesta din urmã nu se Spitalului în gradul III de competentã, nu comentarii ºi sugestii desprinse cu ocazia 
soluþiile de rezolvare ar trebui sã se încheie obligatoriu pe fix 3 ani, dovadã, e una pe care sã o rezolvi bãtând din susþinerii acestuia în faþa profesorului 
întindã pe 3 (trei) ani, „limita maximã doctorul ªerban a avut contract de palme, eu m-am angajat la o rezolvare, cu Cristian Vlãdescu." – Camelia Ghiveciu.

entru acordarea primei de acesteia se asigurã sau nu se asigurã solicitantã a dreptului;
relocare, persoanele înregistrate locuinþã de serviciu ori se suportã sau 12.Actele prevãzute de lege în cazul 
ca ºomeri la AJOFM Cãlãraºi, nu se suportã cheltuielile aferente din P familiilor monoparentale, prin care se 

care îndeplinesc condi?iile legale ºi fondurile angajatorului; face dovada privind componenþa 
care s-au angajat în perioada dintre 8.Declaraþie pe propria rãspundere a familiei, filiaþia copiilor ºi situaþia lor 
25.01.2017 ºi 06.06.2017, sunt persoanei încadrate în muncã din care juridicã faþã de reprezentantul legal, 
aºteptate sã depunã sau sã transmitã sã rezulte cã autoritatea publicã localã dupã caz, în copie certificatã pentru 
prin modalitãþile prevãzute de sau centralã asigurã sau nu asigurã conformitate cu originalul de cãtre 
dispoziþiile legale (personal, prin locuinþã de serviciu ori suportã sau nu persoana solicitantã a dreptului;
scrisoare recomandatã cu confirmare suportã cheltuielile aferente din 13.Contractul de închiriere înregistrat, 
de primire, fax sau e-mail), la AJOFM fonduri publice persoanei respective conform prevederilor legale, la organul 
Cãlãraºi, actele necesare acordãrii ori familiei acesteia, precum ºi cã fiscal competent, în copie certificatã 
acestui drept în termen de 60 de zile persoana solicitantã ori soþul, soþia pentru conformitate cu originalul de 
de la data încadrãrii în muncã. acesteia, copii aflaþi în întreþinere sau cãtre persoana solicitantã a dreptului;
Documentele necesare sunt orice altã persoanã care împreunã cu 

14.Declaraþie pe propria rãspundere urmãtoarele: aceasta constituie o familie în sensul 
privind membrii familiei ºi veniturile art. 2 din Legea nr. 416/2001 privind 1.Cerere tip;
nete care le realizeazã persoana venitul minim garantat, cu 2.Actul de identitate al solicitantului ºi 
singurã sau împreunã cu familia, pe modificãrile ºi completãrile ulterioare, al soþului/soþiei sau copiilor aflaþi în 
fiecare persoanã, dupã caz, din dupã caz, nu deþin în proprietate sau întreþinere;
veniturile prevãzute la art. 463 alin.(3) coproprietate o altã locuinþã în 

3.Contractul de muncã, în copie, sau pe fiecare categorie de venit net care localitatea în care persoana îºi 
dovada încadrãrii printr-un act eliberat se realizeazã dupã caz, în luna schimbã domiciliul sau îºi stabileºte 
de angajator, pe suport de hârtie sau 

reºedinþa ori în localitãþile învecinate anterioarã lunii în care se depune 
în format electronic cu semnãturã 

cererea ºi documentele care o însoþesc acesteia, ca urmare a încadrãrii în 
electronicã extinsã, cu precizarea 

pentru solicitarea primei de relocare, muncã.
locului de muncã;

însoþitã de copie de pe extrasul de 9.Declaraþie pe propria rãspundere a 4.Angajament, dupã un model dat, cont, adeverinþa, talon de platã sau absolvenþilor licenþiaþi ai facultãþilor pentru respectarea distanþei faþã de orice alt înscris ori document prin de medicinã, medicinã dentarã ºi locul de domiciliu; care se atestã venitul net respectiv ce farmacie din care sã rezulte cã la data 
5.Declaraþie pe propria rãspundere a se realizeazã de beneficiarul acestuia. solicitãrii primei de relocare prevãzutã angajatorului din care sã rezulte cã în În situaþia veniturilor care se la art. 762 din lege nu au promovat ultimii doi ani acesta nu a mai fost în realizeazã din cedarea folosinþei concursul naþional de rezidenþiat pe raporturi de muncã sau de serviciu cu bunurilor se anexeazã contractul de locuri sau pe posturi în condiþiile legii, persoana respectivã; închiriere, înregistrat la organul fiscal dupã caz;
6.Declaraþie pe propria rãspundere a competent;10.Declaraþie pe propria rãspundere a angajatorului din care sã rezulte cã în 

angajatorului absolvenþilor instituþiilor 15.Adeverinþa emisã de angajator pe ultimii 2 ani persoana angajatã nu a 
de învãþãmânt din care sã rezulte cã mai avut raporturi de muncã sau de suport hârtie sau în format electronic 
nu are obligaþia, potrivit legii, de a cu semnãturã electronicã extinsã, serviciu cu alþi angajatori la care 
angaja persoana din aceastã categorie, bazatã pe un certificat calificat, cã este calitatea de administrator/asociat este 
dupã caz;deþinutã de una sau mai multe încadrat în muncã ºi care atestã 

persoane fizice ori juridice care au venitul net din salarii ºi asimilate 11.Certificatul de cãsãtorie ºi, dupã 
calitatea de administrator/asociat la salariilor realizat sau care se caz certificatele de naºtere ale copiilor 
angajatorul la care se realizeazã realizeazã de persoana încadratã sau documentele care atestã situaþia 
încadrarea în muncã; solicitantã a primei de relocare, în juridicã a copiilor faþã de 

situaþia în care aceste informaþii nu reprezentantul legal, dupã caz, în 7.Declaraþie pe propria rãspundere a 
sunt evidenþiate expres în cuprinsul copie certificatã pentru conformitate angajatorului din care sã rezulte cã 

pentru persoana respectivã ori familia documentelor prevãzute la punctul 3.cu originalul de cãtre persoana 

ncepând cu aceastã lunã, AJOFM 
Cãlãraºi primeºte cererile însoþite de Îdocumentele necesare pentru acordarea 

sumelor prevãzute în Programul "Prima 
chirie". 

Prin acest program persoanele înregistrate 
ca ºomeri la AJOFM Cãlãraºi care 
îndeplinesc condiþiile legale ºi care s-au 
angajat în perioada dintre 25.01.2017, data 
intrãrii în vigoare a Ordonanþei de urgenþã 
a Guvernului nr.6/2017 ºi 06.06.2017, 
beneficiazã de prima de relocare.

Potrivit prevederilor legale, persoanele 
înregistrate ca ºomeri la AJOFM Cãlãraºi, 
care se încadreazã în muncã într-o altã 
localitate situatã la o distanþã mai mare de 
50 km faþã de localitatea în care îºi au 
domiciliul sau reºedinþa ºi ca urmare a 
acestui fapt îºi schimbã domiciliul sau îºi 
stabilesc reºedinþa în localitatea respectivã 
sau în localitãþile învecinate acesteia, pot 
primi o primã de relocare.

Prima chirie (prima de relocare) se acordã 
persoanelor ale cãror venituri nete lunare 
realizate de cãtre acestea, în situaþia în 
care sunt persoane singure sau împreunã 
cu familiile acestora, nu depãºesc suma de 
5.000 lei/lunã ºi este în cuantum de 75% 
din suma destinatã asigurãrii cheltuielilor 
pentru locuire (chirie ºi utilitãþi) în noul 
domiciliu sau noua reºedinþã, dar nu mai 
mult de 900 de lei.

Persoanele care îndeplinesc condiþiile legale 
sunt aºteptate sã depunã sau sã transmitã 
prin modalitãþile prevãzute de dispoziþiile 
legale (personal, prin scrisoare 
recomandatã cu confirmare de primire, fax 
sau e-mail), la AJOFM Cãlãraºi, actele 
necesare acordãrii acestui drept în termen 
de 60 de zile de la data încadrãrii în muncã. 

Promovarea 
se joacã la BORCEA!

Foto Alexandra Preda

Foto Alexandra Preda

Acte necesare acordãrii primei de relocareA demarat 
Programul 

„Prima Chirie“

n Concurs manager spital

Camelia Ghiveciu: „Domnul Muºat face confuzie între Proiect ºi 
Contractul de management care se încheie pe maximum 3 ani"
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Mircea Brânduºã nu ne îmbãtãm cu apã rece! Sã nu din afara careului a fost respins de 
uitãm cã mai este jocul retur. Este Bratu (52). Tene a tras razant cu 

transversala (53). Dunãrea a replicat la adevãrat, acest 2-2 ne face favoriþi ºi SM Dunãrea Giurgiu ºi formaþia 
faza urmãtoare prin Stan care a fost sper ca sâmbãtã, cu ajutorul publicului cãlãrãºeanã FC Agricola Borcea au 
blocat de Stângã printr-o alunecare A sã facem un joc bun ºi sã obþinem terminat la egalitate, 2-2 (2-1), 
curajoasã. Imediat, Agricola a luat cu promovarea. Obiectiv pe care domnul sâmbãtã seara (17 iunie), pe stadionul 
asalt poarta gazdelor ºi Samoilã nu a ''Marin Anastasovici'' din Giurgiu, în prima primar Aniel Nedelcu îl meritã cu 
mai avut ce face la reluarea cu capul a manºã a barajului de promovare în Liga a prisosinþã. Mulþumesc galeriei care ne-a 
lui Ungureanu  din centrarea trimisã de III-a la fotbal. Campioana judeþului însoþit ºi ne-a încurajat pe toatã durata 
Ghe. Daniel (56). De remarcat cã la faza Cãlãraºi a reuºit o remizã liniºtitoare ºi celor 90 de minute de joc. O surprizã 
care a precedat golul egalizator al pãstreazã ºanse reale de accedere în plãcutã pentru mine a fost sã vãd foarte 

eºalonul trei al fotbalului românesc, oaspeþilor, arbitrul Panã Cãtãlin putea mulþi oameni de fotbal în tribune, 
sã-i acorde al doilea cartonaº galben lui având în vedere meciurile bune fãcute cãrora le mulþumesc din suflet cã au 

pe teren propriu. Chiru Daniel, implicit ROªU ºi 
ales sã fie lângã echipa pe care o 

eliminare. Pânã la sfârºitul jocului, 
antrenez: Preºedintele AJF Cãlãraºi-Dunãrea Giurgiu, prin jocul prestat, a La meci au asistat peste 500 de Doru Dincã, Secretarul AJF- Daniel arãtat cã este mai potrivitã în peisajul spectatori dintre care aproximativ 100 ªtefan, Primarii din Grãdiºtea ºi din fotbalul mic dintr-o comunã, decât din partea echipei Agricola Borcea. Vâlcelele - Constantin Corbu ºi Ionel cel din liga a III-a. Agricola Borcea nu a Bogatu a început jocul cu un sistem 4-2-
Tatu, foarte mulþi cunoscuþi din putut sã înºele în ultima parte a jocului 3-1, care nu a dat rezultate prea bune, 
Olteniþa ºi nu în ultimul rând prietenii nici valoarea net superioarã a gazdele având o posesie covârºitoare în 
mei din comuna Roata de Jos- dl. jucãtorilor, nici motivaþia oferitã de prima reprizã. Totuºi, Agricola a creat 
primar Marin Ghidãnac ºi consilierul primarul Aniel Nedelcu. Din perspectiva pericol la poarta goalkeeper-ului 
domniei sale, dl. Nicolae."scorului, suspansul se pãstreazã pentru giurgiuvean în primul sfert de orã al 

partidei, Vincentovici (4) cade în careu, 
dar arbitrul nu a acordat nimic, pentru 
ca apoi Tene (7) sã încerce o minge 
plasatã sub transversalã, prinsã de 
portar. La rândul lor, gazdele au trimis 
o centrare periculoasã în faþa porþii 
adverse, dar portarul Bratu a intervenit 
ºi a reþinut cu siguranþã (10). Întregul 
compartiment defensiv al dunãrenilor a 
fost fãcut ºah - mat în minutul 11, la o 
fazã de atac a elevilor antrenaþi de 
Bogatu, când în urma unei combinaþii, 
Ungureanu îl lasã singur cu poarta 
goalã pe Gaþã care înscrie pentru 0-1 cu 
un ºut plasat în colþul lung, deranjând 
pãianjenii. Oaspeþii au controlat jocul ºi 
au fost aproape ºi de al doilea gol, însã 
portarul gazdelor, Samoilã, a reþinut în 
cele din urmã mingea trimisã de Dinu 
(27). Dunãrea a restabilit egalitatea 
(34), la capãtul unei faze confuze de 
atac, atunci când Chiru la împins pe 
Asan ºi centralul Panã Cãtãlin acordã 
cu largheþe punctul cu var ºi returul care va avea loc în data de 24 Au evoluat echipele:
avertisment jucãtorului vinovat, iar Iunie, de la ora 17.30, la Borcea, însã cu l ASM DUNÃREA GIURGIU: C. 
Matache transformã cu multã douã formaþii odihnite, 11 contra 11, Samoilã – I.Chiripuc – A. Jelescu – (77 
siguranþã. În min. 43, la o fazã care nu Agricola Borcea nu ar trebui sã aibe Toader) – M. Blaga – Ad. Cristea – G. 
anunþa nimic, apãrarea din Borcea probleme ºi sã PROMOVEZE. Dupã joc, Asan (65 Dima) A. Stan.
„bâlbâie" mingea aproape de careul mic, Virgil Bogatu a declarat: „Dupã atâþia Antrenor Principal:Puiu Adonis.
nici Bratu nu este atent ºi giurgiuvenii, ani, o echipã din Borcea reprezintã l FC AGRICOLA BORCEA: George 
cu mare noroc, stabilesc scorul la judeþul la barajul de promovare în liga a Bratu - Cosmin Gheorghe ( 90+4 
pauzã, 2-1, prin Jelescu care impinge treia. Ceva extraordinar! O muncã Tãrãbãºeanu) – Daniel Chiru – Viorel 
mingea în poartã. Bogatu a schimbat titanicã începutã de primarul Nedelcu ºi Stângã – Robert Vincentovici – 
sistemul de joc la pauzã, trecând la 4-4- susþinutã de oamenii din comunã care Cristian Dinu – Daniel Chirilã – Daniel 
2, iar acest lucru a început sã dea iubesc fotbalul, hotãrâþi sã facã Gaþã – Petricã Ungureanu – Alin Tene ( 
roade, borcenii având o posesie mai performanþã în fotbal. 2-2 este un 75 Niculai) – Marian ªerban, cãpitan 
bunã, iar acþiunile ofensive, coordonate rezultat destul de favorabil pentru de echipã ( 85 Novac ) 
de Vincentovici, au devenit incisive. Agricola Borcea. Þinând cont cã în linia Antrenor Principal: Virgil Bogatu;Chirilã a trimis peste poartã (49) din de apãrare au evoluat trei jucãtori 

Arbitru: Cãtãlin Panã - Bucureºti;poziþie idealã, dupã o fazã începutã de (Gheorghe, Chiru, Stângã) care nu au 
Arbitri Asistenþi: Alexandru Midvichi ºi Ungureanu ºi continuatã de ªerban. avut contact cu fotbalul mare, pot spune 
Mihai Necula - Bucureºti;Apoi, Petrache (51) a ºutat puþin pe cã s-au descurcat bine având sprijinul 
Observator FRF: Ioan Cristea – lângã poartã. Giurgiuvenii au ratat ºi ei lui Vincentovici, un jucãtor exponenþial, 
Bucureºti.o mare ocazie, prin Blaga, al cãrui ºut extrem de motivat la acest meci. Dar sã 
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acþiuni concrete în graficul Gantt, pânã la ecent s-a desfãºurat concursul 
finele anului 2018 (de exemplu - una din pentru ocuparea funcþiei de 
probleme).manager la Spitalul Judeþean de R

Urgenþã Cãlãraºi la care s-au înscris trei Comisia ar fi putut eventual sã obiecteze 
persoane: Camelia Ghiveciu, Elena cã un an ºi jumãtate e prea mult, cã riscul 
Nicolache ºi Andrei Bogdan Zidaru. de declasificare e iminent, nicidecum cã 
Notele în urma examinãrii au fost: 6.41 –  nu am prezentat o rezolvare care sã se 

întindã pe urmãtorii 3 ani. Sigur cã pot fi Camelia Ghiveciu, 5.38 – Andrei Bogdan 
soluþii pe 3 ani la unele probleme, cum ar Zidaru ºi 4.54 – Elena Nicolache.
fi de exemplu construcþia unui nou spital, 
dar proiectul meu a propus soluþii pe Unul dintre candidaþi, Camelia Ghiveciu, 
termen scurt la probleme critice, urgente.fost manager interimar al spitalului, ne-a 

declarat cã a contestat la Comisia de Un singur comentariu vreau sã mai fac. 
contestaþii nota primitã, fiindu-i mãritã Respectivul Proiect a fost elaborat de 
de la 6,41 la 6,60. Acesta ne-a comunicat mine cu ocazia susþinerii examenului de 
ºi un punct de vedere vizavi de finalizare a cursului „Management de 
organizarea acestui concurs. spital", desfãºurat la ªcoalã Naþionalã de 

Sãnãtate Publicã ºi Management Sanitar „O sã dau un citat din Regulamentul de 
Bucureºti. Am susþinut examenul în faþa concurs care detaliazã, pânã la nivel de 
unei comisii conduse de însuºi profesorul font ºi spaþiere între rânduri, modul de 
Cristian Vlãdescu, Preºedintele SNSPMS, elaborare a temei de proiect (se poate 
având în componenþa ºi alþi doi directori consulta pe site-ul Spitalului): „Proiectul 
ai respectivei instituþiei. Am fost notatã de management trebuie sã evidenþieze 
cu 8,02. Indicatorii invocaþi de mine în modul în care candidatul analizeazã ºi 
temã de proiect împreunã cu rezultatele propune soluþii de rezolvare a temei de 
aºteptate (domnul Muºat spune cã ei nu concurs". admisã" , spune domnul Muºat Emil, management cu Spitalul semnat pentru 2 
existã) sunt cei pe care îi confirmã lunã Când se detaliazã structura proiectului (în preºedintele respectivei comisii. Nicãieri ani. Repet, nu doar cã aºa ceva nu scrie 
de lunã SNSPMS pentru Casele de bibliografie), la punctul 4 cerinþa este de în Regulament nu se face referire la în Regulament dar cerinþa ca problemele 
sãnãtate, pe baza cãrora se fac plãþi în „selectare a unei/unor probleme vreun termen, deºi dacã vorbim de „limita identificate sã fie unele prioritare, reale ºi 
sistemul asigurãrilor de sãnãtate.prioritare", iar la punctul 5 „dezvoltarea maximã", ar trebui sã luãm în calcul concrete ale Spitalului, face ca ºi soluþiile 

proiectului de manager pentru problemã evident ºi termene de sub trei ani. propuse de rezolvare a acestora sã fie Pentru concursul organizat de Spital am 
prioritarã identificatã / problemele Domnul Muºat face confuzie între Proiect unele cât se poate de urgenþe. Sigur cã actualizat, desigur, datele ºi, convinsã 
prioritare identificate". ºi Contractul de management care se problema medicilor specialiºti, în fiind cã va exista concurenþã, am 
Am fost surprinsã de aserþiunea comisiei, „încheie pe maximum 3 ani" (Lg.95/2006, structura cerutã pentru menþinerea îmbunãtãþit Proiectul, beneficiind de 
în ciuda Regulamentul de concurs, cum cã art.176) , deci nici acesta din urmã nu se Spitalului în gradul III de competentã, nu comentarii ºi sugestii desprinse cu ocazia 
soluþiile de rezolvare ar trebui sã se încheie obligatoriu pe fix 3 ani, dovadã, e una pe care sã o rezolvi bãtând din susþinerii acestuia în faþa profesorului 
întindã pe 3 (trei) ani, „limita maximã doctorul ªerban a avut contract de palme, eu m-am angajat la o rezolvare, cu Cristian Vlãdescu." – Camelia Ghiveciu.

entru acordarea primei de acesteia se asigurã sau nu se asigurã solicitantã a dreptului;
relocare, persoanele înregistrate locuinþã de serviciu ori se suportã sau 12.Actele prevãzute de lege în cazul 
ca ºomeri la AJOFM Cãlãraºi, nu se suportã cheltuielile aferente din P familiilor monoparentale, prin care se 

care îndeplinesc condi?iile legale ºi fondurile angajatorului; face dovada privind componenþa 
care s-au angajat în perioada dintre 8.Declaraþie pe propria rãspundere a familiei, filiaþia copiilor ºi situaþia lor 
25.01.2017 ºi 06.06.2017, sunt persoanei încadrate în muncã din care juridicã faþã de reprezentantul legal, 
aºteptate sã depunã sau sã transmitã sã rezulte cã autoritatea publicã localã dupã caz, în copie certificatã pentru 
prin modalitãþile prevãzute de sau centralã asigurã sau nu asigurã conformitate cu originalul de cãtre 
dispoziþiile legale (personal, prin locuinþã de serviciu ori suportã sau nu persoana solicitantã a dreptului;
scrisoare recomandatã cu confirmare suportã cheltuielile aferente din 13.Contractul de închiriere înregistrat, 
de primire, fax sau e-mail), la AJOFM fonduri publice persoanei respective conform prevederilor legale, la organul 
Cãlãraºi, actele necesare acordãrii ori familiei acesteia, precum ºi cã fiscal competent, în copie certificatã 
acestui drept în termen de 60 de zile persoana solicitantã ori soþul, soþia pentru conformitate cu originalul de 
de la data încadrãrii în muncã. acesteia, copii aflaþi în întreþinere sau cãtre persoana solicitantã a dreptului;
Documentele necesare sunt orice altã persoanã care împreunã cu 

14.Declaraþie pe propria rãspundere urmãtoarele: aceasta constituie o familie în sensul 
privind membrii familiei ºi veniturile art. 2 din Legea nr. 416/2001 privind 1.Cerere tip;
nete care le realizeazã persoana venitul minim garantat, cu 2.Actul de identitate al solicitantului ºi 
singurã sau împreunã cu familia, pe modificãrile ºi completãrile ulterioare, al soþului/soþiei sau copiilor aflaþi în 
fiecare persoanã, dupã caz, din dupã caz, nu deþin în proprietate sau întreþinere;
veniturile prevãzute la art. 463 alin.(3) coproprietate o altã locuinþã în 

3.Contractul de muncã, în copie, sau pe fiecare categorie de venit net care localitatea în care persoana îºi 
dovada încadrãrii printr-un act eliberat se realizeazã dupã caz, în luna schimbã domiciliul sau îºi stabileºte 
de angajator, pe suport de hârtie sau 

reºedinþa ori în localitãþile învecinate anterioarã lunii în care se depune 
în format electronic cu semnãturã 

cererea ºi documentele care o însoþesc acesteia, ca urmare a încadrãrii în 
electronicã extinsã, cu precizarea 

pentru solicitarea primei de relocare, muncã.
locului de muncã;

însoþitã de copie de pe extrasul de 9.Declaraþie pe propria rãspundere a 4.Angajament, dupã un model dat, cont, adeverinþa, talon de platã sau absolvenþilor licenþiaþi ai facultãþilor pentru respectarea distanþei faþã de orice alt înscris ori document prin de medicinã, medicinã dentarã ºi locul de domiciliu; care se atestã venitul net respectiv ce farmacie din care sã rezulte cã la data 
5.Declaraþie pe propria rãspundere a se realizeazã de beneficiarul acestuia. solicitãrii primei de relocare prevãzutã angajatorului din care sã rezulte cã în În situaþia veniturilor care se la art. 762 din lege nu au promovat ultimii doi ani acesta nu a mai fost în realizeazã din cedarea folosinþei concursul naþional de rezidenþiat pe raporturi de muncã sau de serviciu cu bunurilor se anexeazã contractul de locuri sau pe posturi în condiþiile legii, persoana respectivã; închiriere, înregistrat la organul fiscal dupã caz;
6.Declaraþie pe propria rãspundere a competent;10.Declaraþie pe propria rãspundere a angajatorului din care sã rezulte cã în 

angajatorului absolvenþilor instituþiilor 15.Adeverinþa emisã de angajator pe ultimii 2 ani persoana angajatã nu a 
de învãþãmânt din care sã rezulte cã mai avut raporturi de muncã sau de suport hârtie sau în format electronic 
nu are obligaþia, potrivit legii, de a cu semnãturã electronicã extinsã, serviciu cu alþi angajatori la care 
angaja persoana din aceastã categorie, bazatã pe un certificat calificat, cã este calitatea de administrator/asociat este 
dupã caz;deþinutã de una sau mai multe încadrat în muncã ºi care atestã 

persoane fizice ori juridice care au venitul net din salarii ºi asimilate 11.Certificatul de cãsãtorie ºi, dupã 
calitatea de administrator/asociat la salariilor realizat sau care se caz certificatele de naºtere ale copiilor 
angajatorul la care se realizeazã realizeazã de persoana încadratã sau documentele care atestã situaþia 
încadrarea în muncã; solicitantã a primei de relocare, în juridicã a copiilor faþã de 

situaþia în care aceste informaþii nu reprezentantul legal, dupã caz, în 7.Declaraþie pe propria rãspundere a 
sunt evidenþiate expres în cuprinsul copie certificatã pentru conformitate angajatorului din care sã rezulte cã 

pentru persoana respectivã ori familia documentelor prevãzute la punctul 3.cu originalul de cãtre persoana 

ncepând cu aceastã lunã, AJOFM 
Cãlãraºi primeºte cererile însoþite de Îdocumentele necesare pentru acordarea 

sumelor prevãzute în Programul "Prima 
chirie". 

Prin acest program persoanele înregistrate 
ca ºomeri la AJOFM Cãlãraºi care 
îndeplinesc condiþiile legale ºi care s-au 
angajat în perioada dintre 25.01.2017, data 
intrãrii în vigoare a Ordonanþei de urgenþã 
a Guvernului nr.6/2017 ºi 06.06.2017, 
beneficiazã de prima de relocare.

Potrivit prevederilor legale, persoanele 
înregistrate ca ºomeri la AJOFM Cãlãraºi, 
care se încadreazã în muncã într-o altã 
localitate situatã la o distanþã mai mare de 
50 km faþã de localitatea în care îºi au 
domiciliul sau reºedinþa ºi ca urmare a 
acestui fapt îºi schimbã domiciliul sau îºi 
stabilesc reºedinþa în localitatea respectivã 
sau în localitãþile învecinate acesteia, pot 
primi o primã de relocare.

Prima chirie (prima de relocare) se acordã 
persoanelor ale cãror venituri nete lunare 
realizate de cãtre acestea, în situaþia în 
care sunt persoane singure sau împreunã 
cu familiile acestora, nu depãºesc suma de 
5.000 lei/lunã ºi este în cuantum de 75% 
din suma destinatã asigurãrii cheltuielilor 
pentru locuire (chirie ºi utilitãþi) în noul 
domiciliu sau noua reºedinþã, dar nu mai 
mult de 900 de lei.

Persoanele care îndeplinesc condiþiile legale 
sunt aºteptate sã depunã sau sã transmitã 
prin modalitãþile prevãzute de dispoziþiile 
legale (personal, prin scrisoare 
recomandatã cu confirmare de primire, fax 
sau e-mail), la AJOFM Cãlãraºi, actele 
necesare acordãrii acestui drept în termen 
de 60 de zile de la data încadrãrii în muncã. 

Promovarea 
se joacã la BORCEA!

Foto Alexandra Preda

Foto Alexandra Preda
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Camelia Ghiveciu: „Domnul Muºat face confuzie între Proiect ºi 
Contractul de management care se încheie pe maximum 3 ani"
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a materialelor cuprinse în ziarul 
"Obiectiv", fãrã acordul scris al 
conducerii redacþiei se va 
pedepsi conform legii.

Ziarul "Obiectiv" este editat de 
SC LOTMAR PRESS SRL 

Adresa redacþiei: Hotel Cãlãraºi, Et.6, Camera 608, 
Str. 1 Decembrie 1918
E-mail: lotrea.marius@gmail.com; 
Director: Marius Lotrea - 0723.33.12.12
Redactor: Mircea Brânduºã - 0727.317.350.

Tiparul executat la:

· 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:

CONTUL MEU ECOAQUA este o aplicaþie 
gãzduitã pe website –ul  www.ecoaqua.ro  prin 
care clientul serviciilor de apã canalizare oferite 
de ECOAQUA SA Cãlãraºi are acces la date 
actualizate la zi din sistemul intern al 
operatorului privind punctul de consum 
contractat.
Folosind Contul meu ECOAQUA utilizatorii au 
acces facil la toate informaþiile de care au 
nevoie în calitatea lor de client.
Serviciul asigurã în permanenþã:
l evidenþa facturilor
l evidenþa plãþilor
l fiºele indexelor de facturare a contorilor 
l trimiterea de sesizãri  operatorului
l primirea de mesaje informative de cãtre 
clienþi de la operator
l soldul de platã la zi pentru serviciile prestate
În curând se va facilita ºi posibilitatea 
transmiterii indexului prin aceasta aplicaþie.

n Cum se creeazã un cont 
ECOAQUA
Pentru a vã crea un cont în aplicaþia online de 
pe portalul www.ecoaqua.ro  trebuie sã fiþi un 
client valid al companiei (ceea ce înseamnã sã 
aveþi un contract de furnizare apa încheiat ºi sã 
primiþi facturi pentru acest serviciu).
Informaþiile care vi se vor solicita la 
crearea contului sunt urmãtoarele:
Cod client: codul de client (de pe factura în 
dreapta sus, sub datele de identificare a 
clientului) prin care un utilizator este verificat 
dacã este client al companiei;
Nume, Prenume
Localitate, Adresã (strada, nr, bloc, scara, apt 
- le regãsiþi de asemenea în facturã)
Email: o adresã de email validã pentru 
autentificare ºi pentru a putea primi 
informaþiile legate de portal, din partea 
companiei.
q PASUL 1
Introduceþi toate aceste date solicitate, urmate 
de introducerea codului captcha, generat 
automat din stânga, finalizând prin tastarea 
butonului Înregistrare cont
q PASUL 2
Dupã verificare ºi validare de administratorul 
portalului veþi primi un mesaj pe  adresa de e 
mail introdusã de dumneavoastrã specificându-
se:
Nume utilizator: Emailul introdus la pasul 1
Parola: Un cod din 8 caractere generat automat
q PASUL 3
Autentificã-te din pagina dreaptã a paginii 
www.ecoaqua.ro, folosind elementele primite la 
pasul anterior.

n perioada 9 - 11 iunie modern - dans popular, Premii obþinute:
2017 s-a desfãºurat cea muzicã uºoarã – muzicã w Veronica Neagu - 

Premiul I - secþiunea 7 anide-a XIII-a ediþie a popularã, profesori - Î
Festivalului Naþional de profesori ºi elevi - elevi. w Catinca Leu - Premiul II 

- secþiunea 8 aniMuzicã ºi Dans pentru Centrul Judeþean de 
Copii "Batca" - Drãgãºani, w Cãtãlina Tudorache - Culturã ºi Creaþie Cãlãraºi 

Premiul I - secþiunea 13 concurs ce a urmãrit a fost reprezentat de copii 
anirealizarea unui schimb de 

ai grupului „Flores w Oana ªtefãnescu - experienþã, confruntarea 
Campi", coordonaþi de d- Premiul III - secþiunea 16 interdisciplinarã, esteticã 

aniºi artisticã între dans na Boranda Alexandrina.

Serviciul Public Pieþe ºi Oboare, cu sediul în Cãlãraºi, str. 
Prelungirea Bucureºti, Bloc Agroalimentar Big, organizeazã 
concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de 
conducãtor auto, categoria B.
Concursul va avea loc în data de 12.07.2017, la sediul 
Serviciului Public Pieþe ºi Oboare, str. Prelungirea Bucureºti, 
Bloc Agroalimentar Big.
Concursul se va desfãºura astfel:
1)Proba scrisã în data de 12.07.2017, ora 10.00
2)Proba interviu în data de 12.07.2017, ora 14.00
Pentru participarea la concurs candidaþii trebuie sã 
îndeplineascã urmãtoarele condiþii:
-sã fie cetãþean român ºi domiciliat în România;
-nu are antecedente penale, nu are cazier fiscal;
-sã aibe capacitatea deplinã de exerciþiu;
-sã aibe permis de conducere, categoria B;
-cunoaºte limba românã scris ºi vorbit;
-este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea 
funcþiei;
-sã îndeplineascã condiþiile cerute pentru ocuparea postului 
(minim 10 clase);
-nu necesitã vechime.
Candidaþii vor depune dosarele de participare în termen de 10 
zile lucrãtoare de la publicarea anunþului în Monitorul Oficial 
al României. Bibliografia ºi relaþii suplimentare se obþin de la 
secretariatul SPPO, cu sediul în Cãlãraºi, str. Prelungirea 
Bucureºti, Bloc Agroalimentar Big, telefon 0242.333.040.

Director, 
Ing. Manea Vasile

iercuri, 14 iunie, ora sãnãtatea lui Dragomir Mihai 
19.30, la Sala de Anton (Mihãiþã dupã cum îi 
spectacole a spun prietenii), un bãieþel de M

Centrului Judeþean de 11 ani din Cãlãraºi, care 
Culturã ºi Creaþie Cãlãraºi s-a suferã de sindromul Tar ºi 
desfãºurat evenimentul Trombocitopenie. În urma 
cultural - umanitar  Eu vreau vânzãrii tuturor biletelor la 
sã donez! iar „Eu când piesa de teatru „Eu când 
vreau sã fluier, fluier!". vreau sã fluier, fluier!", pusã 

în scenã de trupa „Trepte" ºi Campania umanitarã iniþiatã 
a donaþiilor, s-au strâns 7.500 de membrii trupei de teatru 
de lei, bani care vor contribui „Trepte" a Centrului Judeþean 
la soluþionarea problemelor de Culturã ºi Creaþie Cãlãraºi, 
medicale pe care Mihãiþã le coordonatã de ªtefan Niþu, a 
are.fãcut primul pas spre 

De ce este important 
sã ai un cont de 

utilizator Ecoaqua

ANUNÞ ANGAJARE 7.500 de lei strânºi în urma 
spectacolul umanitar „Eu 

vreau sã donez! iar Eu când 
vreau sã fluier, fluier!"

Copii de la Flores 

Campi s-au î tors n

cu premii de la 

Fes ivalul Naþional t
De Muzicã ºi Dans 

pent u Cop i „Batca“r i

- Drãgã a iº n

n perioada 01.01.2017-31.08.2018 se 
desfãºoarã Proiectului Educaþional 
Transfrontalier România-Republica Î

Moldova – „La fântâna cea românã", 
scopul acestuia fiind sensibilizarea copiilor 
în ceea ce priveºte arta ºi tradiþia 
popularã, conºtientizarea asupra protejãrii, 
conservãrii ºi perpetuãrii acestora.
În cadrul acestui parteneriat, la sfârºitul 
sãptãmânii trecute, am primit vizita 
colegilor din Ialomiþa, Galaþi ºi Republica 
Moldova.

Ziua de sâmbãtã, 10 iunie, a fost un 
adevãrat tur de forþã în ceea ce priveºte 
activitãþile desfãºurate la Cãlãraºi. 
Oaspeþii noºtri ºi-au început ziua cu o 
vizitã la Gimnaziul Carol I, au poposit apoi 
la Gradiniþa Prâslea unde au asistat la un 
superb spectacol oferit de unitãþile ºcolare 
implicate în proiect ºi au participat la o 
masã rotundã pe diferite teme specifice w Judeþul Galaþiumãrul la crearea unei atmosfere pe cât de 
învãþãmântului. Ziua a continuat la ªcoala profesionalã, pe atât de mai primitoare! ªcoala Gimnazialã nr. 1 Rediu 
Gimnazialã Mircea Vodã unde elevii ºi ªcoala Gimnazialã nr. 1 Suhurlui Unitãþi de învãþãmânt implicate în 
cadrele didactice îi aºteptau cu o ineditã proiect: w Judeþul Ialomiþa
expozitie de obiecte tradiþionale româneºti 

Grãdiniþa cu Program Prelungit „Piticot" n Româniaºi cu un program artistic autentic. Dupã o 
Slobozia w Judeþul Cãlãraºi horã mare ºi tradiþionala placintã cu 
Grãdiniþa cu Program Prelungit Grãdiniþa cu Program Normal nr. 11 branzã, delegaþia a vizitat Gradiniþa 
„Dumbrava minunatã" Slobozia Cãlãraºi Voinicelul, seara finalizându-se cu cu un 
Grãdiniþa cu Program Normal Ciulniþa, moment de relaxare pe malul Dunãrii. Grãdiniþa cu Program Normal nr. 2 
structurã a ªcolii Gimnaziale Ciulniþa Cãlãraºi, structurã a ªcolii Gimnaziale Vizita s-a încheiat în ziua de duminicã, 11 
w Municipiul BucureºtiCarol I Cãlãraºiiunie, când grupul din Republica Moldova 
Grãdiniþa cu Program Prelungit nr.224 Grãdiniþa cu Program Prelungit „Aricel" a punctat ultimele obiective: Palatul 
Bucureºti CãlãraºiCotroceni, Muzeul Satului, Centrul Vechi 
n Republica MoldovaBucureºti. Grãdiniþa cu Program Prelungit „Voinicel" 
w Raionul IaloveniCãlãraºiPe parcursul vizitei s-au legat relaþii de 
Grãdiniþa nr.1 „Andrieº" IaloveniGrãdiniþa cu Program Prelungit „Brotãcel" prietenie, s-au împãrþit zâmbete, lacrimi, 

Modelu Gimnaziul „Grigore Vieru" Ialoveniexperienþe, poveºti de viaþã. Urmãtoarea 
ªcoala Gimnazialã „Mircea Vodã"  Cãlãraºiîntâlnire se anunþã una la fel de caldã ºi de Grãdiniþa creºã „Licurici" Bardar

prolificã. ªcoala Gimnazialã nr. 1 Jegãlia Grãdiniþa „Stejãrel" Ulmu
Mulþumim pãrinþilor, ºcolarilor ºi w Judeþul Cluj Gimnaziul „Mihai Eminescu" Ulmu
preºcolarilor implicaþi în proiect, precum ºi Grãdiniþa cu Program Prelungit w Chiºinãu
tuturor cadrelor didactice care au pus „Academia piticilor" Cluj Napoca Asociaþia Obºteascã A.C. „Agape" Chiºinãu

n perioada 8-11 iunie s-a duminicã, 11 iunie, s-a În dupã-amiaza aceleiaºi zile, 
un grup de elevi ai ºcolii, desfãºurat la Cãlãraºi un desfãºurat la Bucureºti 
condus de dna prof. Emilia ÎFestivalul „RomânIA cu Atelier de Basme româneºti. 
Scîntei, au urcat pe scena poveºti", iniþiat de Asociaþia Locul în care s-au depãnat 
festivalului, purtând cu Gradusart Bucureºti, parteneri poveºtile a fost ªcoala Mircea 
mândrie IA româneascã ºi Cãrtureºti Verona, Clubul Vodã Cãlãraºi, povestitoare 
interpretând cu drag cântece Þãranului Român ºi Centrul fiind Adriana Ene, 
ºi dansuri autentice. La finalul Judeþean de Culturã ºi Creaþie realizatoarea emisiunii 
întâlnirii, oaspeþii noºtri ne-au Cãlãraºi. Evenimentul ºi-a „Bucuria Poveºtilor" de la invitat cu un grup de copii ai propus sã aducã în atenþia Radio Trinitas, iar ascultãtorii ºcolii la Bucureºti pentru a tuturor IA ºi meºteºugul au fost elevii ºi cadrele povesti împreunã, în direct, la 

popular. didactice participante la una dintre emisiunile mediate 
eveniment.În cadrul acestui eveniment, de Adriana Ene.

ECOAQUA SA Cãlãraºi, operator regional 
al serviciilor de apã ºi canalizare în 
judeþele Cãlãraºi ºi Ialomiþa, aduce la 
cunoºtinþa publicului cã a demarat o  
campanie de identificare a pierderilor de 
apã din sistemul public, dar ºi de 
verificare a clienþilor sãi în ceea ce 
priveºte legalitatea utilizãrii serviciilor, în 
baza contractelor de furnizare încheiate 
cu operatorul.

Echipele mixte de control identificã 
poziþia reþelelor, a branºamentelor ºi 
racordurilor pentru implementarea în 
sistemul GIS, de asemenea verificã 
neregulile existente la abonaþi: dacã 
contorul este defect, lipsã, montat 
incorect, are sigiliu contorului sau al 
montajului rupt, s-a intervenit neautorizat 
sub orice alte forme asupra contorului, în 
scopul influenþãrii  indicaþiilor acestuia, 
ori s-au fãcut modificãri de orice fel în 
vederea ocolirii contorului (racord 
clandestin). 

În cazul depistãrii unui branºament 
clandestin, ceea ce reprezintã furt de 
apã, acest fapt constituie infracþiune 
ºi se pedepseºte potrivit prevederilor 
Legii 286/2009 privind Codul Penal. 
Aceastã mãsura se aplicã în baza 
prevederilor art 74 din Legea 225/2016 
care modificã ºi completeazã Legea 
51/2006 Legea serviciilor comunitare de 
utilitãþi publice.

De asemenea, se va verifica ºi dacã 
clienþii utilizeazã serviciile de apã, 
respectiv canalizare fãrã avea actualizat 
contractul, fapt ce reprezintã contravenþie 
ºi se pedepseºte prin amendã.

Reamintim cã utilizatorii care au reþea de 
canalizare menajerã executatã pe stradã, 
au obligaþia racordãrii la aceasta, 
nerespectarea acestei obligaþii de cãtre 
utilizatori se sancþioneazã cu amendã de 
la 2 000 lei la 4 000 lei, potrivit art 39 
aliniatul (5) din Legea 241/2006 a 
serviciului de alimentare cu apã ºi de 
canalizare  republicatã în Monitorul 
Oficial nr 679/07.09.2015.

ECOAQUA SA notificã prin prezenta 
intrarea în legalitate a utilizatorilor, 
în caz contrar se vor aplica 
prevederile legale fãrã nici o altã 
concesie.

n RomânIA cu poveºti

Atelier de basme la ªcoala 
Gimnazialã Mircea Vodã Cãlãraºi

„La Fântâna cea românã“ - proiect 
România - Republica Moldova 

FURTUL DE APÃ 
constituie INFRACÞIUNE  

ºi se pedepseºte conform 
CODULUI  PENAL!  
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"Obiectiv", fãrã acordul scris al 
conducerii redacþiei se va 
pedepsi conform legii.

Ziarul "Obiectiv" este editat de 
SC LOTMAR PRESS SRL 

Adresa redacþiei: Hotel Cãlãraºi, Et.6, Camera 608, 
Str. 1 Decembrie 1918
E-mail: lotrea.marius@gmail.com; 
Director: Marius Lotrea - 0723.33.12.12
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Tiparul executat la:

· 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:

CONTUL MEU ECOAQUA este o aplicaþie 
gãzduitã pe website –ul  www.ecoaqua.ro  prin 
care clientul serviciilor de apã canalizare oferite 
de ECOAQUA SA Cãlãraºi are acces la date 
actualizate la zi din sistemul intern al 
operatorului privind punctul de consum 
contractat.
Folosind Contul meu ECOAQUA utilizatorii au 
acces facil la toate informaþiile de care au 
nevoie în calitatea lor de client.
Serviciul asigurã în permanenþã:
l evidenþa facturilor
l evidenþa plãþilor
l fiºele indexelor de facturare a contorilor 
l trimiterea de sesizãri  operatorului
l primirea de mesaje informative de cãtre 
clienþi de la operator
l soldul de platã la zi pentru serviciile prestate
În curând se va facilita ºi posibilitatea 
transmiterii indexului prin aceasta aplicaþie.

n Cum se creeazã un cont 
ECOAQUA
Pentru a vã crea un cont în aplicaþia online de 
pe portalul www.ecoaqua.ro  trebuie sã fiþi un 
client valid al companiei (ceea ce înseamnã sã 
aveþi un contract de furnizare apa încheiat ºi sã 
primiþi facturi pentru acest serviciu).
Informaþiile care vi se vor solicita la 
crearea contului sunt urmãtoarele:
Cod client: codul de client (de pe factura în 
dreapta sus, sub datele de identificare a 
clientului) prin care un utilizator este verificat 
dacã este client al companiei;
Nume, Prenume
Localitate, Adresã (strada, nr, bloc, scara, apt 
- le regãsiþi de asemenea în facturã)
Email: o adresã de email validã pentru 
autentificare ºi pentru a putea primi 
informaþiile legate de portal, din partea 
companiei.
q PASUL 1
Introduceþi toate aceste date solicitate, urmate 
de introducerea codului captcha, generat 
automat din stânga, finalizând prin tastarea 
butonului Înregistrare cont
q PASUL 2
Dupã verificare ºi validare de administratorul 
portalului veþi primi un mesaj pe  adresa de e 
mail introdusã de dumneavoastrã specificându-
se:
Nume utilizator: Emailul introdus la pasul 1
Parola: Un cod din 8 caractere generat automat
q PASUL 3
Autentificã-te din pagina dreaptã a paginii 
www.ecoaqua.ro, folosind elementele primite la 
pasul anterior.

n perioada 9 - 11 iunie modern - dans popular, Premii obþinute:
2017 s-a desfãºurat cea muzicã uºoarã – muzicã w Veronica Neagu - 

Premiul I - secþiunea 7 anide-a XIII-a ediþie a popularã, profesori - Î
Festivalului Naþional de profesori ºi elevi - elevi. w Catinca Leu - Premiul II 

- secþiunea 8 aniMuzicã ºi Dans pentru Centrul Judeþean de 
Copii "Batca" - Drãgãºani, w Cãtãlina Tudorache - Culturã ºi Creaþie Cãlãraºi 

Premiul I - secþiunea 13 concurs ce a urmãrit a fost reprezentat de copii 
anirealizarea unui schimb de 

ai grupului „Flores w Oana ªtefãnescu - experienþã, confruntarea 
Campi", coordonaþi de d- Premiul III - secþiunea 16 interdisciplinarã, esteticã 

aniºi artisticã între dans na Boranda Alexandrina.

Serviciul Public Pieþe ºi Oboare, cu sediul în Cãlãraºi, str. 
Prelungirea Bucureºti, Bloc Agroalimentar Big, organizeazã 
concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de 
conducãtor auto, categoria B.
Concursul va avea loc în data de 12.07.2017, la sediul 
Serviciului Public Pieþe ºi Oboare, str. Prelungirea Bucureºti, 
Bloc Agroalimentar Big.
Concursul se va desfãºura astfel:
1)Proba scrisã în data de 12.07.2017, ora 10.00
2)Proba interviu în data de 12.07.2017, ora 14.00
Pentru participarea la concurs candidaþii trebuie sã 
îndeplineascã urmãtoarele condiþii:
-sã fie cetãþean român ºi domiciliat în România;
-nu are antecedente penale, nu are cazier fiscal;
-sã aibe capacitatea deplinã de exerciþiu;
-sã aibe permis de conducere, categoria B;
-cunoaºte limba românã scris ºi vorbit;
-este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea 
funcþiei;
-sã îndeplineascã condiþiile cerute pentru ocuparea postului 
(minim 10 clase);
-nu necesitã vechime.
Candidaþii vor depune dosarele de participare în termen de 10 
zile lucrãtoare de la publicarea anunþului în Monitorul Oficial 
al României. Bibliografia ºi relaþii suplimentare se obþin de la 
secretariatul SPPO, cu sediul în Cãlãraºi, str. Prelungirea 
Bucureºti, Bloc Agroalimentar Big, telefon 0242.333.040.

Director, 
Ing. Manea Vasile

iercuri, 14 iunie, ora sãnãtatea lui Dragomir Mihai 
19.30, la Sala de Anton (Mihãiþã dupã cum îi 
spectacole a spun prietenii), un bãieþel de M

Centrului Judeþean de 11 ani din Cãlãraºi, care 
Culturã ºi Creaþie Cãlãraºi s-a suferã de sindromul Tar ºi 
desfãºurat evenimentul Trombocitopenie. În urma 
cultural - umanitar  Eu vreau vânzãrii tuturor biletelor la 
sã donez! iar „Eu când piesa de teatru „Eu când 
vreau sã fluier, fluier!". vreau sã fluier, fluier!", pusã 

în scenã de trupa „Trepte" ºi Campania umanitarã iniþiatã 
a donaþiilor, s-au strâns 7.500 de membrii trupei de teatru 
de lei, bani care vor contribui „Trepte" a Centrului Judeþean 
la soluþionarea problemelor de Culturã ºi Creaþie Cãlãraºi, 
medicale pe care Mihãiþã le coordonatã de ªtefan Niþu, a 
are.fãcut primul pas spre 

De ce este important 
sã ai un cont de 

utilizator Ecoaqua

ANUNÞ ANGAJARE 7.500 de lei strânºi în urma 
spectacolul umanitar „Eu 

vreau sã donez! iar Eu când 
vreau sã fluier, fluier!"

C pii e la F ores o  d  l

Campi -a  î to s s u n r

 premii e lacu  d  

Fes i alul i na  t v Naþ o l

De M zicã ºi Da s u  n

pen  Co  „Batca“tru pii

Drãg i- ãºan

n perioada 01.01.2017-31.08.2018 se 
desfãºoarã Proiectului Educaþional 
Transfrontalier România-Republica Î

Moldova – „La fântâna cea românã", 
scopul acestuia fiind sensibilizarea copiilor 
în ceea ce priveºte arta ºi tradiþia 
popularã, conºtientizarea asupra protejãrii, 
conservãrii ºi perpetuãrii acestora.
În cadrul acestui parteneriat, la sfârºitul 
sãptãmânii trecute, am primit vizita 
colegilor din Ialomiþa, Galaþi ºi Republica 
Moldova.

Ziua de sâmbãtã, 10 iunie, a fost un 
adevãrat tur de forþã în ceea ce priveºte 
activitãþile desfãºurate la Cãlãraºi. 
Oaspeþii noºtri ºi-au început ziua cu o 
vizitã la Gimnaziul Carol I, au poposit apoi 
la Gradiniþa Prâslea unde au asistat la un 
superb spectacol oferit de unitãþile ºcolare 
implicate în proiect ºi au participat la o 
masã rotundã pe diferite teme specifice w Judeþul Galaþiumãrul la crearea unei atmosfere pe cât de 
învãþãmântului. Ziua a continuat la ªcoala profesionalã, pe atât de mai primitoare! ªcoala Gimnazialã nr. 1 Rediu 
Gimnazialã Mircea Vodã unde elevii ºi ªcoala Gimnazialã nr. 1 Suhurlui Unitãþi de învãþãmânt implicate în 
cadrele didactice îi aºteptau cu o ineditã proiect: w Judeþul Ialomiþa
expozitie de obiecte tradiþionale româneºti 

Grãdiniþa cu Program Prelungit „Piticot" n Româniaºi cu un program artistic autentic. Dupã o 
Slobozia w Judeþul Cãlãraºi horã mare ºi tradiþionala placintã cu 
Grãdiniþa cu Program Prelungit Grãdiniþa cu Program Normal nr. 11 branzã, delegaþia a vizitat Gradiniþa 
„Dumbrava minunatã" Slobozia Cãlãraºi Voinicelul, seara finalizându-se cu cu un 
Grãdiniþa cu Program Normal Ciulniþa, moment de relaxare pe malul Dunãrii. Grãdiniþa cu Program Normal nr. 2 
structurã a ªcolii Gimnaziale Ciulniþa Cãlãraºi, structurã a ªcolii Gimnaziale Vizita s-a încheiat în ziua de duminicã, 11 
w Municipiul BucureºtiCarol I Cãlãraºiiunie, când grupul din Republica Moldova 
Grãdiniþa cu Program Prelungit nr.224 Grãdiniþa cu Program Prelungit „Aricel" a punctat ultimele obiective: Palatul 
Bucureºti CãlãraºiCotroceni, Muzeul Satului, Centrul Vechi 
n Republica MoldovaBucureºti. Grãdiniþa cu Program Prelungit „Voinicel" 
w Raionul IaloveniCãlãraºiPe parcursul vizitei s-au legat relaþii de 
Grãdiniþa nr.1 „Andrieº" IaloveniGrãdiniþa cu Program Prelungit „Brotãcel" prietenie, s-au împãrþit zâmbete, lacrimi, 

Modelu Gimnaziul „Grigore Vieru" Ialoveniexperienþe, poveºti de viaþã. Urmãtoarea 
ªcoala Gimnazialã „Mircea Vodã"  Cãlãraºiîntâlnire se anunþã una la fel de caldã ºi de Grãdiniþa creºã „Licurici" Bardar

prolificã. ªcoala Gimnazialã nr. 1 Jegãlia Grãdiniþa „Stejãrel" Ulmu
Mulþumim pãrinþilor, ºcolarilor ºi w Judeþul Cluj Gimnaziul „Mihai Eminescu" Ulmu
preºcolarilor implicaþi în proiect, precum ºi Grãdiniþa cu Program Prelungit w Chiºinãu
tuturor cadrelor didactice care au pus „Academia piticilor" Cluj Napoca Asociaþia Obºteascã A.C. „Agape" Chiºinãu

n perioada 8-11 iunie s-a duminicã, 11 iunie, s-a În dupã-amiaza aceleiaºi zile, 
un grup de elevi ai ºcolii, desfãºurat la Cãlãraºi un desfãºurat la Bucureºti 
condus de dna prof. Emilia ÎFestivalul „RomânIA cu Atelier de Basme româneºti. 
Scîntei, au urcat pe scena poveºti", iniþiat de Asociaþia Locul în care s-au depãnat 
festivalului, purtând cu Gradusart Bucureºti, parteneri poveºtile a fost ªcoala Mircea 
mândrie IA româneascã ºi Cãrtureºti Verona, Clubul Vodã Cãlãraºi, povestitoare 
interpretând cu drag cântece Þãranului Român ºi Centrul fiind Adriana Ene, 
ºi dansuri autentice. La finalul Judeþean de Culturã ºi Creaþie realizatoarea emisiunii 
întâlnirii, oaspeþii noºtri ne-au Cãlãraºi. Evenimentul ºi-a „Bucuria Poveºtilor" de la invitat cu un grup de copii ai propus sã aducã în atenþia Radio Trinitas, iar ascultãtorii ºcolii la Bucureºti pentru a tuturor IA ºi meºteºugul au fost elevii ºi cadrele povesti împreunã, în direct, la 

popular. didactice participante la una dintre emisiunile mediate 
eveniment.În cadrul acestui eveniment, de Adriana Ene.

ECOAQUA SA Cãlãraºi, operator regional 
al serviciilor de apã ºi canalizare în 
judeþele Cãlãraºi ºi Ialomiþa, aduce la 
cunoºtinþa publicului cã a demarat o  
campanie de identificare a pierderilor de 
apã din sistemul public, dar ºi de 
verificare a clienþilor sãi în ceea ce 
priveºte legalitatea utilizãrii serviciilor, în 
baza contractelor de furnizare încheiate 
cu operatorul.

Echipele mixte de control identificã 
poziþia reþelelor, a branºamentelor ºi 
racordurilor pentru implementarea în 
sistemul GIS, de asemenea verificã 
neregulile existente la abonaþi: dacã 
contorul este defect, lipsã, montat 
incorect, are sigiliu contorului sau al 
montajului rupt, s-a intervenit neautorizat 
sub orice alte forme asupra contorului, în 
scopul influenþãrii  indicaþiilor acestuia, 
ori s-au fãcut modificãri de orice fel în 
vederea ocolirii contorului (racord 
clandestin). 

În cazul depistãrii unui branºament 
clandestin, ceea ce reprezintã furt de 
apã, acest fapt constituie infracþiune 
ºi se pedepseºte potrivit prevederilor 
Legii 286/2009 privind Codul Penal. 
Aceastã mãsura se aplicã în baza 
prevederilor art 74 din Legea 225/2016 
care modificã ºi completeazã Legea 
51/2006 Legea serviciilor comunitare de 
utilitãþi publice.

De asemenea, se va verifica ºi dacã 
clienþii utilizeazã serviciile de apã, 
respectiv canalizare fãrã avea actualizat 
contractul, fapt ce reprezintã contravenþie 
ºi se pedepseºte prin amendã.

Reamintim cã utilizatorii care au reþea de 
canalizare menajerã executatã pe stradã, 
au obligaþia racordãrii la aceasta, 
nerespectarea acestei obligaþii de cãtre 
utilizatori se sancþioneazã cu amendã de 
la 2 000 lei la 4 000 lei, potrivit art 39 
aliniatul (5) din Legea 241/2006 a 
serviciului de alimentare cu apã ºi de 
canalizare  republicatã în Monitorul 
Oficial nr 679/07.09.2015.

ECOAQUA SA notificã prin prezenta 
intrarea în legalitate a utilizatorilor, 
în caz contrar se vor aplica 
prevederile legale fãrã nici o altã 
concesie.

n RomânIA cu poveºti

Atelier de basme la ªcoala 
Gimnazialã Mircea Vodã Cãlãraºi

„La Fântâna cea românã“ - proiect 
România - Republica Moldova 

FURTUL DE APÃ 
constituie INFRACÞIUNE  

ºi se pedepseºte conform 
CODULUI  PENAL!  
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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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