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promisiunile fãrã acoperire. ªi nu e heorghe Dobre, alias Sandu 
uºor deloc sã-i convingi pe toþi, Bãrbosu, este primar al 
Modelu fiind cea mai mare Gcomunei Modelu din 2004, 
comunã din judeþ, cu aproximativ fiind acum la al patrulea mandat 
11.000 de locuitori. În cele trei consecutiv. Acesta spune cã doar 
mandate de pânã acum a realizat prin realizãrile sale a reuºit sã 
cam tot ce se putea realiza la nivel ajungã la aceastã performanþã, 
de infrastructurã - a deoarece modelenii sunt oameni 
modernizat...pretenþioºi ºi care nu suportã >> pagina 5

PROGRAM CINEMA 

n PRIMÃRIA CÃLÃRAªI

Biserica 
, aproape 

de comunitate

"Sfinþii Arhangheli 
Mihail ºi Gavriil"

SÂMBÃTÃ DUMINICÃ LUNI MARÞI MIERCURI
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VINERI JOI

Însorit Însorit ÎnsoritPosibile furtuniParþial noros Parþial norosCaniculã

Un nou 
pentru CSM 

Cãlãraºi
portivul Samuel BUCªÃ, atlet al 
Clubului Sportiv Municipal Cãlãraºi, Santrenat de profesorul Virgil 

COSTACHE, a confirmat, la Campionatele 
Naþionale de Atletism, juniori 
II, din 24.06.2017, forma...
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Program Cinema Cãlãraºi 
23 - 30 iunie 2017

Consiliul 
Judeþean cautã 

/ Criterii 
de selecþie

administrator 
public 

n 

„Hestia Junior's 
Cup“

Cãlãraºi

 - ediþia a 
2-a, 11-13 
August 2017

Ziua Dunãrii, 

sãrbãtoritã 

pe 1 iulie la 

Cãlãraºi

Gheorghe Dobre: „În acest mandat 
finalizãm tot ce înseamnã reabilitare 
drumuri, reþele de apã ºi canalizare, 

modernizare ºcoli ºi grãdiniþe“

n Agricola Borcea

Promovarea, un vis 
devenit realitate!

Mircea Brânduºã pentru comunitate, deoarece este pentru ºi susþinãtorilor echipei: „Jucãtorilor le 
prima datã când a fost atinsã aceastã transmit, înaintea importantului meci care va 
performanþã sportivã, dar ºi pentru începe în aproximativ 60 de minute, cã am chipa de fotbal Agricola Borcea a reuºit 
autoritãþile locale, care susþin financiar încredere în ei, în valoarea lor de jucãtori, în ceea ce puþini oameni din fotbalul 
echipa. Înainte de joc, primarul Aniel Nedelcu profesionalismul de care au Ecãlãrãºean credeau: PROMOVAREA în 
a dorit sã transmitã un mesaj fotbaliºtilor, dar dat dovadã pe parcursul...Liga a III-a. Este un moment de mândrie atât >> pag. 8-9

Serbare de sfârºit de 
an ºcolar pentru copiii 
instituþionalizaþi la 
Centrul SERA

53.000 lei de la 
Ministerul Sãnãtãþii 
pentru un machenin 
ºi douã paturi radio-
transparente

n Rectificare bugetarã CJ

În atenþia 
construite pentru 

tineri în regim de închiriere 
prin Programul ANL

solicitanþilor de 
locuinþã 
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urmãtoarele criterii: cererii), scrisoare de intenþie, C.V., 7. prin decesul sau punerea sub uncþia de administrator public 
cazier judiciar, adeverinþã interdicþie judecãtoreascã a al judeþului Cãlãraºi a rãmas - are cetãþenia românã, cetãþenie a 
medicalã. administratorului public;vacantã în mai 2016, odatã cu F altor state membre ale Uniunii 

revenirea lui Daniel ªtefan, cel care În urma concursului, numirea în 8. ca urmare a incapacitãþii Europene sau a statelor 
funcþie a administratorului public ocupase aceastã poziþie din manageriale, apreciatã de cãtre aparþinând Spaþiului Economic 
se face prin dispoziþie a noiembrie 2014, pe funcþia publicã European ºi domiciliul în preºedinte, în cazul neîndeplinirii 
preºedintelui. de director executiv. Executivul CJ a Romania; obiectivelor si criteriilor de 

Ocuparea funcþiei de decis sã scoatã la concurs acest Între Preºedintele Consiliului performanþã stabilite în contractul - cunoaºte limba românã scris si 
administrator public se face prin Judeþean Cãlãraºi ºi post, în ºedinþa de consiliu de joi, de management;vorbit;
concurs organizat în conformitate administratorul public se va 29 iunie a.c., fiind stabilite criteriile 9. ca urmare a comunicãrii - cunoaºte cel puþin douã limbi cu prevederile legale în vigoare, încheia un contract de de selecþie a candidaþilor dar ºi administratorului public a deciziei strãine de circulaþie respectiv Hotãrârea Guvernului management, care va stabili criteriile de eliberare din funcþie. de pensie în cazul pensiei de internaþionalã, scris ºi vorbit, nr. 286/2011 pentru aprobarea obiectivele si criteriile de Aceasta este o funcþie contractualã invaliditate, pensiei anticipate nivel mediu; Regulamentului-cadru privind performantã ce trebuie îndeplinite pe perioada mandatului parþiale, pensiei anticipate, stabilirea principiilor generale de - are capacitate deplinã de de administratorul public.preºedintelui Consiliului Judeþean. pensiei pentru limitã de vârstã cu ocupare a unui post vacant sau exerciþiu;

reducerea vârstei standard de temporar vacant corespunzãtor - are o stare corespunzãtoare de pensionare;funcþiilor contractuale ºi a sãnãtate, atestatã prin adeverinþã 
criteriilor de promovare în grade 10. ca urmare a constatãrii medicalã, eliberatã de medicul de 
sau trepte profesionale imediat nulitãþii absolute a contractului de familie;
superioare a personalului management, de la data la care 

- nu a fost condamnat pentru contractual din sectorul bugetar nulitatea a fost constatatã prin 
sãvârºirea unei infracþiuni contra Administratorului public îi sunt plãtit din fonduri publice, cu acordul pãrþilor sau prin hotãrâre 
umanitãþii, contra statului, de aplicabile dispoziþiile Legii nr. modificãrile ºi completãrile Funcþia de administrator public la judecãtoreascã definitivã;serviciu sau în legãturã cu 53/2003 – Codul Muncii, ulterioare.nivelul judeþului Cãlãraºi 11. ca urmare a retragerii de cãtre serviciul, care împiedicã republicatã, cu modificãrile ºi Concursul va consta în: selecþia presupune exercitarea unor autoritãþile sau organismele înfãptuirea justiþiei, fals sau alte completãrile ulterioare.dosarelor, proba scrisã, interviu.atribuþii specifice de gestionare a competente a avizelor, fapte de corupþie sau alte Eliberarea din funcþie a problemelor comunitãþii locale, în Membrii comisiei de concurs, autorizaþiilor ori atestãrilor infracþiuni înfãptuite cu intenþie, administratorului public se face de spiritul realizãrii principiilor precum ºi membrii comisiei de necesare pentru exercitarea care ar face-o incompatibilã cu cãtre Preºedintele Consiliului prevãzute de prevederile art. 113 soluþionare a contestaþiilor vor fi 

profesiei;exercitarea funcþiei de Judeþean Cãlãraºi, în urmãtoarele din Legea administraþiei publice nominalizaþi prin Dispoziþie a 
administrator public, cu excepþia situaþii: 12. ca urmare a interzicerii locale nr. 215/2001 republicatã, cu Preºedintelui Consiliului Judeþean 
situaþiei în care a intervenit 1. prin ajungerea la termen a exercitãrii unei profesii sau a unei modificãrile ºi completãrile Cãlãraºi.
reabilitarea; contractului de management; funcþii, ca mãsurã de siguranþã ori ulterioare, legalitãþii si rezolvãrii În vederea organizãrii concursului 

2. ca urmare a acordului pãrþilor, - nu a desfãºurat activitãþi de pedeapsã complementarã, de la problemelor cetãþenilor. pentru ocuparea funcþiei de 
la data convenitã de acestea;poliþie politicã, astfel cum este data rãmânerii definitive a Administratorul public este administrator public, Preºedintele 

definitã prin lege; hotãrârii judecãtoreºti prin care s-3. ca urmare a voinþei unilaterale persoana fizicã, cu reale capacitãþi Consiliului Judeþean Cãlãraºi 
a uneia dintre pãrþi, în cazurile ºi a dispus interdicþia;manageriale, cunoscãtoare în - este absolvent de studii dispune publicarea unui anunþ 
în condiþiile prevazute de amãnunt a principiilor ºi superioare de lungã duratã, prin mijloacele mass – media 13. ca urmare a sancþionãrii 
contractul de management;problematicii administraþiei absolvite cu diploma de licenþã; locale, afiºarea acestuia pe pagina disciplinare în condiþiile Legii nr. 

publice, activ, întreprinzãtor, 4.ca urmare a imposibilitãþii de internet a autoritãþii ºi la 53/2003;- are vechime în studii superioare 
responsabil, cu o mare capacitate exercitãrii funcþiei, pe o perioada sediul acesteia.de lungã duratã – cel puþin 5 ani; 14. ca urmare a apariþiei unei 
de a discerne, de a propune ºi mai mare de 6 luni consecutive, Anunþul va conþine: denumirea situaþii de incompatibilitate - are experienþã în funcþie de aplica mãsuri, metode, strategii de din motive ce þin de persoana funcþiei pentru care se prevãzuta de lege.conducere – cel puþin 5 ani;realizare a activitãþii administratorului public;organizeazã concursul, cerinþele 

Eliberarea din functie se face în - a absolvit studii de masterat;administrative specifice, în folosul 5. la data îndeplinirii cumulative de ocupare a postului, lista 
termen de maxim 5 zile lucrãtoare comunitãþii. de catre administratorul public a documentelor doveditoare, locul si - are aptitudini legate de procesul 
de la intervenirea oricareia din Numirea în funcþia de condiþiilor de vârstã standard ºi a data limita de depunere a decizional, de organizare ºi 
cauzele de mai sus, în scris, prin administrator public la nivelul stagiului minim de cotizare pentru dosarelor candidaþilor, data, ora si coordonare de analizã ºi sintezã, 
dispozitie a Preºedintelui judeþului Cãlãraºi se realizeazã ca pensionare;locul desfãºurãrii probei scrise si a planificare ºi acþiune strategicã, 
Consiliului Judeþean Cãlãraºi, ºi urmare a promovãrii concursului interviului. 6. ca urmare a condamnãrii la control ºi depistare a deficienþelor, 
se comunicã persoanelor organizat în acest sens în executarea unei pedepse privative Dosarele candidaþilor vor conþine capacitate relaþionalã cu 

condiþiile legii de cãtre candidatul interesate în termen de 5 zile de libertate, de la data rãmânerii acte doveditoare (acte de studii, superiorii, colegii, subordonaþii ºi 
lucrãtoare de la data emiterii.care îndeplineºte cumulativ definitive a hotãrârii judecãtoreºti;vechime, alte acte in susþinerea publicul, spirit de iniþiativã etc.

Proceduri de selecþie    
a candidaþilor pentru 

funcþia de  
administrator public al 

Judeþului Cãlãraºi

Criterii ºi proceduri de Criterii de selecþie a 
eliberare din funcþie a candidaþilor pentru 

administratorului public funcþia de  
al Judeþului Cãlãraºiadministrator public al 

Judeþului Cãlãraºi

n ºedinþa de consiliu judeþean de joi, 29 iunie a.c., 
a fost supus spre aprobare proiectul de hotãrâre 
privind rectificarea bugetului propriu al judeþului, Î

având în vedere noile influenþe financiare. 
Astfel, potrivit prevederilor Contractului nr. 
6797/23.05.2017 pentru alocarea prin transfer din 
bugetul Ministerului Sãnãtãþii cãtre autoritãþile 
administraþiei publice locale a sumelor destinate 
cheltuielilor de natura investiþiilor pentru spitalele 
din subordinea acestora, bugetului propriu al 
judeþului Calarasi i-a fost transferatã suma de 
53.000 lei pentru achiziþionarea unu manechin 
performant ºi a douã paturi radiotransparente. 

neconforme: Olteniþa, Fundulea, Cãlãraºi ºi Lehliu Conform directorului de cabinet al preºedintelui CJ, 
Garã este necesarã alocarea a 22 mii lei cu aceastã Emil Muºat, este vorba despre un manechin pe care 
destinaþie, suma putând fi disponibilizatã din se pot exersa tehnici de resuscitare iar cele douã 
economiile înregistrate la capitolul 51.02 „Autoritãþi paturi sunt destinate UPU pentru efectuarea de 
executive".radiografii ºi alte investigaþii - CT sau RMN pentru 
Pentru ca Programul de încurajare a consumului de persoanele implicate în accidente care nu se pot 
fructe ºi legume în ºcoli sã fie eficient trebuie ca, pe deplasa.  
lângã distribuþia de fructe, sã se implementeze ºi De asemenea, Centrul Militar Judeþean Cãlãraºi 
mãsuri adiacente distribuþiei de fructe în ºcoli. solicitã efectuarea de virãri de credite bugetare în 
Având în vedere aceste aspecte, suma necesarã cadrul capitolului 60.02 „Apãrare ºi ordine publicã 
pentru acoperirea acestor costuri, se ridicã la ºi siguranþã naþionalã", astfel:
valoarea de 10 mii lei. Prin urmare, în cadrul 

-Diminuarea cu 10 mii lei a creditelor aferente capitolului 65.02 „Învãþãmânt", paragraful 
alineatului 20.01.05 „Carburanþi ºi lubrefianþi"; „Învãþãmânt primar", alineatul 20.01.09 „Materiale 
-Majorarea cu 8 mii lei a creditelor aferente ºi prestãri de servicii cu caracter funcþional" se 
alineatului 20.01.01 „Furnituri de birou"; impune o creºtere a creditelor bugetare cu suma 
-Majorarea cu 2 mii lei a creditelor aferente menþionatã mai sus.
alineatului 20.01.02 „Materiale pentru curãþenie ºi Sumele rãmase neutilizate de cãtre Centrul Cultural 
întreþinere". Judeþean Cãlãraºi, instituþie desfiinþatã la jumãtatea 

lunii februarie 2017, vor fi preluate în cadrul Pentru acoperirea cheltuielilor referitoare la 
bugetului de venituri ºi cheltuieli al Centrului asistenþa tehnicã acordatã pentru echipamentul de 
Judeþean de Culturã ºi Creaþie Cãlãraºi.ardere a gazului de la depozitele de deºeuri 

rimãria Municipiului Cãlãraºi (caiac-canoe); materialele, amenajarea concursului, 
organizeazã sâmbãtã, asigurarea serviciilor de prezentare -9,30 – 11,30: expoziþie de artã P01.07.2016, între orele ºi comentare a concursului, culinarã – preparate din peºte – 

07.00-15.00, o serie de activitãþi promovarea evenimentului, premiile realizatã de elevii Colegiului Tehnic 
prilejuite de sãrbãtorirea „ZILEI etc.  sunt furnizate de cãtre ªTEFAN BÃNULESCU din 

Asociaþie.DUNÃRII" -ediþia 2017. municipiul Calarasi;
Evenimentul se va desfãºura în -începand cu 10,30: borº de peºte Instituþiile invitate sã participe prin 
Parcul Central al Municipiului tradiþional pregãtit ºi servit gratuit standuri sunt: FLAG Dunãrea 
Cãlãraºi. cãlãrãºenilor de cãtre Cantina de Cãlãrãºeanã, BRCT Cãlãrºi, ADR Sud 

Ajutor Social a Primãriei ªi în acest an maestrul Ivan Muntenia, APM Cãlãraºi, AFDJ 
Municipiului Cãlãraºi;Patzaichin va fi prezent printre Cãlãraºi.
-11,30 – 13,30:  tradiþionalul cãlãrãºeni. Activitãþile vor începe la 

Pe parcursul  evenimentului publicul „minifestival pe apã" organizat în ora 07:00, în program regãsindu-se:
se va putea bucura de momente parteneriat cu Asociaþia Milla 23 – 

-07,00 – 9,30: concurs de pescuit artistice (dansuri ºi cântece Ivan Patzaichin – competiþie de 
organizat în parteneriat cu AJVPS populare) susþinute de elevii vâslit, care se va desfãºura cu cele 3 
Cãlãraºi; Palatului Copiilor Cãlãraºi ºi ai canotci puse la dispoziþie de 

Centrului Judeþean de Culturã ºi -9,30 - 10,45: demonstraþie pe apã a Asociaþie, fiecare echipaj fiind 
sportivilor legitimaþi la CSS Cãlãraºi Creaþie Cãlãraºi.alcãtuit din 10+1 membri; toate 

rimãria Municipiului Cãlãraºi anunþã 
faptul cã Serviciul Public Pavaje Spaþii 
Verzi va executa, în perioada 28.06-P

02.07.2017, pe vegetaþia domeniului public 
al municipiului Cãlãraºi, douã tratamente 
de combatere larve ºi þânþari adulþi, astfel:

-prin aviotratament (în zonele cu vegetaþie 
abundentã din jurul oraºului) – în intervalul 
orar 06.00-11.00;

-prin tratament terestru (spaþii verzi, locuri 
de joacã, zone cu vegetaþie de pe bulevarde 
etc) – în intervalul orar 23.00-05.00.

deltametrin, tetrametrin ºi cipermethrin.
Tratamentele se vor aplica doar când 

Facem precizarea cã tratamentele se vor condiþiile atmosferice sunt favorabile, fiind 
desfãºura în condiþii corespunzãtoare, pe raza posibilã prelungirea perioadei (fapt ce va fi 
municipiului Cãlãraºi, respectând prevederile comunicat ulterior).
legale de protecþie a mediului, a sãnãtãþii ºi 

Substanþele active utilizate sunt: s-metopren, securitãþii populaþiei.

rimãria Municipiului ºi sediul Muzeului Municipal, 
Cãlãraºi anunþã faptul cã puncte ce sunt dotate cu aparate 
începând de joi, 29 iunie, de aer condiþionat ºi dozatoare P

când sunt anunþate temperaturi de apã.
caniculare, vor fi deschise, în Totodatã, Serviciul Voluntar 
intervalul orar 10.30-16.00, pentru Situaþii de Urgenþã din 
punctele de prim ajutor cadrul Primãriei Municipiului 
climatizat pentru acordarea Cãlãraºi distribuie, în aceastã 
asistenþei medicale din Piaþa perioadã, la punctele de prim 
Orizont ºi Piaþa Centralã. ajutor ºi afiºeazã la avizierele din 
Punctele de prim ajutor sunt oraº ºi pliante cu recomandãrile 
dotate cu aparat de aer cele mai importante pentru 
condiþionat ºi dozator de apã, protecþia populaþiei în perioada 
cãlãrãºenii putând beneficia ºi de canicularã, cele mai importante 
asistenþã medicalã oferitã de dintre acestea fiind: evitarea 
voluntari ai Crucii Roºii Române- aglomeraþiilor, expunerii la soare 
Filiala Cãlãraºi sau ai ªcolii ºi a efortului fizic intens între 
Postliceale FEG Cãlãraºi. orele 11:00 ºi 18:00, consumul a 
Ca ºi în anii anteriori, Primãria 1,5-2 litri de lichide pe zi ºi 
Municipiului Cãlãraºi pune la evitarea consumului de bãuturi 
dispoziþia cetãþenilor ºi sediul alcoolice, a celor cu cafeinã sau 
din str. Bucureºti, sediul zahãr ºi evitarea consumului de 
Direcþiei de Asistenþã Socialã alimente cu conþinut ridicat de 
(Evidenþa persoanelor), precum grãsimi.

Având în vedere prevederile Legii nr. 
152/1998 privind înfiinþarea Agenþiei 
Naþionale pentru Locuinþe, Hotãrârea 
Guvernului nr. 962/2001, prin care au fost 
aprobate Normele metodologice pentru 
punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 
152/1998 privind înfiinþarea Agenþiei 
Naþionale pentru Locuinþe, a  Hotãrârii de 
Consiliul Local nr. 56 din 26.04.2017 privind 
aprobarea „criteriilor pentru stabilirea 
ordinii de prioritate în soluþionarea cererilor 
de locuinþe ºi în repartizarea locuinþelor 
pentru tineri destinate închirierii, în 
municipiul Cãlãraºi", vã aducem la 
cunoºtinþã faptul cã termenul pânã la care 
aveþi obligaþia de a vã completa/actualiza 
dosarele de locuinþã construite pentru tineri 
în regim de închiriere prin Programul ANL 
se prelungeºte pânã la data de 10 IULIE 
2017. 

Solicitanþi care nu vor completa/actualiza 
dosarele vor fi înscriºi în   categoria 
dosarelor incomplete.

Relaþii suplimentare puteþi obþine la 
Compartimentul de Fond locativ din cadrul 
Primãriei Municipiului Cãlãraºi sau la 
adresa de internet 
http://primariacalarasi.ro/index.php/directii
le-primariei/directia-juridica-si-administratie-
locala/compartimentul-fond-locativ/anunturi. 

Preºedinte Comisia de analizã a 
cererilor de locuinþe construite pentru 

tineri în regim de închiriere,  
Viceprimar Viorel IVANCIU  

În atenþia solicitanþilor 
de locuinþã construite 
pentru tineri în regim 

de închiriere prin 
Programul ANL

Ziua Dunãrii, sãrbãtoritã 
pe 1 iulie la Cãlãraºi

Pânã pe 02.07.2017, Primãria 
Cãlãraºi va executa, pe raza 
municipiului, tratamente de 

combatere a larvelor ºi a þânþarilor

Primãria a deschis punctele 
de prim ajutor pentru caniculã

n Cãlãraºi

440.000 de tone de oþel pe an - 
atât produce firma Tenaris 
Silcotub la Cãlãraºi. 
De la preluarea oþelãriei ºi 
pânã în prezent activitatea 
multinaþionalei a crescut ca 
producþie, dar ºi ca numãr de 
angajaþi.

Astãzi, conducerea Tenaris s-a 
un hectar de teren în zona întâlnit cu cea a Consiliului 
Chiciu.Judeþean Cãlãraºi pentru a-ºi 

prezenta proiectele viitoare în 
Întrevederea a fost una utilã, zona noastrã.
þinând cont de forþa de muncã 

Din discuþii au fost identificate angrenatã la Tenaris care 
ºi problemele cu care se însumeazã 300 de locuri de 
confruntã societatea, muncã, preconizându-se ca din 
transportul mãrfii fiind blocat luna octombrie sã creascã 
de infrastructura feroviarã care numãrul de angajaþi cu încã 60.
lasã de dorit.

Preºedintele Consiliului 
Consiliul Judeþean a venit cu 

Judeþean Cãlãraºi, Vasile Iliuþã, 
propunerea unui parteneriat 

aºteaptã o adresã oficialã din public privat pentru înfiinþarea 
partea Tenaris Silcotub, unei zone de transfer a 
urmând a gãsi soluþiile mãrfurilor pe Dunãre, 
administrative legale pentru administraþia judeþeanã fiind 
rezolvarea doleanþelor.dispusã sã punã la dispoziþie 

Consiliul Judeþean Cãlãraºi cautã 
administrator public / Criterii de selecþie

n Rectificare bugetarã CJ

53.000 lei de la Ministerul Sãnãtãþii pentru 
un machenin ºi douã paturi radiotransparente

n Întâlnire cu preºedintele CJ Cãlãraºi

Infrastructura feroviarã 
deficitarã, problema cu 

care se confruntã 
Tenaris Silcotub Cãlãraºi
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urmãtoarele criterii: cererii), scrisoare de intenþie, C.V., 7. prin decesul sau punerea sub uncþia de administrator public 
cazier judiciar, adeverinþã interdicþie judecãtoreascã a al judeþului Cãlãraºi a rãmas - are cetãþenia românã, cetãþenie a 
medicalã. administratorului public;vacantã în mai 2016, odatã cu F altor state membre ale Uniunii 

revenirea lui Daniel ªtefan, cel care În urma concursului, numirea în 8. ca urmare a incapacitãþii Europene sau a statelor 
funcþie a administratorului public ocupase aceastã poziþie din manageriale, apreciatã de cãtre aparþinând Spaþiului Economic 
se face prin dispoziþie a noiembrie 2014, pe funcþia publicã European ºi domiciliul în preºedinte, în cazul neîndeplinirii 
preºedintelui. de director executiv. Executivul CJ a Romania; obiectivelor si criteriilor de 

Ocuparea funcþiei de decis sã scoatã la concurs acest Între Preºedintele Consiliului performanþã stabilite în contractul - cunoaºte limba românã scris si 
administrator public se face prin Judeþean Cãlãraºi ºi post, în ºedinþa de consiliu de joi, de management;vorbit;
concurs organizat în conformitate administratorul public se va 29 iunie a.c., fiind stabilite criteriile 9. ca urmare a comunicãrii - cunoaºte cel puþin douã limbi cu prevederile legale în vigoare, încheia un contract de de selecþie a candidaþilor dar ºi administratorului public a deciziei strãine de circulaþie respectiv Hotãrârea Guvernului management, care va stabili criteriile de eliberare din funcþie. de pensie în cazul pensiei de internaþionalã, scris ºi vorbit, nr. 286/2011 pentru aprobarea obiectivele si criteriile de Aceasta este o funcþie contractualã invaliditate, pensiei anticipate nivel mediu; Regulamentului-cadru privind performantã ce trebuie îndeplinite pe perioada mandatului parþiale, pensiei anticipate, stabilirea principiilor generale de - are capacitate deplinã de de administratorul public.preºedintelui Consiliului Judeþean. pensiei pentru limitã de vârstã cu ocupare a unui post vacant sau exerciþiu;

reducerea vârstei standard de temporar vacant corespunzãtor - are o stare corespunzãtoare de pensionare;funcþiilor contractuale ºi a sãnãtate, atestatã prin adeverinþã 
criteriilor de promovare în grade 10. ca urmare a constatãrii medicalã, eliberatã de medicul de 
sau trepte profesionale imediat nulitãþii absolute a contractului de familie;
superioare a personalului management, de la data la care 

- nu a fost condamnat pentru contractual din sectorul bugetar nulitatea a fost constatatã prin 
sãvârºirea unei infracþiuni contra Administratorului public îi sunt plãtit din fonduri publice, cu acordul pãrþilor sau prin hotãrâre 
umanitãþii, contra statului, de aplicabile dispoziþiile Legii nr. modificãrile ºi completãrile Funcþia de administrator public la judecãtoreascã definitivã;serviciu sau în legãturã cu 53/2003 – Codul Muncii, ulterioare.nivelul judeþului Cãlãraºi 11. ca urmare a retragerii de cãtre serviciul, care împiedicã republicatã, cu modificãrile ºi Concursul va consta în: selecþia presupune exercitarea unor autoritãþile sau organismele înfãptuirea justiþiei, fals sau alte completãrile ulterioare.dosarelor, proba scrisã, interviu.atribuþii specifice de gestionare a competente a avizelor, fapte de corupþie sau alte Eliberarea din funcþie a problemelor comunitãþii locale, în Membrii comisiei de concurs, autorizaþiilor ori atestãrilor infracþiuni înfãptuite cu intenþie, administratorului public se face de spiritul realizãrii principiilor precum ºi membrii comisiei de necesare pentru exercitarea care ar face-o incompatibilã cu cãtre Preºedintele Consiliului prevãzute de prevederile art. 113 soluþionare a contestaþiilor vor fi 

profesiei;exercitarea funcþiei de Judeþean Cãlãraºi, în urmãtoarele din Legea administraþiei publice nominalizaþi prin Dispoziþie a 
administrator public, cu excepþia situaþii: 12. ca urmare a interzicerii locale nr. 215/2001 republicatã, cu Preºedintelui Consiliului Judeþean 
situaþiei în care a intervenit 1. prin ajungerea la termen a exercitãrii unei profesii sau a unei modificãrile ºi completãrile Cãlãraºi.
reabilitarea; contractului de management; funcþii, ca mãsurã de siguranþã ori ulterioare, legalitãþii si rezolvãrii În vederea organizãrii concursului 

2. ca urmare a acordului pãrþilor, - nu a desfãºurat activitãþi de pedeapsã complementarã, de la problemelor cetãþenilor. pentru ocuparea funcþiei de 
la data convenitã de acestea;poliþie politicã, astfel cum este data rãmânerii definitive a Administratorul public este administrator public, Preºedintele 

definitã prin lege; hotãrârii judecãtoreºti prin care s-3. ca urmare a voinþei unilaterale persoana fizicã, cu reale capacitãþi Consiliului Judeþean Cãlãraºi 
a uneia dintre pãrþi, în cazurile ºi a dispus interdicþia;manageriale, cunoscãtoare în - este absolvent de studii dispune publicarea unui anunþ 
în condiþiile prevazute de amãnunt a principiilor ºi superioare de lungã duratã, prin mijloacele mass – media 13. ca urmare a sancþionãrii 
contractul de management;problematicii administraþiei absolvite cu diploma de licenþã; locale, afiºarea acestuia pe pagina disciplinare în condiþiile Legii nr. 

publice, activ, întreprinzãtor, 4.ca urmare a imposibilitãþii de internet a autoritãþii ºi la 53/2003;- are vechime în studii superioare 
responsabil, cu o mare capacitate exercitãrii funcþiei, pe o perioada sediul acesteia.de lungã duratã – cel puþin 5 ani; 14. ca urmare a apariþiei unei 
de a discerne, de a propune ºi mai mare de 6 luni consecutive, Anunþul va conþine: denumirea situaþii de incompatibilitate - are experienþã în funcþie de aplica mãsuri, metode, strategii de din motive ce þin de persoana funcþiei pentru care se prevãzuta de lege.conducere – cel puþin 5 ani;realizare a activitãþii administratorului public;organizeazã concursul, cerinþele 

Eliberarea din functie se face în - a absolvit studii de masterat;administrative specifice, în folosul 5. la data îndeplinirii cumulative de ocupare a postului, lista 
termen de maxim 5 zile lucrãtoare comunitãþii. de catre administratorul public a documentelor doveditoare, locul si - are aptitudini legate de procesul 
de la intervenirea oricareia din Numirea în funcþia de condiþiilor de vârstã standard ºi a data limita de depunere a decizional, de organizare ºi 
cauzele de mai sus, în scris, prin administrator public la nivelul stagiului minim de cotizare pentru dosarelor candidaþilor, data, ora si coordonare de analizã ºi sintezã, 
dispozitie a Preºedintelui judeþului Cãlãraºi se realizeazã ca pensionare;locul desfãºurãrii probei scrise si a planificare ºi acþiune strategicã, 
Consiliului Judeþean Cãlãraºi, ºi urmare a promovãrii concursului interviului. 6. ca urmare a condamnãrii la control ºi depistare a deficienþelor, 
se comunicã persoanelor organizat în acest sens în executarea unei pedepse privative Dosarele candidaþilor vor conþine capacitate relaþionalã cu 

condiþiile legii de cãtre candidatul interesate în termen de 5 zile de libertate, de la data rãmânerii acte doveditoare (acte de studii, superiorii, colegii, subordonaþii ºi 
lucrãtoare de la data emiterii.care îndeplineºte cumulativ definitive a hotãrârii judecãtoreºti;vechime, alte acte in susþinerea publicul, spirit de iniþiativã etc.

Proceduri de selecþie    
a candidaþilor pentru 

funcþia de  
administrator public al 

Judeþului Cãlãraºi

Criterii ºi proceduri de Criterii de selecþie a 
eliberare din funcþie a candidaþilor pentru 

administratorului public funcþia de  
al Judeþului Cãlãraºiadministrator public al 

Judeþului Cãlãraºi

n ºedinþa de consiliu judeþean de joi, 29 iunie a.c., 
a fost supus spre aprobare proiectul de hotãrâre 
privind rectificarea bugetului propriu al judeþului, Î

având în vedere noile influenþe financiare. 
Astfel, potrivit prevederilor Contractului nr. 
6797/23.05.2017 pentru alocarea prin transfer din 
bugetul Ministerului Sãnãtãþii cãtre autoritãþile 
administraþiei publice locale a sumelor destinate 
cheltuielilor de natura investiþiilor pentru spitalele 
din subordinea acestora, bugetului propriu al 
judeþului Calarasi i-a fost transferatã suma de 
53.000 lei pentru achiziþionarea unu manechin 
performant ºi a douã paturi radiotransparente. 

neconforme: Olteniþa, Fundulea, Cãlãraºi ºi Lehliu Conform directorului de cabinet al preºedintelui CJ, 
Garã este necesarã alocarea a 22 mii lei cu aceastã Emil Muºat, este vorba despre un manechin pe care 
destinaþie, suma putând fi disponibilizatã din se pot exersa tehnici de resuscitare iar cele douã 
economiile înregistrate la capitolul 51.02 „Autoritãþi paturi sunt destinate UPU pentru efectuarea de 
executive".radiografii ºi alte investigaþii - CT sau RMN pentru 
Pentru ca Programul de încurajare a consumului de persoanele implicate în accidente care nu se pot 
fructe ºi legume în ºcoli sã fie eficient trebuie ca, pe deplasa.  
lângã distribuþia de fructe, sã se implementeze ºi De asemenea, Centrul Militar Judeþean Cãlãraºi 
mãsuri adiacente distribuþiei de fructe în ºcoli. solicitã efectuarea de virãri de credite bugetare în 
Având în vedere aceste aspecte, suma necesarã cadrul capitolului 60.02 „Apãrare ºi ordine publicã 
pentru acoperirea acestor costuri, se ridicã la ºi siguranþã naþionalã", astfel:
valoarea de 10 mii lei. Prin urmare, în cadrul 

-Diminuarea cu 10 mii lei a creditelor aferente capitolului 65.02 „Învãþãmânt", paragraful 
alineatului 20.01.05 „Carburanþi ºi lubrefianþi"; „Învãþãmânt primar", alineatul 20.01.09 „Materiale 
-Majorarea cu 8 mii lei a creditelor aferente ºi prestãri de servicii cu caracter funcþional" se 
alineatului 20.01.01 „Furnituri de birou"; impune o creºtere a creditelor bugetare cu suma 
-Majorarea cu 2 mii lei a creditelor aferente menþionatã mai sus.
alineatului 20.01.02 „Materiale pentru curãþenie ºi Sumele rãmase neutilizate de cãtre Centrul Cultural 
întreþinere". Judeþean Cãlãraºi, instituþie desfiinþatã la jumãtatea 

lunii februarie 2017, vor fi preluate în cadrul Pentru acoperirea cheltuielilor referitoare la 
bugetului de venituri ºi cheltuieli al Centrului asistenþa tehnicã acordatã pentru echipamentul de 
Judeþean de Culturã ºi Creaþie Cãlãraºi.ardere a gazului de la depozitele de deºeuri 

rimãria Municipiului Cãlãraºi (caiac-canoe); materialele, amenajarea concursului, 
organizeazã sâmbãtã, asigurarea serviciilor de prezentare -9,30 – 11,30: expoziþie de artã P01.07.2016, între orele ºi comentare a concursului, culinarã – preparate din peºte – 

07.00-15.00, o serie de activitãþi promovarea evenimentului, premiile realizatã de elevii Colegiului Tehnic 
prilejuite de sãrbãtorirea „ZILEI etc.  sunt furnizate de cãtre ªTEFAN BÃNULESCU din 

Asociaþie.DUNÃRII" -ediþia 2017. municipiul Calarasi;
Evenimentul se va desfãºura în -începand cu 10,30: borº de peºte Instituþiile invitate sã participe prin 
Parcul Central al Municipiului tradiþional pregãtit ºi servit gratuit standuri sunt: FLAG Dunãrea 
Cãlãraºi. cãlãrãºenilor de cãtre Cantina de Cãlãrãºeanã, BRCT Cãlãrºi, ADR Sud 

Ajutor Social a Primãriei ªi în acest an maestrul Ivan Muntenia, APM Cãlãraºi, AFDJ 
Municipiului Cãlãraºi;Patzaichin va fi prezent printre Cãlãraºi.
-11,30 – 13,30:  tradiþionalul cãlãrãºeni. Activitãþile vor începe la 

Pe parcursul  evenimentului publicul „minifestival pe apã" organizat în ora 07:00, în program regãsindu-se:
se va putea bucura de momente parteneriat cu Asociaþia Milla 23 – 

-07,00 – 9,30: concurs de pescuit artistice (dansuri ºi cântece Ivan Patzaichin – competiþie de 
organizat în parteneriat cu AJVPS populare) susþinute de elevii vâslit, care se va desfãºura cu cele 3 
Cãlãraºi; Palatului Copiilor Cãlãraºi ºi ai canotci puse la dispoziþie de 

Centrului Judeþean de Culturã ºi -9,30 - 10,45: demonstraþie pe apã a Asociaþie, fiecare echipaj fiind 
sportivilor legitimaþi la CSS Cãlãraºi Creaþie Cãlãraºi.alcãtuit din 10+1 membri; toate 

rimãria Municipiului Cãlãraºi anunþã 
faptul cã Serviciul Public Pavaje Spaþii 
Verzi va executa, în perioada 28.06-P

02.07.2017, pe vegetaþia domeniului public 
al municipiului Cãlãraºi, douã tratamente 
de combatere larve ºi þânþari adulþi, astfel:

-prin aviotratament (în zonele cu vegetaþie 
abundentã din jurul oraºului) – în intervalul 
orar 06.00-11.00;

-prin tratament terestru (spaþii verzi, locuri 
de joacã, zone cu vegetaþie de pe bulevarde 
etc) – în intervalul orar 23.00-05.00.

deltametrin, tetrametrin ºi cipermethrin.
Tratamentele se vor aplica doar când 

Facem precizarea cã tratamentele se vor condiþiile atmosferice sunt favorabile, fiind 
desfãºura în condiþii corespunzãtoare, pe raza posibilã prelungirea perioadei (fapt ce va fi 
municipiului Cãlãraºi, respectând prevederile comunicat ulterior).
legale de protecþie a mediului, a sãnãtãþii ºi 

Substanþele active utilizate sunt: s-metopren, securitãþii populaþiei.

rimãria Municipiului ºi sediul Muzeului Municipal, 
Cãlãraºi anunþã faptul cã puncte ce sunt dotate cu aparate 
începând de joi, 29 iunie, de aer condiþionat ºi dozatoare P

când sunt anunþate temperaturi de apã.
caniculare, vor fi deschise, în Totodatã, Serviciul Voluntar 
intervalul orar 10.30-16.00, pentru Situaþii de Urgenþã din 
punctele de prim ajutor cadrul Primãriei Municipiului 
climatizat pentru acordarea Cãlãraºi distribuie, în aceastã 
asistenþei medicale din Piaþa perioadã, la punctele de prim 
Orizont ºi Piaþa Centralã. ajutor ºi afiºeazã la avizierele din 
Punctele de prim ajutor sunt oraº ºi pliante cu recomandãrile 
dotate cu aparat de aer cele mai importante pentru 
condiþionat ºi dozator de apã, protecþia populaþiei în perioada 
cãlãrãºenii putând beneficia ºi de canicularã, cele mai importante 
asistenþã medicalã oferitã de dintre acestea fiind: evitarea 
voluntari ai Crucii Roºii Române- aglomeraþiilor, expunerii la soare 
Filiala Cãlãraºi sau ai ªcolii ºi a efortului fizic intens între 
Postliceale FEG Cãlãraºi. orele 11:00 ºi 18:00, consumul a 
Ca ºi în anii anteriori, Primãria 1,5-2 litri de lichide pe zi ºi 
Municipiului Cãlãraºi pune la evitarea consumului de bãuturi 
dispoziþia cetãþenilor ºi sediul alcoolice, a celor cu cafeinã sau 
din str. Bucureºti, sediul zahãr ºi evitarea consumului de 
Direcþiei de Asistenþã Socialã alimente cu conþinut ridicat de 
(Evidenþa persoanelor), precum grãsimi.

Având în vedere prevederile Legii nr. 
152/1998 privind înfiinþarea Agenþiei 
Naþionale pentru Locuinþe, Hotãrârea 
Guvernului nr. 962/2001, prin care au fost 
aprobate Normele metodologice pentru 
punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 
152/1998 privind înfiinþarea Agenþiei 
Naþionale pentru Locuinþe, a  Hotãrârii de 
Consiliul Local nr. 56 din 26.04.2017 privind 
aprobarea „criteriilor pentru stabilirea 
ordinii de prioritate în soluþionarea cererilor 
de locuinþe ºi în repartizarea locuinþelor 
pentru tineri destinate închirierii, în 
municipiul Cãlãraºi", vã aducem la 
cunoºtinþã faptul cã termenul pânã la care 
aveþi obligaþia de a vã completa/actualiza 
dosarele de locuinþã construite pentru tineri 
în regim de închiriere prin Programul ANL 
se prelungeºte pânã la data de 10 IULIE 
2017. 

Solicitanþi care nu vor completa/actualiza 
dosarele vor fi înscriºi în   categoria 
dosarelor incomplete.

Relaþii suplimentare puteþi obþine la 
Compartimentul de Fond locativ din cadrul 
Primãriei Municipiului Cãlãraºi sau la 
adresa de internet 
http://primariacalarasi.ro/index.php/directii
le-primariei/directia-juridica-si-administratie-
locala/compartimentul-fond-locativ/anunturi. 

Preºedinte Comisia de analizã a 
cererilor de locuinþe construite pentru 

tineri în regim de închiriere,  
Viceprimar Viorel IVANCIU  

În atenþia solicitanþilor 
de locuinþã construite 
pentru tineri în regim 

de închiriere prin 
Programul ANL

Ziua Dunãrii, sãrbãtoritã 
pe 1 iulie la Cãlãraºi

Pânã pe 02.07.2017, Primãria 
Cãlãraºi va executa, pe raza 
municipiului, tratamente de 

combatere a larvelor ºi a þânþarilor

Primãria a deschis punctele 
de prim ajutor pentru caniculã

n Cãlãraºi

440.000 de tone de oþel pe an - 
atât produce firma Tenaris 
Silcotub la Cãlãraºi. 
De la preluarea oþelãriei ºi 
pânã în prezent activitatea 
multinaþionalei a crescut ca 
producþie, dar ºi ca numãr de 
angajaþi.

Astãzi, conducerea Tenaris s-a 
un hectar de teren în zona întâlnit cu cea a Consiliului 
Chiciu.Judeþean Cãlãraºi pentru a-ºi 

prezenta proiectele viitoare în 
Întrevederea a fost una utilã, zona noastrã.
þinând cont de forþa de muncã 

Din discuþii au fost identificate angrenatã la Tenaris care 
ºi problemele cu care se însumeazã 300 de locuri de 
confruntã societatea, muncã, preconizându-se ca din 
transportul mãrfii fiind blocat luna octombrie sã creascã 
de infrastructura feroviarã care numãrul de angajaþi cu încã 60.
lasã de dorit.

Preºedintele Consiliului 
Consiliul Judeþean a venit cu 

Judeþean Cãlãraºi, Vasile Iliuþã, 
propunerea unui parteneriat 

aºteaptã o adresã oficialã din public privat pentru înfiinþarea 
partea Tenaris Silcotub, unei zone de transfer a 
urmând a gãsi soluþiile mãrfurilor pe Dunãre, 
administrative legale pentru administraþia judeþeanã fiind 
rezolvarea doleanþelor.dispusã sã punã la dispoziþie 

Consiliul Judeþean Cãlãraºi cautã 
administrator public / Criterii de selecþie

n Rectificare bugetarã CJ

53.000 lei de la Ministerul Sãnãtãþii pentru 
un machenin ºi douã paturi radiotransparente

n Întâlnire cu preºedintele CJ Cãlãraºi

Infrastructura feroviarã 
deficitarã, problema cu 

care se confruntã 
Tenaris Silcotub Cãlãraºi
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Întrecerea a avut un suport competiþii a rãmas deschisã 
mediatic destul de bun, mai pentru a avea pregãtit 
multe ziare locale trecând urmãtorul feedback al 
în revistã aceastã întrecerilor care vor urma 
competiþie. La nivel în cadrul „Hestia Cup". 
naþional, „Hestia Junior's 
Cup" a fost mediatizatã de 
postul de televiziune Digi Premii
24 Constanþa ºi pe mai 
multe canale online din La capitolul premii, 
þarã, printre care ºi site-ul competiþia a beneficiat de 
Federaþiei Române de un suport financiar destul 
Fotbal (frf.ro). de bun din partea 

organizatorilor. Este pentru Prin publicarea 
prima datã când la un materialului de presã de la 
concurs dedicat fotbalului Cãlãraºi, FRF-ul a deschis 
juvenil, sponsorul principal, astfel o colaborare cu 
Hotel Hestia, a oferit organizatorii acestei 
premii în bani, asta pe competiþii. Pe plan local, 
lângã diplome, tricouri, ºtirea referitoare la acest 
trofee ºi medalii oferite de campionat a fost preluatã 
Direcþia Judeþeanã de de 80% din publicaþiile 
Sport Cãlãraºi. De locale, online ºi print: 
asemenea, au fost fãcute Observator de Cãlãraºi, 
trofee speciale din sticlã ºi Realitatea din Cãlãraºi, 
fanioane pentru prima Ediþia, Fapt Divers, 
ediþie a acestei întreceri. Obiectiv, Arena Media, 
Acelaºi lucru se va Express de Cãlãraºi, Radio 

„Hestia Junior's Cup" a organizatã de „Hotel real succes, competiþia fiind întâmpla ºi la finalul Voces Campi, Stil FM, sunt 
ajuns la cea de a 2-a ediþie organizatã într-un timp Hestia" Cãlãraºi, în întrecerilor organizate anul doar o parte a presei locale 
ºi se va desfãºura anul parteneriat cu Federaþia foarte scurt din punct de acesta!care au sprijinit acest 
acesta în perioada 11-13 Românã de Fotbal, Direcþia vedere calendaristic. Chiar turneu prin suport 
August. Competiþia Pe viitor, „Hestia Junior's Judeþeanã de Tineret ºi ºi aºa, la prima ediþie au mediatic. 
dedicatã fotbalului juvenil Cup" va avea un suport mai Sport Cãlãraºi, Asociaþia participat echipe cu 

Pagina de facebook a se adreseazã categoriilor de amplu în special din partea Judeþeanã de Fotbal ºi AFC renume ºi tradiþie: CSA 
evenimentului a fost creatã copii nãscuþi în perioadele Federaþiei Române de Dunãrea Cãlãraºi. Steaua, Academia Farul 
chiar în ziua de debut a 2009-2010 ºi 2007-2008 Fotbal. Întrecerea este sau Luceafãrul Brãila. 
competiþiei. Chiar ºi aºa, înscrisã în Calendarul Întrecerea se va desfãºura Ce a fost la dupã doar douã zile Competiþional al DJTS pe douã terenuri, unul în 
impactul a fost unul bun cu Mediatizarea / Cãlãraºi ºi beneficiazã deja cadrul complexului Hestia prima ediþie 
peste 15.000 de vizualizãri! de suportul forului ºi celãlalt pe terenul online / 

Deºi a fost doar prima fotbalistic Românesc, în Chiar ºi dupã încheierea sintetic amplasat în cadrul televiziune / ediþie, „Hestia Junior's speþã, Federaþia Românã de evenimentului, pagina de Stadionului Municipal din 
Fotbal. Cup" a avut parte de un radio facebook adresatã acestei Cãlãraºi. Competiþia este 
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heorghe Dobre, alias Sandu vreþi sã realizaþi din aceastã 
poziþie?Bãrbosu, este primar al comunei GModelu din 2004, fiind acum la G.D.: Dacã tot s-a schimbat 

al patrulea mandat consecutiv. Acesta preºedintele organizaþiei judeþene, 
retrãgându-se Filipescu ºi candidând spune cã doar prin realizãrile sale a 
Drãgulin, am zis, hai sã dau o mânã de reuºit sã ajungã la aceastã 
ajutor, sã formãm o echipã nouã, sã performanþã, deoarece modelenii sunt 
încercãm sã menþinem PNL la nivelul oameni pretenþioºi ºi care nu suportã 
la care a ajuns pânã acum, cu 38 de promisiunile fãrã acoperire. ªi nu e 
primari, cu preºedinte de Consiliu uºor deloc sã-i convingi pe toþi, 
Judeþean. Timpul ne va demonstra Modelu fiind cea mai mare comunã din 
dacã suntem în stare sã menþinem judeþ, cu aproximativ 11.000 de 
primãriile astea sau nu. Depinde mult, locuitori. În cele trei mandate de pânã 
însã, ºi de cum evolueazã lucrurile la acum a realizat cam tot ce se putea 
nivel naþional. realiza la nivel de infrastructurã - a 
î Rep: Primul test major pentru modernizat drumurile, ºcolile, a 
actuala conducere va fi în 2019, construit o grãdiniþã nouã, a extins ºi 
când vor fi alegerile modernizat iluminatul public, a 
europarlamentare. Credeþi cã introdus apã curentã la toate 
puteþi obþine un rezultat bun la gospodãriile, comuna a fost racordatã 
nivelul judeþului?

la reþeaua de gaz, a construit un 
G.D.: Noi o sã ne batem, dar sã vãd ºi stadion modern, au o echipã în Liga a clasã mari, cu tot ce cere Uniunea banii pe PNDL ºi AFIR, în 2020 nu o eu europarlamentarii, cã nu i-am vãzut III-a de fotbal, iar la finalul acestui Europeanã la capitolul dotãri, grupuri sã mai avem nicio stradã neasfaltatã. de vreo 5 ani. Dacã îi vãd, îi cunosc, o mandat spune cã totul va fi pus la sanitare, cabinet medical, etc., valoarea Dupã ce terminãm partea de sã ma zbat, dacã nu, s-ar putea sã nu 

punct. Comuna va avea canalizare ºi proiectului este de 1,4 milioane lei. canalizare, asfaltãm ºi cei 18,5 km ºi fac nimic. Eu le-am spus, ºtiu ºi cei din 
staþie de epurare, drumuri asflatate, am cam terminat. Reþeaua de drumuri ªi clãdirea fostei Codana, cumparatã conducere... Eu am mare încredere în 

în Modelu, Tonea ºi Radu Negru apã curentã cu 6 staþii de pompare, de Primãrie, unde trebuie sã mut domnul Orban, am fost susþinãtorul 
însumeazã 47 km, însã la Radu Negru Grãdiniþa Nr. 1, care are doar douã grãdiniþe ºi ºcoli la nivel european. lui, nu de acum, ºi în trecut, ºi sper sã 
e o situaþie specialã, pentru cã sunt clase unde învaþã patru grupe de copii, aparã cu candidaþi la 
puþini locuitori, 70 la numãr, în douã schimburi, ºi nu e normal ca î Rep: În mandatul trecut eraþi europarlamentare oameni de bunã 
majoritatea caselor fiind de vacanþã, cei mici sã vinã la grãdiniþã dupã ora foarte nemulþumit de alocarea de credinþã. Nu doar sã vinã prin judeþ în 
pentru varã, o sã intrãm pe drumuri 13.00. Este aprobatã finanþarea. Aici fonduri de la Guvern prin Consiliul campanie, sã ne pupãm unul pe altul, dupã ce finalizãm Modelu ºi Tonea.  facem recompartimentare, dotare, Judeþean. Este alta situaþia acum? ºi sã ne mai vedem peste 5 ani. Aºa va Reþeaua de apã este finalizatã în renovare, proiect care se duce, cu TVA G.D.: Ce s-a dat, s-a dat la început, la fi ºi cu noii parlamentari în 2020, eu proporþie de 99%, mai sunt doar douã cu tot, la 2,4 milioane de lei. ªcoala formarea bugetului pe 2017. Însã acum le-am spus ºi le repet de câte ori am strãzi, una în Modelu ºi una în Tonea, Nr.1 a fost anvelopatã, printr-un proiect s-au repartizat banii corect, nu dupã ocazia. Dar eu am încredere în domnul care au conducte vechi.pe P.O.R., am modernizat sãlile de formula aia care nu þinea cont de Orban ºi sunt convins cã lucrurile se clasã, holurile ºi grupurile sanitare ºi î Rep: Aþi refuzat sã vã asociaþi la numãrul de locuitori, suprafaþã ºi vor schimba în bine.am construit un teren sintetic de sport ADI Ecoaqua Cãlãraºi. Care este procentul de colectare a taxelor ºi î Rep: Credeþi cã actualul iar acum avem un alt proiect, tot pe motivul?impozitelor. Comuna Modelu a primit, preºedinte, Daniel Drãgulin, poate P.O.R., în valoare de 1,5 milioane euro, G.D.: Pãi eu pot sã-mi bat joc de din cote defalcate din impozitul pe 

obþine aceleaºi rezultate ca ºi pânã pentru ªcoala Nr.2, reabilitare, oameni, sã mãresc preþul la apã aºa venit ºi TVA, suma de 11,897 milioane 
acum?reamenajare, salã de sport, plus ce cum se cere acolo?! Eu ºtiu cât poate lei. Acum au mai venit 15.300 lei 

înseamnã dotãri. De asemenea, am fiecare aici. Ne administrãm singuri. G.D.: Singur... niciodatã. De ce sã nu pentru Planul Urbanistic General, pe 
douã proiecte de asfaltare drumuri cu fim corecþi, ca Filipescu nu va mai fi Preþul metrului cub de apã este de 1,1 care trebuie sã-l reactualizãm. La 
ºanþuri dalate pe PNDL (8,4 km) ºi pe lei la Modelu. Dupã ce terminãm preºedinte în urmãtorii 4, 8, 12 ani. Consiliul Judeþean a fost un proiect de 
AFIR (6,3 km) - cinci strãzi în Modelu, canalizarea o sã ajungã, probabil, la 2 Nu. Pentru cã dupã mine, Filipescu s-a hotãrâre pentru alocarea de fonduri 
douã din Tonea, una din Cartierul de lei cu tot cu TVA. Vreau sã îi anunþ pe nãscut, a fost ursit sã facã politicã. A pentru parohiile din judeþ. Noi am 
Nord. Asflaltarea va începe dupã ce cei care nu îºi plãtesc apa cã de anul alergat zi ºi noapte. Eu am fost lângã cerut 20.000 de lei pentru lucrãrile la 
finalizãm canalizarea. acesta începem debranºãrile, pentru cã el din 90 ºi ºtiu cât a alergat ºi de acoperiºul Mânãstirii Radu Negru ºi 

nu se mai poate. I-am înþeles pânã î Rep: Vorbim despre acelaºi aceea ºi spun, Dan Drãgulin poate sã 10.000 de lei pentru finalizarea 
acum, dar ei nu vor sã plãteascã deloc, proiect de canalizare de acum munceascã, sã þinã partidul strâns, dar lucrãrilor la Biserica din Modelu. 
ne batem joc unul de altul. Plãtesc câþiva ani? la el e un handicap, e primarul Numai cã proiectul a fost retras de 
pensionarii cu 350 de lei pensie, iar G.D.: Da. S-a oprit anul trecut ºi abia preºedintele CJ Vasile Iliuþã. Am municipiului reºedinþã de judeþ. Nu are 
aºtia tinerii care mai vin cu bani de acum reluãm, firma care câºtigase atât de mult timp. Ca preºedinte de înþeles cã s-au repartizat sume pentru 
afarã, fac grãtare ºi ºpriþuri câte trei lucrarea a intrat în faliment ºi a trebuit fiecare consilier judeþean iar aceºtia sã Consiliu Judeþean e mai uºor sã intri 
sãptãmâni, nu dau nimic. O sã mã duc sã refacem proiectul ºi sã scoatem din decidã unde vor sã aloce banii. Pânã în contact cu cei din judeþ. Nu poþi sã 
sã le opresc apa, sã vedem cine le mai nou la licitaþie. Din totalul de 19 km s-acum nu s-a mai întâmplat aºa. Dai laºi, ca primar, treburile municipiului 
bagã apã în curte.au realizat doar 5. Începând cu 15 iulie dupã nevoile fiecãruia, nu dupã cum ºi sã te þii numai de politicã, chiar 

vor demara lucrãrile, dupã analiza î Rep: Cu Parcul de la Tonea ce se vrea un consilier sau altul. Sã-mi spunã dacã ai un administrator bun la 
celor douã oferte depuse pe SEAP ºi întâmplã, începuseþi acolo ºi mie cineva ce consilier judeþean a Primãrie.
stabilirea câºtigãtorului. Suma iniþialã amenajarea unor bazine piscicole?ieºit pe Modelu, sau pe Nana, sau pe î Rep: Credeþi cã era mai bine 
alocatã a fost de 7,3 milioane+TVA din G.D.: Parcul de la Tonea îl întreþinem, Chirnogi. Pãi atunci ce consilier dacã se continua pe aceeaºi linie, care am plãtit 1,5 milioane. Acum zilele astea ne ocupãm de tunsul ierbii, judeþean poate sã îmi dea mie la ca preºedintele partidului sã fie suma alocatã este de 5,8 de trei ori am tuns iarba pânã acum, Modelu bani pentru bisericã. Dacã preºedinte de Consiliu Judeþean?milioane+TVA. sã nu ne mai critice lumea cã am bãgat stãm la mâna consilierilor judeþeni 

G.D.: Din ceea ce spuneam mai sus... banii ºi l-au nãpãdit buruienile. De atunci fiecare o sã dea dupã ochi î Rep: Când finalizaþi toate 
probabil. Dar, dacã nu a candidat...bazinele piscicole o sã mã apuc dupã ce frumoºi sau prietenii. lucrãrile de infrastructurã din 

termin cu infrastructura în comunã. M- î Rep: Care este relaþia dvs. cu î Rep: Pe ce buget vã bazaþi anul comunã?
au tot întrebat niºte bãieþi de ele, sã Vasile Iliuþã, din punct de vedere acesta? Au apãrut societãþi noi care G.D.: Infrastructura de drumuri ºi 
facem parteneriat public privat, administrativ, dar ºi politic?sã contribuie la bugetul local? reþelele de apã ºi canal le vom finaliza 
vorbe... nu s-a concretizat nimic. E G.D.: Nivelul colectãrii taxelor ºi G.D. Relaþiile sunt normale, nu în acest mandat, terminãm astfel cu 
nevoie de amenajare acolo, de o staþie impozitelor în comuna Modelu este de suntem prieteni, dar ne respectãm, aceste lucrãri, urmând sã ne axãm apoi 
de pompare, dar vedem, ori ne 80-85%, aproximativ 2,5 - 3 milioane discutãm. Eu, unul, pot sta la masã cu pe partea de peisagisticã ºi de 
asociem, ori le facem noi.lei, iar bugetul anual al comunei se înfrumuseþare a comunei. Cartierul toatã lumea. Lãsând la o parte 

situeazã în jurul sumei de 14 milioane discuþiile care au apãrut în partid, Nou este asfaltat de la zero, 3,4 km de 
lei. Sunt aceleaºi societãþi vechi care asfalt, în rest, toatã comuna are strãzi legate de echipa lui x sau lui y, acum 
aduc bani la buget. cu tratament bituminos. Nu mai avem interesul nostru este sã tragem la 
î Rep: Ce proiecte aveþi anul drum de pãmânt nicãieri. La Tonea, în aceeaºi cãruþã. Dacã trage unul hãis ºi 
acesta? cartierul de rudari, demarez un proiect altul cea, nu am fãcut nimic, cãruþa 

în toamnã ºi asfaltez, pe bani proprii, 7 G.D.: Am douã proiecte aprobate rãmâne pe loc. Eu sper ca, ºi dupã 
strãzi (3,5 km). Anul urmãtor finalizãm î Rep: Recent aþi fost ales prim-pentru douã gradiniþe, Grãdiniþa Nr. 2, congres, sã fi dispãrut toate clinciurile 
ºi aceastã zonã. Dacã sunt sãnãtos, iar vicepreºedinte al PNL Cãlãraºi. Ce pe care o vom demola ºi vom ridica ºi sã ne vedem de treabã. Trebuie sã 
Guvernul se þine de promisiune ºi alocã va împins cãtre aceastã funcþie ºi ce una nouã, mai mare, cu patru sãli de fim ca o familie.

Titlul proiectului: "Modernizare strãzi, Investiþiilor Rurale din subordinea luni
extindere canalizare, centru de asistenþã Ministerului Agriculturii ºi Dezvoltãrii Obiectivul general al proiectului constã în: 
dupã programul ºcolar tip after school ºi Rurale. PNDR este finanþat de Uniunea modernizarea a cinci strãzi în lungime 
tradiþii ºi obiceiuri în comuna ªtefan cel Europeanã ºi Guvernul României prin totalã de 4412 ml, extinderea sistemului de 
Mare, judeþul Cãlãraºi". Fondul European Agricol pentru Dezvoltare canalizare cu 8555 ml ,2 staþii pompare 

Ruralã. ape uzate , construirea spatiului pentru În perioada 26 noiembrie 2015- 30 
Autoritatea contractantã – AGENÞIA funcþiunea de after school care va gãzdui septembrie 2017 , Comuna ªtefan cel 
PENTRU FINANÞAREA INVESTIÞIILOR sala de informaticã , sala de studiu ºi Mare implementeazã, în calitate de 
RURALE lecturã, vestiar, hol acces ºi dotarea beneficiar, proiectul "Modernizare strãzi, 
Beneficiar: - COMUNA ªTEFAN CEL Cãminului cultural cu sistem de sonorizare extindere canalizare, centru de asistenþã 
MARE ºi costume naþionale. dupã programul ºcolar tip after school ºi 
Valoarea totalã a proiectului este de 11 387 tradiþii ºi obiceiuri în comuna ªtefan cel Pentru informaþii  suplimentare, persoana 
463 lei din care ajutor public nerambursabil Mare, judeþul Cãlãraºi", finanþat cu fonduri de contact este d-nul Nicolae Pandea, 
(contribuþie UE ºi cofinanþare naþionalã) 9 europene nerambursabile prin Programul primarul comunei ªtefan cel Mare, e-mail: 
161 210 lei.Naþional de Dezvoltare Ruralã (PNDR) primaria@primariastefan.ro, telefon: 

implementat de Agenþia pentru Finanþarea 0242.530.077. Durata de implementare a proiectului: 21 

R O M Â N I A
Judeþul Cãlãraºi

PRIMARUL COMUNEI ªTEFAN CEL MARE
COMUNÃ MEMBRÃ A ASOCIAÞIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Localitatea ªtefan cel Mare, Strada ªcolii, nr. 25, Judeþul  Cãlãraºi, Tel: 0242.530077, 
Fax:0242.530088, Codul poºtal: 917245, Website: primariastefan.ro e-mail: primaria@primariastefan.ro

ANUNÞ DE PRESÃ

„Hestia Junior's Cup“
- ediþia a 2-a, 11-13 August 2017

n Cãlãraºi Gheorghe Dobre: „În acest mandat finalizãm
tot ce înseamnã reabilitare drumuri, reþele de apã 

ºi canalizare, modernizare ºcoli ºi grãdiniþe“

Ca Filipescu nu va 
mai fi preºedinte în  
urmãtorii 4, 8, 12 ani“
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Întrecerea a avut un suport competiþii a rãmas deschisã 
mediatic destul de bun, mai pentru a avea pregãtit 
multe ziare locale trecând urmãtorul feedback al 
în revistã aceastã întrecerilor care vor urma 
competiþie. La nivel în cadrul „Hestia Cup". 
naþional, „Hestia Junior's 
Cup" a fost mediatizatã de 
postul de televiziune Digi Premii
24 Constanþa ºi pe mai 
multe canale online din La capitolul premii, 
þarã, printre care ºi site-ul competiþia a beneficiat de 
Federaþiei Române de un suport financiar destul 
Fotbal (frf.ro). de bun din partea 

organizatorilor. Este pentru Prin publicarea 
prima datã când la un materialului de presã de la 
concurs dedicat fotbalului Cãlãraºi, FRF-ul a deschis 
juvenil, sponsorul principal, astfel o colaborare cu 
Hotel Hestia, a oferit organizatorii acestei 
premii în bani, asta pe competiþii. Pe plan local, 
lângã diplome, tricouri, ºtirea referitoare la acest 
trofee ºi medalii oferite de campionat a fost preluatã 
Direcþia Judeþeanã de de 80% din publicaþiile 
Sport Cãlãraºi. De locale, online ºi print: 
asemenea, au fost fãcute Observator de Cãlãraºi, 
trofee speciale din sticlã ºi Realitatea din Cãlãraºi, 
fanioane pentru prima Ediþia, Fapt Divers, 
ediþie a acestei întreceri. Obiectiv, Arena Media, 
Acelaºi lucru se va Express de Cãlãraºi, Radio 

„Hestia Junior's Cup" a organizatã de „Hotel real succes, competiþia fiind întâmpla ºi la finalul Voces Campi, Stil FM, sunt 
ajuns la cea de a 2-a ediþie organizatã într-un timp Hestia" Cãlãraºi, în întrecerilor organizate anul doar o parte a presei locale 
ºi se va desfãºura anul parteneriat cu Federaþia foarte scurt din punct de acesta!care au sprijinit acest 
acesta în perioada 11-13 Românã de Fotbal, Direcþia vedere calendaristic. Chiar turneu prin suport 
August. Competiþia Pe viitor, „Hestia Junior's Judeþeanã de Tineret ºi ºi aºa, la prima ediþie au mediatic. 
dedicatã fotbalului juvenil Cup" va avea un suport mai Sport Cãlãraºi, Asociaþia participat echipe cu 

Pagina de facebook a se adreseazã categoriilor de amplu în special din partea Judeþeanã de Fotbal ºi AFC renume ºi tradiþie: CSA 
evenimentului a fost creatã copii nãscuþi în perioadele Federaþiei Române de Dunãrea Cãlãraºi. Steaua, Academia Farul 
chiar în ziua de debut a 2009-2010 ºi 2007-2008 Fotbal. Întrecerea este sau Luceafãrul Brãila. 
competiþiei. Chiar ºi aºa, înscrisã în Calendarul Întrecerea se va desfãºura Ce a fost la dupã doar douã zile Competiþional al DJTS pe douã terenuri, unul în 
impactul a fost unul bun cu Mediatizarea / Cãlãraºi ºi beneficiazã deja cadrul complexului Hestia prima ediþie 
peste 15.000 de vizualizãri! de suportul forului ºi celãlalt pe terenul online / 

Deºi a fost doar prima fotbalistic Românesc, în Chiar ºi dupã încheierea sintetic amplasat în cadrul televiziune / ediþie, „Hestia Junior's speþã, Federaþia Românã de evenimentului, pagina de Stadionului Municipal din 
Fotbal. Cup" a avut parte de un radio facebook adresatã acestei Cãlãraºi. Competiþia este 
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heorghe Dobre, alias Sandu vreþi sã realizaþi din aceastã 
poziþie?Bãrbosu, este primar al comunei GModelu din 2004, fiind acum la G.D.: Dacã tot s-a schimbat 

al patrulea mandat consecutiv. Acesta preºedintele organizaþiei judeþene, 
retrãgându-se Filipescu ºi candidând spune cã doar prin realizãrile sale a 
Drãgulin, am zis, hai sã dau o mânã de reuºit sã ajungã la aceastã 
ajutor, sã formãm o echipã nouã, sã performanþã, deoarece modelenii sunt 
încercãm sã menþinem PNL la nivelul oameni pretenþioºi ºi care nu suportã 
la care a ajuns pânã acum, cu 38 de promisiunile fãrã acoperire. ªi nu e 
primari, cu preºedinte de Consiliu uºor deloc sã-i convingi pe toþi, 
Judeþean. Timpul ne va demonstra Modelu fiind cea mai mare comunã din 
dacã suntem în stare sã menþinem judeþ, cu aproximativ 11.000 de 
primãriile astea sau nu. Depinde mult, locuitori. În cele trei mandate de pânã 
însã, ºi de cum evolueazã lucrurile la acum a realizat cam tot ce se putea 
nivel naþional. realiza la nivel de infrastructurã - a 
î Rep: Primul test major pentru modernizat drumurile, ºcolile, a 
actuala conducere va fi în 2019, construit o grãdiniþã nouã, a extins ºi 
când vor fi alegerile modernizat iluminatul public, a 
europarlamentare. Credeþi cã introdus apã curentã la toate 
puteþi obþine un rezultat bun la gospodãriile, comuna a fost racordatã 
nivelul judeþului?

la reþeaua de gaz, a construit un 
G.D.: Noi o sã ne batem, dar sã vãd ºi stadion modern, au o echipã în Liga a clasã mari, cu tot ce cere Uniunea banii pe PNDL ºi AFIR, în 2020 nu o eu europarlamentarii, cã nu i-am vãzut III-a de fotbal, iar la finalul acestui Europeanã la capitolul dotãri, grupuri sã mai avem nicio stradã neasfaltatã. de vreo 5 ani. Dacã îi vãd, îi cunosc, o mandat spune cã totul va fi pus la sanitare, cabinet medical, etc., valoarea Dupã ce terminãm partea de sã ma zbat, dacã nu, s-ar putea sã nu 

punct. Comuna va avea canalizare ºi proiectului este de 1,4 milioane lei. canalizare, asfaltãm ºi cei 18,5 km ºi fac nimic. Eu le-am spus, ºtiu ºi cei din 
staþie de epurare, drumuri asflatate, am cam terminat. Reþeaua de drumuri ªi clãdirea fostei Codana, cumparatã conducere... Eu am mare încredere în 

în Modelu, Tonea ºi Radu Negru apã curentã cu 6 staþii de pompare, de Primãrie, unde trebuie sã mut domnul Orban, am fost susþinãtorul 
însumeazã 47 km, însã la Radu Negru Grãdiniþa Nr. 1, care are doar douã grãdiniþe ºi ºcoli la nivel european. lui, nu de acum, ºi în trecut, ºi sper sã 
e o situaþie specialã, pentru cã sunt clase unde învaþã patru grupe de copii, aparã cu candidaþi la 
puþini locuitori, 70 la numãr, în douã schimburi, ºi nu e normal ca î Rep: În mandatul trecut eraþi europarlamentare oameni de bunã 
majoritatea caselor fiind de vacanþã, cei mici sã vinã la grãdiniþã dupã ora foarte nemulþumit de alocarea de credinþã. Nu doar sã vinã prin judeþ în 
pentru varã, o sã intrãm pe drumuri 13.00. Este aprobatã finanþarea. Aici fonduri de la Guvern prin Consiliul campanie, sã ne pupãm unul pe altul, dupã ce finalizãm Modelu ºi Tonea.  facem recompartimentare, dotare, Judeþean. Este alta situaþia acum? ºi sã ne mai vedem peste 5 ani. Aºa va Reþeaua de apã este finalizatã în renovare, proiect care se duce, cu TVA G.D.: Ce s-a dat, s-a dat la început, la fi ºi cu noii parlamentari în 2020, eu proporþie de 99%, mai sunt doar douã cu tot, la 2,4 milioane de lei. ªcoala formarea bugetului pe 2017. Însã acum le-am spus ºi le repet de câte ori am strãzi, una în Modelu ºi una în Tonea, Nr.1 a fost anvelopatã, printr-un proiect s-au repartizat banii corect, nu dupã ocazia. Dar eu am încredere în domnul care au conducte vechi.pe P.O.R., am modernizat sãlile de formula aia care nu þinea cont de Orban ºi sunt convins cã lucrurile se clasã, holurile ºi grupurile sanitare ºi î Rep: Aþi refuzat sã vã asociaþi la numãrul de locuitori, suprafaþã ºi vor schimba în bine.am construit un teren sintetic de sport ADI Ecoaqua Cãlãraºi. Care este procentul de colectare a taxelor ºi î Rep: Credeþi cã actualul iar acum avem un alt proiect, tot pe motivul?impozitelor. Comuna Modelu a primit, preºedinte, Daniel Drãgulin, poate P.O.R., în valoare de 1,5 milioane euro, G.D.: Pãi eu pot sã-mi bat joc de din cote defalcate din impozitul pe 

obþine aceleaºi rezultate ca ºi pânã pentru ªcoala Nr.2, reabilitare, oameni, sã mãresc preþul la apã aºa venit ºi TVA, suma de 11,897 milioane 
acum?reamenajare, salã de sport, plus ce cum se cere acolo?! Eu ºtiu cât poate lei. Acum au mai venit 15.300 lei 

înseamnã dotãri. De asemenea, am fiecare aici. Ne administrãm singuri. G.D.: Singur... niciodatã. De ce sã nu pentru Planul Urbanistic General, pe 
douã proiecte de asfaltare drumuri cu fim corecþi, ca Filipescu nu va mai fi Preþul metrului cub de apã este de 1,1 care trebuie sã-l reactualizãm. La 
ºanþuri dalate pe PNDL (8,4 km) ºi pe lei la Modelu. Dupã ce terminãm preºedinte în urmãtorii 4, 8, 12 ani. Consiliul Judeþean a fost un proiect de 
AFIR (6,3 km) - cinci strãzi în Modelu, canalizarea o sã ajungã, probabil, la 2 Nu. Pentru cã dupã mine, Filipescu s-a hotãrâre pentru alocarea de fonduri 
douã din Tonea, una din Cartierul de lei cu tot cu TVA. Vreau sã îi anunþ pe nãscut, a fost ursit sã facã politicã. A pentru parohiile din judeþ. Noi am 
Nord. Asflaltarea va începe dupã ce cei care nu îºi plãtesc apa cã de anul alergat zi ºi noapte. Eu am fost lângã cerut 20.000 de lei pentru lucrãrile la 
finalizãm canalizarea. acesta începem debranºãrile, pentru cã el din 90 ºi ºtiu cât a alergat ºi de acoperiºul Mânãstirii Radu Negru ºi 

nu se mai poate. I-am înþeles pânã î Rep: Vorbim despre acelaºi aceea ºi spun, Dan Drãgulin poate sã 10.000 de lei pentru finalizarea 
acum, dar ei nu vor sã plãteascã deloc, proiect de canalizare de acum munceascã, sã þinã partidul strâns, dar lucrãrilor la Biserica din Modelu. 
ne batem joc unul de altul. Plãtesc câþiva ani? la el e un handicap, e primarul Numai cã proiectul a fost retras de 
pensionarii cu 350 de lei pensie, iar G.D.: Da. S-a oprit anul trecut ºi abia preºedintele CJ Vasile Iliuþã. Am municipiului reºedinþã de judeþ. Nu are 
aºtia tinerii care mai vin cu bani de acum reluãm, firma care câºtigase atât de mult timp. Ca preºedinte de înþeles cã s-au repartizat sume pentru 
afarã, fac grãtare ºi ºpriþuri câte trei lucrarea a intrat în faliment ºi a trebuit fiecare consilier judeþean iar aceºtia sã Consiliu Judeþean e mai uºor sã intri 
sãptãmâni, nu dau nimic. O sã mã duc sã refacem proiectul ºi sã scoatem din decidã unde vor sã aloce banii. Pânã în contact cu cei din judeþ. Nu poþi sã 
sã le opresc apa, sã vedem cine le mai nou la licitaþie. Din totalul de 19 km s-acum nu s-a mai întâmplat aºa. Dai laºi, ca primar, treburile municipiului 
bagã apã în curte.au realizat doar 5. Începând cu 15 iulie dupã nevoile fiecãruia, nu dupã cum ºi sã te þii numai de politicã, chiar 

vor demara lucrãrile, dupã analiza î Rep: Cu Parcul de la Tonea ce se vrea un consilier sau altul. Sã-mi spunã dacã ai un administrator bun la 
celor douã oferte depuse pe SEAP ºi întâmplã, începuseþi acolo ºi mie cineva ce consilier judeþean a Primãrie.
stabilirea câºtigãtorului. Suma iniþialã amenajarea unor bazine piscicole?ieºit pe Modelu, sau pe Nana, sau pe î Rep: Credeþi cã era mai bine 
alocatã a fost de 7,3 milioane+TVA din G.D.: Parcul de la Tonea îl întreþinem, Chirnogi. Pãi atunci ce consilier dacã se continua pe aceeaºi linie, care am plãtit 1,5 milioane. Acum zilele astea ne ocupãm de tunsul ierbii, judeþean poate sã îmi dea mie la ca preºedintele partidului sã fie suma alocatã este de 5,8 de trei ori am tuns iarba pânã acum, Modelu bani pentru bisericã. Dacã preºedinte de Consiliu Judeþean?milioane+TVA. sã nu ne mai critice lumea cã am bãgat stãm la mâna consilierilor judeþeni 

G.D.: Din ceea ce spuneam mai sus... banii ºi l-au nãpãdit buruienile. De atunci fiecare o sã dea dupã ochi î Rep: Când finalizaþi toate 
probabil. Dar, dacã nu a candidat...bazinele piscicole o sã mã apuc dupã ce frumoºi sau prietenii. lucrãrile de infrastructurã din 

termin cu infrastructura în comunã. M- î Rep: Care este relaþia dvs. cu î Rep: Pe ce buget vã bazaþi anul comunã?
au tot întrebat niºte bãieþi de ele, sã Vasile Iliuþã, din punct de vedere acesta? Au apãrut societãþi noi care G.D.: Infrastructura de drumuri ºi 
facem parteneriat public privat, administrativ, dar ºi politic?sã contribuie la bugetul local? reþelele de apã ºi canal le vom finaliza 
vorbe... nu s-a concretizat nimic. E G.D.: Nivelul colectãrii taxelor ºi G.D. Relaþiile sunt normale, nu în acest mandat, terminãm astfel cu 
nevoie de amenajare acolo, de o staþie impozitelor în comuna Modelu este de suntem prieteni, dar ne respectãm, aceste lucrãri, urmând sã ne axãm apoi 
de pompare, dar vedem, ori ne 80-85%, aproximativ 2,5 - 3 milioane discutãm. Eu, unul, pot sta la masã cu pe partea de peisagisticã ºi de 
asociem, ori le facem noi.lei, iar bugetul anual al comunei se înfrumuseþare a comunei. Cartierul toatã lumea. Lãsând la o parte 

situeazã în jurul sumei de 14 milioane discuþiile care au apãrut în partid, Nou este asfaltat de la zero, 3,4 km de 
lei. Sunt aceleaºi societãþi vechi care asfalt, în rest, toatã comuna are strãzi legate de echipa lui x sau lui y, acum 
aduc bani la buget. cu tratament bituminos. Nu mai avem interesul nostru este sã tragem la 
î Rep: Ce proiecte aveþi anul drum de pãmânt nicãieri. La Tonea, în aceeaºi cãruþã. Dacã trage unul hãis ºi 
acesta? cartierul de rudari, demarez un proiect altul cea, nu am fãcut nimic, cãruþa 

în toamnã ºi asfaltez, pe bani proprii, 7 G.D.: Am douã proiecte aprobate rãmâne pe loc. Eu sper ca, ºi dupã 
strãzi (3,5 km). Anul urmãtor finalizãm î Rep: Recent aþi fost ales prim-pentru douã gradiniþe, Grãdiniþa Nr. 2, congres, sã fi dispãrut toate clinciurile 
ºi aceastã zonã. Dacã sunt sãnãtos, iar vicepreºedinte al PNL Cãlãraºi. Ce pe care o vom demola ºi vom ridica ºi sã ne vedem de treabã. Trebuie sã 
Guvernul se þine de promisiune ºi alocã va împins cãtre aceastã funcþie ºi ce una nouã, mai mare, cu patru sãli de fim ca o familie.

Titlul proiectului: "Modernizare strãzi, Investiþiilor Rurale din subordinea luni
extindere canalizare, centru de asistenþã Ministerului Agriculturii ºi Dezvoltãrii Obiectivul general al proiectului constã în: 
dupã programul ºcolar tip after school ºi Rurale. PNDR este finanþat de Uniunea modernizarea a cinci strãzi în lungime 
tradiþii ºi obiceiuri în comuna ªtefan cel Europeanã ºi Guvernul României prin totalã de 4412 ml, extinderea sistemului de 
Mare, judeþul Cãlãraºi". Fondul European Agricol pentru Dezvoltare canalizare cu 8555 ml ,2 staþii pompare 

Ruralã. ape uzate , construirea spatiului pentru În perioada 26 noiembrie 2015- 30 
Autoritatea contractantã – AGENÞIA funcþiunea de after school care va gãzdui septembrie 2017 , Comuna ªtefan cel 
PENTRU FINANÞAREA INVESTIÞIILOR sala de informaticã , sala de studiu ºi Mare implementeazã, în calitate de 
RURALE lecturã, vestiar, hol acces ºi dotarea beneficiar, proiectul "Modernizare strãzi, 
Beneficiar: - COMUNA ªTEFAN CEL Cãminului cultural cu sistem de sonorizare extindere canalizare, centru de asistenþã 
MARE ºi costume naþionale. dupã programul ºcolar tip after school ºi 
Valoarea totalã a proiectului este de 11 387 tradiþii ºi obiceiuri în comuna ªtefan cel Pentru informaþii  suplimentare, persoana 
463 lei din care ajutor public nerambursabil Mare, judeþul Cãlãraºi", finanþat cu fonduri de contact este d-nul Nicolae Pandea, 
(contribuþie UE ºi cofinanþare naþionalã) 9 europene nerambursabile prin Programul primarul comunei ªtefan cel Mare, e-mail: 
161 210 lei.Naþional de Dezvoltare Ruralã (PNDR) primaria@primariastefan.ro, telefon: 

implementat de Agenþia pentru Finanþarea 0242.530.077. Durata de implementare a proiectului: 21 

R O M Â N I A
Judeþul Cãlãraºi

PRIMARUL COMUNEI ªTEFAN CEL MARE
COMUNÃ MEMBRÃ A ASOCIAÞIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Localitatea ªtefan cel Mare, Strada ªcolii, nr. 25, Judeþul  Cãlãraºi, Tel: 0242.530077, 
Fax:0242.530088, Codul poºtal: 917245, Website: primariastefan.ro e-mail: primaria@primariastefan.ro

ANUNÞ DE PRESÃ

„Hestia Junior's Cup“
- ediþia a 2-a, 11-13 August 2017

n Cãlãraºi Gheorghe Dobre: „În acest mandat finalizãm
tot ce înseamnã reabilitare drumuri, reþele de apã 

ºi canalizare, modernizare ºcoli ºi grãdiniþe“

Ca Filipescu nu va 
mai fi preºedinte în  
urmãtorii 4, 8, 12 ani“



irecþia Sanitarã Veterinarã protejarea animalelor de stresul a detecta semnele instalãrii 
ºi pentru Siguranþa termic asociat acestei perioade; hipertemiei: uscarea mucoaselor 
Alimentelor Cãlãraºi D gingivale ºi oculare, creºterea -de a asigura animalelor în 

recomandã deþinãtorilor de 
animale, pe fondul avertizãrilor 
meteorologice pentru fenomene 
neobiºnuite -caniculã, pentru a 
preîntâmpina efectele dãunãtoare 
asupra sãnãtãþii ºi bunãstãrii  
animalelor, sã asigure în 
permenantã un adãpost 
corespunzãtor pentru animale care 
sã poatã oferi protecþie faþã de 
acþiunea  directã a razelor solare.

Cel mai mare rsic pentru animale 
pe timp de caniculã este lipsa de 
apã care duce la deshidratarea 
animalului ºi poate provoca 
suferinþã ºi chiar moarte.

În scopul preîntâmpinãrii 
accidentelor sau altor evenimente 
care pot determina modificãri ale 
statului de sãnãtate ºi bunãstare a 
animalelor, cu implicaþii economice, permanenþã apã potabilã; frecvenþei cardiace ºi respiratorii, 
implicit moartea animalelor ce pot deshidratare, letargie, slabiciune;-de a þine animalele în adãposturi 
fi provocate de temperaturile corespunzãtoare, cu asigurarea Monitorizaþi zilnic starea de 
ridicate din perioada sezonului unei ventilaþii adecvate,  fie sãnãtate a animalelor ºi anunþaþi 
estival, precum ºi pagubele  naturalã, fie artificialã; urgent medicul veterinar în cazul 
materiale generate de acestea, apariþiei unor stãri morbide sau -de a administra animalelor hrana 
deþinãtorii de animale vor urmãrii: mortalitãþi în rândul animalelor în cantitãþi mai mici decât cele 

deþinute .normale  deoarece hrana -evitarea efectuãrii de transporturi 
abundentã stimuleazã producerea Toþi deþinãtorii de animale au de animale, în scop comercial sau 
de cãldurã organismului); obligaþia legalã de a lua toate alte scopuri, între orele 11.00 ºi 

mãsurile necesare astfel încât sã 19.00; -de a uda animalele cu apã la 
evite orice suferinþã inutilã ºi sã intervale regulate, pentru a -interzicerea miºcãrii de animale în 
asigure cel puþin standarde minime favoriza evaporarea ºi reducerea scopul hrãnirii acestora (pe pãºune) 
privitoare la protecþia ºi bunãstarea temperaturii corpului ;sau în vederea efectuãrii de diverse 
animalelor deþinute.munci ( tracþiune, etc), în - de a uda podeaua adãpostului, 

intervalul orar 11.00 - 19.00; dacã este posibil; DIRECTOR EXECUTIV, 
-de a lua toate mãsurile pentru -de a supraveghea animalele pentru dr. Gheorghe Drãgãnicã

...afli ce se-ntâmplã6 Actual
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...afli ce se-ntâmplã

româneascã între humor ºi Bombonica, dupã ce ai inversat 
perplexitate: fonfãit, cu sacou ºi Tristan cu Isolda ºi partiturile dintr-
pantaloni în aproximaþie stilisticã, o posibilã ilustrare muzicalã 
cu o biografie pe muchie de Wagner-Bach. Te-ai înconjurat cu 
decenþã, Tudose îl întreabã pe mazete ºi marionete ºi ai confundat 
Mihai „Cine este Dumnezeu" Guvernul României cu fierãria lui 

Iocan (deºi aveai ce sã mai înveþi Mã încearcã ispita : Dragnea de la 
de-acolo...).?i-ai pus „prietenii" sã PSD posteºte ? L-am vãzut pe lider 
lucreze pentru trebuinþele tale (v. în lucrare, cu iþari ºi rugãciuni în 
OUG 13, v. numirile de premieri) ºi hore ºi prin biserici, deci ar fi 
ale celor care-þi gâdilau orgoliile ºi posibil sã fi înþeles ce scria cuviosul 

n „Faptele lui Petru",o scriere vanitatea.Paisie Aghioritul: „Mai întâi sã 
apocrifã,  se vorbeºte despre punem în lucrare smerenia ºi Inconºtient sau fãrã scrupule, ai 
cererea Sfântului Petru de a fi Î dragostea ºi numai dupã aceea creat marota cu Programul de 

rãstignit cu capul în jos – nu era privegherea ºi postul.". Vedeþi, guvernare, o colecþie de exagerãri ºi 
cetãþean roman, ca Sfântul Pavel, ºi Hristos vorbeºte întâi de cap ºi apoi minciuni traduse din cuvinte sacre 
nici nu se socotea vrednic sã moarã de faþã, întâi de suflet ºi dupã care au fost corupte. „Nici un fel de 
ca Domnul - ºi despre încercarea de aceea de trup. aur nu mai este potrivit pentru 
a pãrãsi Roma în timpul persecuþiei, 

De ce trebuie Dragnea sã-ºi moneda limbajului." (Claude 
când Îl întâlneºte pe Hristos ºi Îl 

dezrãdãcineze patimile sufleteºti? Tresmontant, Sfântul Pavel ºi Taina 
întreabã unde merge: Quo vadis, 

(încep ºi se desfac ºi cele lui Hristos, Meteor Press, Bucureºti, 
Domine?, iar acesta, ca o mustrare, 

profesionale?). Cât i-o fi fost de 2015, Cap. Dragostea, pp. 125-129).
pentru încercarea de a fugi de 

folos plimbarea din veacul trecut  Când Dragnea va înþelege cã marii martiriu a lui Petru, îi rãspunde: 
„la buturugi", locul din pãdurea de eroi ai omenirii au cucerit ceea ce „La Roma, ca sã Mã rãstignesc a 
lângã Dunãre unde Dumnezeu i s-a este cel mai greu de cucerit: pe sine doua oarã", ceea ce îl va determina 
arãtat în chip de Moº lui Petrache însuºi, poporul român va fi mai pe Petru sã revinã la Roma, spre a 
Lupu de la Maglavit, ciobanul liber ºi mai fericit.primi cununa martiricã. Probabil 
gângav ºi analfabet, ºi cãruia i-a 

pornind de la aceastã carte va scrie *cerut sã spunã lumii sã þinã 
Sienkiewicz marele sãu roman  „Quo 

A doua zi la Slobozia a plouat. Vãd sãrbãtorile ºi sã se lase de rele?.
vadis". (Pr. Prof. Dr. Ene Braniºte, 

ca printr-un geam cu raster ziua de Dragnea aleargã de-o viaþã, de la o Prof. Ecaterina Braniºte, Dicþionar 
mâine. Va fi praznic mare, Sfântul funcþie la alta, de la P.D. la P.S.D., enciclopedic de cunoºtinþe religioase, 
Petru nu va lãsa lupii sã facã de la Bombonica la Ministerul de Diecezana Caransebeº, 2001, pp. 
stricãciuni oamenilor, se vor împãrþi interne. Nu vede cã toþi aleargã, ºi 364-365).
mere, resturi de seminþe vor pluti nu ºtie cã numai unul ia premiul. 

Scriu într-o zi din Postul Sfinþilor pe ape curgãtoare, precum sufletele Îndeamnã Sfântul Apostol Pavel: 
Apostoli Petru ºi Pavel, norii dupã ce au pãrãsit trupurile…„Alergaþi, aºa ca sã-l luaþi. ªi oricine 
acoperã cazanul de foc al soarelui, 

se luptã se înfrâneazã de la toate (…) Scrie Sfântul Apostol Pavel (1 Tes. sunt încins, dar costã mult dacã Eu deci aºa alerg, nu la întâmplare. 5, 1-6): „voi înºivã ºtiþi bine cã ziua dau drumul la aparatul de aer Aºa mã lupt, nu ca lovind în cer, ci Domnului vine aºa, ca un fur 
condiþionat,  nepotul Radu face îmi chinuiesc trupul meu ºi îl supun noaptea".
ventilaþie din uºi ºi ferestre, iar robiei ; ca nu cumva, altora 

*nevastã-mea îl ceartã cã-i curent… propovãduind, eu însumi sã mã fac 
Încotro mergem, Doamne?netrebnic (1 Cor. 9, 24-27). Fac o pauzã ºi deschid televizorul. 

Canalele de ºtiri anunþã numirea Rãzvan CiucãPânã unde mergi, Liviu Dragnea? L-
noului premier: Mihai Tudose. Noua Slobozia, 28 iunie,ai lãsat mai întâi pe Dumnezeu 
ipostazã de lucru-n þarã, creatã tot înainte de praznicul(„Greu îþi este sã izbeºti cu piciorul 
de Liviu Dragnea, aruncã plaja Sfinþilor Apostoli Petru ºi Pavelîn þepuºã"). Apoi te-a lãsat nevasta, 

„QUO VADIS, DOMINE?“

Primãria Municipiului Cãlãraºi organizeazã concurs 
pentru recrutare, în vederea ocupãrii funcþiei publice 
de execuþie vacante de consilier superior – 
Compartimentul Relaþii cu Asociaþiile de Proprietari  
la Direcþia Programe ºi Dezvoltare Localã din cadrul 
Primãriei Municipiului Cãlãraºi.

Condiþii cumulative pentru a participa la concursul de 
recrutare pentru ocuparea funcþiei publice de 
execuþie vacantã de consilier, clasa I, grad profesional 
superior – Compartimentul Relaþii cu Asociaþiile de 
Proprietari la Direcþia Programe ºi Dezvoltare Localã 
din cadrul Primãriei Municipiului Cãlãraºi:

-sã îndeplineascã condiþiile art. 54 din legea 
nr.188/1999 privind statutul funcþionarilor publici, 
republicatã 2;

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

-vechimea în specialitatea studiilor necesare 
exercitãrii funcþiei publice: minimum 9 ani. 

Concursul se organizeazã la sediul Primãriei 
Municipiului Cãlãraºi, din strada Bucureºti, nr.140 A, 
în data de 01.08.2017, ora 11.00 – proba scrisã ºi 
03.08.2017, ora 14.00 - interviul.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în 
termen de 20 zile de la data  publicãrii prezentului 
anunþ în Monitorul Oficial al României, partea a III-
a, la  biroul Resurse Umane Salarizare din cadrul 
Primãriei Municipiului Cãlaraºi. 

Dosarul de înscriere la concurs trebuie sã conþinã 
obligatoriu documentele prevãzute la art. 49 alin. (1) 
din H.G. nr.611/2008.

Condiþiile de participare ºi bibliografia stabilitã se 
afiºeazã la sediul Primãriei Municipiului Cãlãraºi.

Relaþii suplimentare se pot obþine la Biroul Resurse 
Umane Salarizare, telefon 0242.311.005 - interior 111.

PRIMAR,

DRÃGULIN DANIEL ªTEFAN

Primãria Municipiului Cãlãraºi organizeazã concurs vacante de referent de specialitate, clasa II, grad 
pentru recrutare, în vederea ocupãrii funcþiilor publice profesional superior la Compartimentul Relaþii Publice 
de execuþie vacante de consilier juridic, clasa I, grad ºi Minoritãþi din cadrul Primãriei Municipiului Cãlãraºi:
profesional principal – Biroul Juridic Contencios, -sã îndeplineascã condiþiile art. 54 din legea 
consilier, clasa I, grad principal Compartimentul nr.188/1999 privind statutul funcþionarilor publici, 
Registraturã, Arhivã ºi Servicii Interne, referent de republicatã 2;
specialitate, clasa II, grad profesional superior – -studii superioare de scurta duratã, absolvite cu 
Compartimentul Relaþii Publice ºi Minoritãþi, referent, diplomã ;
clasa III, grad profesional superior - Compartimentul 

-vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitãrii Registru Agricol, Fond Funciar ºi Cadastru  – Direcþia 
funcþiei publice: 9 ani.Juridicã din cadrul Primãriei Municipiului Cãlãraºi  din 
Condiþii cumulative pentru a participa la concursul de cadrul Primãriei Municipiului Cãlãraºi.
recrutare pentru ocuparea funcþiei publice de execuþie Condiþii cumulative pentru a participa la concursul de 
vacante de referent, clasa III, grad profesional superior recrutare pentru ocuparea funcþiei publice de execuþie 
– Compartimentul Registrul Agricol, Fond Funciar ºi vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional 
Cadastru din cadrul Primãriei Municipiului Cãlãraºi:principal - Biroul Juridic Contencios – Direcþia Juridicã 

ºi Administraþie Localã din cadrul Primãriei -sã îndeplineascã condiþiile art. 54 din legea 
Municipiului Cãlãraºi. nr.188/1999 privind statutul funcþionarilor publici, 

republicatã 2;-sã îndeplineascã condiþiile art. 54 din legea 
nr.188/1999 privind statutul funcþionarilor publici, -studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate 
republicatã 2; cu diplomã de bacalaureat;
-studii juridice universitare de licenþã absolvite cu -vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitãrii 
diplomã, respectiv studii superioare juridice de lungã funcþiei publice: 9 ani. 
duratã, absolvite cu diplomã de licenþã; Concursul se organizeazã la sediul Primãriei 
-vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitãrii Municipiului Cãlaraºi din strada Bucureºti, nr.140 A, în 
funcþiei publice: minimum 5 ani. data de 01.08.2017, ora 11.00 – proba scrisã ºi 
Condiþii cumulative pentru a participa la concursul de 03.08.2017, ora 14.00 - interviul.
recrutare pentru ocuparea funcþiei publice de execuþie Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în 
vacante de consilier, clasa I, grad profesional principal - termen de 20 zile de la data  publicãrii prezentului 
Compartimentul Registraturã, Arhivã ºi Servicii anunþ în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, 
Interne – Direcþia Juridicã ºi Administraþie Localã din la  Biroul Resurse Umane Salarizare din cadrul 
cadrul Primãriei Municipiului Cãlãraºi: Primãriei Municipiului Cãlaraºi.
-sã îndeplineascã condiþiile art. 54 din legea 

Dosarul de înscriere la concurs trebuie sã conþinã, nr.188/1999 privind statutul funcþionarilor publici, 
obligatoriu, documentele prevãzute la art. 49 alin. (1) republicatã 2;
din H.G. nr.611/2008.

-studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, 
Condiþiile de participare ºi bibliografia stabilitã se respectiv studii superioare de lungã duratã, absolvite cu 
afiºeazã la sediul Primãriei Municipiului Cãlãraºi.diplomã de licenþã sau echivalentã;
Relaþii suplimentare se pot obþine la Biroul Resurse -vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitãrii 
Umane Salarizare, telefon 0242.311.005 - interior 111.funcþiei publice: minimum 5 ani. 

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

entrul SERA, din cadrul Direcþiei Judeþene pentru 
Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului Cãlãraºi, a Corganizat marþi, 27 iunie, serbarea de sfârºit de an 

ºcolar, pentru cei 43 de copii instituþionalizaþi. 
La eveniment au participat directoarea DGASPC Cãlãraºi, 
Doiniþa Nicolae, vicepreºedintele Consiliului Judeþean, 
Marian Dinulescu, precum ºi alþi invitaþi din cadrul celor 
douã instituþii. 
Înainte de premierea elevilor cu rezultate deosebite la 
învãþãturã ºi disciplinã, copiii de la Centrul Sera au 
prezentat spectacolul: „Bine-ai venit, vacanþã!". 
Programul a cuprins cântece specifice copilãriei, dans 
popular ºi vals, prezentat de grupul „Fluturaºii", grupa de 
vârstã 7-12 ani, sceneta „Vizita", interpretata de trupa 
„Nãzdrãvanii", care a fost premiatã la Festivalul de teatru 
din Prahova, în data de 15 iunie 2017. 
Un moment deosebit l-a reprezentat ºi recitarea, în 
întregime, a poeziei Luceafãrul, de cãtre o tânãrã 
adolescentã instituþionalizatã.
Directorul Centrului SERA, Ionuþ Pãtru, le-a înmânat 
celor 43 de copii medalii, diplome ºi daruri, în funcþie de 
efortul depus în decursul anului ºcolar. „Este o bucurie, 
pentru noi, sã premiem copiii, mai ales cã unii dintre ei 
au rezultate ºcolare deosebite, acþiunea fiind deja în 
tradiþia Centrului Sera, de ani de zile. Îi felicitãm pe copii 
ºi le dorim o vacanþã plãcutã, care va fi activã, deoarece 
urmeazã sã meargã în diferite tabere, dar vor avea ºi o 
serie de activitãþi la care vor participa, pe parcursul 
acestei veri!", a declarat directorul DGASPC Cãlãraºi, 
Doiniþa Nicolae.

PRIMÃRIA MUNICIPIULUI CALÃRAªIPRIMÃRIA MUNICIPIULUI CALÃRAªI

A N U N Þ A N U N Þ

COMUNICAT DE PRESÃ

Recomandãri sanitare veterinare pe timp de caniculã 

Serbare de sfârºit de an ºcolar 
pentru copiii instituþionalizaþi 

la Centrul SERA

iua 
Interna-Zþionalã a 

Dunãrii este 
aniversatã în 
fiecare an la 29 
iunie, prin 
numeroase 
evenimente. Cu 
acest prilej, 
Muzeul Dunãrii 
de Jos, 
instituþie 
publicã de 
culturã, aflatã 
sub autoritatea 
Consiliului Judeþean Cãlãraºi, a vernisat 
expoziþia de picturã „REFLEXII 
DUNÃRENE". Aceasta este realizatã în 
foaierul Consiliului Judeþean Cãlãraºi cu 
lucrãri realizate de-a lungul timpului în 
taberele de picturã de la Cãlãraºi ºi poate fi 
vizitatã începând de joi, 29 iunie 2017, ora 
11.00.

Ziua internaþionalã 
a Dunãrii marcatã printr-o 

expoziþie de picturã

n Muzeul Dunãrii de Jos

Program Cinema 
Cãlãraºi 

30 iunie - 6 iulie 2017
30 iunie – 02 iulie 

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

07  – 09 iulie 
Vineri ora 12.30, Sâmbãtã, duminicã: 

orele 10.30 ºi 12.30

Sunt un mic ticãlos -
3D

Regia: Pierre Coffin, Kyle Balda, 
Eric Guillon
Cu: Steve Carell, Kristen Wiig
Gen film: Animaþie, Comedie
Premierã în România: 30.06.2017
Balthazar Bratt e un fost star, care a 
crescut obsedat de personajul jucat de 
el in anii '80 ºi care se dovedeºte a fi 
rivalul cel mai redutabil a lui Gru, 
pânã în prezent. Balthazar este supãrat 
pe lume încã de când a ajuns la 
pubertate ºi show-ul lui a fost anulat. 
El urãºte sã fie batjocorit, iar acest 
fapt îl conduce cãtre un complot de 
dominaþie globalã.

30 iunie – 06 iulie, Orele: 17.00; 
20.00, Luni ora 20.00

O noapte nebuna, 
nebuna - 2D

Regia: Lucia Aniello
Cu: Scarlett Johansson, Zoë Kravitz, 
Kate McKinnon, Jillian Bell, Ilana 
Glazer
Gen film: Comedie
Cinci dintre cele mai bune prietene de 
la facultate (jucate de Scarlett 
Johansson, Kate McKinnon, Jillian 
Bell, Ilana Glazer ºi Zoë Kravitz) se 
reunesc 10 ani mai târziu pentru un 
weekend sãlbatic in Miami. 
În timpul petrecerii grele, ele ucid 
accidental un striper.

Cinema 3D/2D
Parcul central, Bulevardul 1 Mai , 
nr. 5A. Preþul 
biletelor (acelaºi pt. filme 3D ºi 2D): 
8 lei – copii cu 
vârste de maxim 14 ani; 12 lei – 
persoane cu vârste 
peste 14 ani. Nu se efectueazã 
rezervãri. Biletele pot fi 
cumpãrate cu o sãptãmânã înainte 
de data 
spectacolului.
Informaþii: - tel: 0242-312800; 
www.culturalcl.ro 



irecþia Sanitarã Veterinarã protejarea animalelor de stresul a detecta semnele instalãrii 
ºi pentru Siguranþa termic asociat acestei perioade; hipertemiei: uscarea mucoaselor 
Alimentelor Cãlãraºi D gingivale ºi oculare, creºterea -de a asigura animalelor în 

recomandã deþinãtorilor de 
animale, pe fondul avertizãrilor 
meteorologice pentru fenomene 
neobiºnuite -caniculã, pentru a 
preîntâmpina efectele dãunãtoare 
asupra sãnãtãþii ºi bunãstãrii  
animalelor, sã asigure în 
permenantã un adãpost 
corespunzãtor pentru animale care 
sã poatã oferi protecþie faþã de 
acþiunea  directã a razelor solare.

Cel mai mare rsic pentru animale 
pe timp de caniculã este lipsa de 
apã care duce la deshidratarea 
animalului ºi poate provoca 
suferinþã ºi chiar moarte.

În scopul preîntâmpinãrii 
accidentelor sau altor evenimente 
care pot determina modificãri ale 
statului de sãnãtate ºi bunãstare a 
animalelor, cu implicaþii economice, permanenþã apã potabilã; frecvenþei cardiace ºi respiratorii, 
implicit moartea animalelor ce pot deshidratare, letargie, slabiciune;-de a þine animalele în adãposturi 
fi provocate de temperaturile corespunzãtoare, cu asigurarea Monitorizaþi zilnic starea de 
ridicate din perioada sezonului unei ventilaþii adecvate,  fie sãnãtate a animalelor ºi anunþaþi 
estival, precum ºi pagubele  naturalã, fie artificialã; urgent medicul veterinar în cazul 
materiale generate de acestea, apariþiei unor stãri morbide sau -de a administra animalelor hrana 
deþinãtorii de animale vor urmãrii: mortalitãþi în rândul animalelor în cantitãþi mai mici decât cele 

deþinute .normale  deoarece hrana -evitarea efectuãrii de transporturi 
abundentã stimuleazã producerea Toþi deþinãtorii de animale au de animale, în scop comercial sau 
de cãldurã organismului); obligaþia legalã de a lua toate alte scopuri, între orele 11.00 ºi 

mãsurile necesare astfel încât sã 19.00; -de a uda animalele cu apã la 
evite orice suferinþã inutilã ºi sã intervale regulate, pentru a -interzicerea miºcãrii de animale în 
asigure cel puþin standarde minime favoriza evaporarea ºi reducerea scopul hrãnirii acestora (pe pãºune) 
privitoare la protecþia ºi bunãstarea temperaturii corpului ;sau în vederea efectuãrii de diverse 
animalelor deþinute.munci ( tracþiune, etc), în - de a uda podeaua adãpostului, 

intervalul orar 11.00 - 19.00; dacã este posibil; DIRECTOR EXECUTIV, 
-de a lua toate mãsurile pentru -de a supraveghea animalele pentru dr. Gheorghe Drãgãnicã

...afli ce se-ntâmplã6 Actual
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...afli ce se-ntâmplã

româneascã între humor ºi Bombonica, dupã ce ai inversat 
perplexitate: fonfãit, cu sacou ºi Tristan cu Isolda ºi partiturile dintr-
pantaloni în aproximaþie stilisticã, o posibilã ilustrare muzicalã 
cu o biografie pe muchie de Wagner-Bach. Te-ai înconjurat cu 
decenþã, Tudose îl întreabã pe mazete ºi marionete ºi ai confundat 
Mihai „Cine este Dumnezeu" Guvernul României cu fierãria lui 

Iocan (deºi aveai ce sã mai înveþi Mã încearcã ispita : Dragnea de la 
de-acolo...).?i-ai pus „prietenii" sã PSD posteºte ? L-am vãzut pe lider 
lucreze pentru trebuinþele tale (v. în lucrare, cu iþari ºi rugãciuni în 
OUG 13, v. numirile de premieri) ºi hore ºi prin biserici, deci ar fi 
ale celor care-þi gâdilau orgoliile ºi posibil sã fi înþeles ce scria cuviosul 

n „Faptele lui Petru",o scriere vanitatea.Paisie Aghioritul: „Mai întâi sã 
apocrifã,  se vorbeºte despre punem în lucrare smerenia ºi Inconºtient sau fãrã scrupule, ai 
cererea Sfântului Petru de a fi Î dragostea ºi numai dupã aceea creat marota cu Programul de 

rãstignit cu capul în jos – nu era privegherea ºi postul.". Vedeþi, guvernare, o colecþie de exagerãri ºi 
cetãþean roman, ca Sfântul Pavel, ºi Hristos vorbeºte întâi de cap ºi apoi minciuni traduse din cuvinte sacre 
nici nu se socotea vrednic sã moarã de faþã, întâi de suflet ºi dupã care au fost corupte. „Nici un fel de 
ca Domnul - ºi despre încercarea de aceea de trup. aur nu mai este potrivit pentru 
a pãrãsi Roma în timpul persecuþiei, 

De ce trebuie Dragnea sã-ºi moneda limbajului." (Claude 
când Îl întâlneºte pe Hristos ºi Îl 

dezrãdãcineze patimile sufleteºti? Tresmontant, Sfântul Pavel ºi Taina 
întreabã unde merge: Quo vadis, 

(încep ºi se desfac ºi cele lui Hristos, Meteor Press, Bucureºti, 
Domine?, iar acesta, ca o mustrare, 

profesionale?). Cât i-o fi fost de 2015, Cap. Dragostea, pp. 125-129).
pentru încercarea de a fugi de 

folos plimbarea din veacul trecut  Când Dragnea va înþelege cã marii martiriu a lui Petru, îi rãspunde: 
„la buturugi", locul din pãdurea de eroi ai omenirii au cucerit ceea ce „La Roma, ca sã Mã rãstignesc a 
lângã Dunãre unde Dumnezeu i s-a este cel mai greu de cucerit: pe sine doua oarã", ceea ce îl va determina 
arãtat în chip de Moº lui Petrache însuºi, poporul român va fi mai pe Petru sã revinã la Roma, spre a 
Lupu de la Maglavit, ciobanul liber ºi mai fericit.primi cununa martiricã. Probabil 
gângav ºi analfabet, ºi cãruia i-a 

pornind de la aceastã carte va scrie *cerut sã spunã lumii sã þinã 
Sienkiewicz marele sãu roman  „Quo 

A doua zi la Slobozia a plouat. Vãd sãrbãtorile ºi sã se lase de rele?.
vadis". (Pr. Prof. Dr. Ene Braniºte, 

ca printr-un geam cu raster ziua de Dragnea aleargã de-o viaþã, de la o Prof. Ecaterina Braniºte, Dicþionar 
mâine. Va fi praznic mare, Sfântul funcþie la alta, de la P.D. la P.S.D., enciclopedic de cunoºtinþe religioase, 
Petru nu va lãsa lupii sã facã de la Bombonica la Ministerul de Diecezana Caransebeº, 2001, pp. 
stricãciuni oamenilor, se vor împãrþi interne. Nu vede cã toþi aleargã, ºi 364-365).
mere, resturi de seminþe vor pluti nu ºtie cã numai unul ia premiul. 

Scriu într-o zi din Postul Sfinþilor pe ape curgãtoare, precum sufletele Îndeamnã Sfântul Apostol Pavel: 
Apostoli Petru ºi Pavel, norii dupã ce au pãrãsit trupurile…„Alergaþi, aºa ca sã-l luaþi. ªi oricine 
acoperã cazanul de foc al soarelui, 

se luptã se înfrâneazã de la toate (…) Scrie Sfântul Apostol Pavel (1 Tes. sunt încins, dar costã mult dacã Eu deci aºa alerg, nu la întâmplare. 5, 1-6): „voi înºivã ºtiþi bine cã ziua dau drumul la aparatul de aer Aºa mã lupt, nu ca lovind în cer, ci Domnului vine aºa, ca un fur 
condiþionat,  nepotul Radu face îmi chinuiesc trupul meu ºi îl supun noaptea".
ventilaþie din uºi ºi ferestre, iar robiei ; ca nu cumva, altora 

*nevastã-mea îl ceartã cã-i curent… propovãduind, eu însumi sã mã fac 
Încotro mergem, Doamne?netrebnic (1 Cor. 9, 24-27). Fac o pauzã ºi deschid televizorul. 

Canalele de ºtiri anunþã numirea Rãzvan CiucãPânã unde mergi, Liviu Dragnea? L-
noului premier: Mihai Tudose. Noua Slobozia, 28 iunie,ai lãsat mai întâi pe Dumnezeu 
ipostazã de lucru-n þarã, creatã tot înainte de praznicul(„Greu îþi este sã izbeºti cu piciorul 
de Liviu Dragnea, aruncã plaja Sfinþilor Apostoli Petru ºi Pavelîn þepuºã"). Apoi te-a lãsat nevasta, 

„QUO VADIS, DOMINE?“

Primãria Municipiului Cãlãraºi organizeazã concurs 
pentru recrutare, în vederea ocupãrii funcþiei publice 
de execuþie vacante de consilier superior – 
Compartimentul Relaþii cu Asociaþiile de Proprietari  
la Direcþia Programe ºi Dezvoltare Localã din cadrul 
Primãriei Municipiului Cãlãraºi.

Condiþii cumulative pentru a participa la concursul de 
recrutare pentru ocuparea funcþiei publice de 
execuþie vacantã de consilier, clasa I, grad profesional 
superior – Compartimentul Relaþii cu Asociaþiile de 
Proprietari la Direcþia Programe ºi Dezvoltare Localã 
din cadrul Primãriei Municipiului Cãlãraºi:

-sã îndeplineascã condiþiile art. 54 din legea 
nr.188/1999 privind statutul funcþionarilor publici, 
republicatã 2;

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

-vechimea în specialitatea studiilor necesare 
exercitãrii funcþiei publice: minimum 9 ani. 

Concursul se organizeazã la sediul Primãriei 
Municipiului Cãlãraºi, din strada Bucureºti, nr.140 A, 
în data de 01.08.2017, ora 11.00 – proba scrisã ºi 
03.08.2017, ora 14.00 - interviul.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în 
termen de 20 zile de la data  publicãrii prezentului 
anunþ în Monitorul Oficial al României, partea a III-
a, la  biroul Resurse Umane Salarizare din cadrul 
Primãriei Municipiului Cãlaraºi. 

Dosarul de înscriere la concurs trebuie sã conþinã 
obligatoriu documentele prevãzute la art. 49 alin. (1) 
din H.G. nr.611/2008.

Condiþiile de participare ºi bibliografia stabilitã se 
afiºeazã la sediul Primãriei Municipiului Cãlãraºi.

Relaþii suplimentare se pot obþine la Biroul Resurse 
Umane Salarizare, telefon 0242.311.005 - interior 111.

PRIMAR,

DRÃGULIN DANIEL ªTEFAN

Primãria Municipiului Cãlãraºi organizeazã concurs vacante de referent de specialitate, clasa II, grad 
pentru recrutare, în vederea ocupãrii funcþiilor publice profesional superior la Compartimentul Relaþii Publice 
de execuþie vacante de consilier juridic, clasa I, grad ºi Minoritãþi din cadrul Primãriei Municipiului Cãlãraºi:
profesional principal – Biroul Juridic Contencios, -sã îndeplineascã condiþiile art. 54 din legea 
consilier, clasa I, grad principal Compartimentul nr.188/1999 privind statutul funcþionarilor publici, 
Registraturã, Arhivã ºi Servicii Interne, referent de republicatã 2;
specialitate, clasa II, grad profesional superior – -studii superioare de scurta duratã, absolvite cu 
Compartimentul Relaþii Publice ºi Minoritãþi, referent, diplomã ;
clasa III, grad profesional superior - Compartimentul 

-vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitãrii Registru Agricol, Fond Funciar ºi Cadastru  – Direcþia 
funcþiei publice: 9 ani.Juridicã din cadrul Primãriei Municipiului Cãlãraºi  din 
Condiþii cumulative pentru a participa la concursul de cadrul Primãriei Municipiului Cãlãraºi.
recrutare pentru ocuparea funcþiei publice de execuþie Condiþii cumulative pentru a participa la concursul de 
vacante de referent, clasa III, grad profesional superior recrutare pentru ocuparea funcþiei publice de execuþie 
– Compartimentul Registrul Agricol, Fond Funciar ºi vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional 
Cadastru din cadrul Primãriei Municipiului Cãlãraºi:principal - Biroul Juridic Contencios – Direcþia Juridicã 

ºi Administraþie Localã din cadrul Primãriei -sã îndeplineascã condiþiile art. 54 din legea 
Municipiului Cãlãraºi. nr.188/1999 privind statutul funcþionarilor publici, 

republicatã 2;-sã îndeplineascã condiþiile art. 54 din legea 
nr.188/1999 privind statutul funcþionarilor publici, -studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate 
republicatã 2; cu diplomã de bacalaureat;
-studii juridice universitare de licenþã absolvite cu -vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitãrii 
diplomã, respectiv studii superioare juridice de lungã funcþiei publice: 9 ani. 
duratã, absolvite cu diplomã de licenþã; Concursul se organizeazã la sediul Primãriei 
-vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitãrii Municipiului Cãlaraºi din strada Bucureºti, nr.140 A, în 
funcþiei publice: minimum 5 ani. data de 01.08.2017, ora 11.00 – proba scrisã ºi 
Condiþii cumulative pentru a participa la concursul de 03.08.2017, ora 14.00 - interviul.
recrutare pentru ocuparea funcþiei publice de execuþie Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în 
vacante de consilier, clasa I, grad profesional principal - termen de 20 zile de la data  publicãrii prezentului 
Compartimentul Registraturã, Arhivã ºi Servicii anunþ în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, 
Interne – Direcþia Juridicã ºi Administraþie Localã din la  Biroul Resurse Umane Salarizare din cadrul 
cadrul Primãriei Municipiului Cãlãraºi: Primãriei Municipiului Cãlaraºi.
-sã îndeplineascã condiþiile art. 54 din legea 

Dosarul de înscriere la concurs trebuie sã conþinã, nr.188/1999 privind statutul funcþionarilor publici, 
obligatoriu, documentele prevãzute la art. 49 alin. (1) republicatã 2;
din H.G. nr.611/2008.

-studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, 
Condiþiile de participare ºi bibliografia stabilitã se respectiv studii superioare de lungã duratã, absolvite cu 
afiºeazã la sediul Primãriei Municipiului Cãlãraºi.diplomã de licenþã sau echivalentã;
Relaþii suplimentare se pot obþine la Biroul Resurse -vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitãrii 
Umane Salarizare, telefon 0242.311.005 - interior 111.funcþiei publice: minimum 5 ani. 

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

entrul SERA, din cadrul Direcþiei Judeþene pentru 
Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului Cãlãraºi, a Corganizat marþi, 27 iunie, serbarea de sfârºit de an 

ºcolar, pentru cei 43 de copii instituþionalizaþi. 
La eveniment au participat directoarea DGASPC Cãlãraºi, 
Doiniþa Nicolae, vicepreºedintele Consiliului Judeþean, 
Marian Dinulescu, precum ºi alþi invitaþi din cadrul celor 
douã instituþii. 
Înainte de premierea elevilor cu rezultate deosebite la 
învãþãturã ºi disciplinã, copiii de la Centrul Sera au 
prezentat spectacolul: „Bine-ai venit, vacanþã!". 
Programul a cuprins cântece specifice copilãriei, dans 
popular ºi vals, prezentat de grupul „Fluturaºii", grupa de 
vârstã 7-12 ani, sceneta „Vizita", interpretata de trupa 
„Nãzdrãvanii", care a fost premiatã la Festivalul de teatru 
din Prahova, în data de 15 iunie 2017. 
Un moment deosebit l-a reprezentat ºi recitarea, în 
întregime, a poeziei Luceafãrul, de cãtre o tânãrã 
adolescentã instituþionalizatã.
Directorul Centrului SERA, Ionuþ Pãtru, le-a înmânat 
celor 43 de copii medalii, diplome ºi daruri, în funcþie de 
efortul depus în decursul anului ºcolar. „Este o bucurie, 
pentru noi, sã premiem copiii, mai ales cã unii dintre ei 
au rezultate ºcolare deosebite, acþiunea fiind deja în 
tradiþia Centrului Sera, de ani de zile. Îi felicitãm pe copii 
ºi le dorim o vacanþã plãcutã, care va fi activã, deoarece 
urmeazã sã meargã în diferite tabere, dar vor avea ºi o 
serie de activitãþi la care vor participa, pe parcursul 
acestei veri!", a declarat directorul DGASPC Cãlãraºi, 
Doiniþa Nicolae.

PRIMÃRIA MUNICIPIULUI CALÃRAªIPRIMÃRIA MUNICIPIULUI CALÃRAªI

A N U N Þ A N U N Þ

COMUNICAT DE PRESÃ

Recomandãri sanitare veterinare pe timp de caniculã 

Serbare de sfârºit de an ºcolar 
pentru copiii instituþionalizaþi 

la Centrul SERA

iua 
Interna-Zþionalã a 

Dunãrii este 
aniversatã în 
fiecare an la 29 
iunie, prin 
numeroase 
evenimente. Cu 
acest prilej, 
Muzeul Dunãrii 
de Jos, 
instituþie 
publicã de 
culturã, aflatã 
sub autoritatea 
Consiliului Judeþean Cãlãraºi, a vernisat 
expoziþia de picturã „REFLEXII 
DUNÃRENE". Aceasta este realizatã în 
foaierul Consiliului Judeþean Cãlãraºi cu 
lucrãri realizate de-a lungul timpului în 
taberele de picturã de la Cãlãraºi ºi poate fi 
vizitatã începând de joi, 29 iunie 2017, ora 
11.00.

Ziua internaþionalã 
a Dunãrii marcatã printr-o 

expoziþie de picturã

n Muzeul Dunãrii de Jos

Program Cinema 
Cãlãraºi 

30 iunie - 6 iulie 2017
30 iunie – 02 iulie 

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

07  – 09 iulie 
Vineri ora 12.30, Sâmbãtã, duminicã: 

orele 10.30 ºi 12.30

Sunt un mic ticãlos -
3D

Regia: Pierre Coffin, Kyle Balda, 
Eric Guillon
Cu: Steve Carell, Kristen Wiig
Gen film: Animaþie, Comedie
Premierã în România: 30.06.2017
Balthazar Bratt e un fost star, care a 
crescut obsedat de personajul jucat de 
el in anii '80 ºi care se dovedeºte a fi 
rivalul cel mai redutabil a lui Gru, 
pânã în prezent. Balthazar este supãrat 
pe lume încã de când a ajuns la 
pubertate ºi show-ul lui a fost anulat. 
El urãºte sã fie batjocorit, iar acest 
fapt îl conduce cãtre un complot de 
dominaþie globalã.

30 iunie – 06 iulie, Orele: 17.00; 
20.00, Luni ora 20.00

O noapte nebuna, 
nebuna - 2D

Regia: Lucia Aniello
Cu: Scarlett Johansson, Zoë Kravitz, 
Kate McKinnon, Jillian Bell, Ilana 
Glazer
Gen film: Comedie
Cinci dintre cele mai bune prietene de 
la facultate (jucate de Scarlett 
Johansson, Kate McKinnon, Jillian 
Bell, Ilana Glazer ºi Zoë Kravitz) se 
reunesc 10 ani mai târziu pentru un 
weekend sãlbatic in Miami. 
În timpul petrecerii grele, ele ucid 
accidental un striper.

Cinema 3D/2D
Parcul central, Bulevardul 1 Mai , 
nr. 5A. Preþul 
biletelor (acelaºi pt. filme 3D ºi 2D): 
8 lei – copii cu 
vârste de maxim 14 ani; 12 lei – 
persoane cu vârste 
peste 14 ani. Nu se efectueazã 
rezervãri. Biletele pot fi 
cumpãrate cu o sãptãmânã înainte 
de data 
spectacolului.
Informaþii: - tel: 0242-312800; 
www.culturalcl.ro 
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Mircea Brânduºã egalitate 2-2. În jocul retur, Jocului – „Distanþa interioarã centreazã de pe stânga fãrã în extremis. Urmeazã 3 
echipa pleca, ca mare favoritã, dintre cei doi stâlpi este de destinaþie. În min. 12 apare ºi minute de foc în care atât 
dar ºi pentru cã disputa jocul 7,32 m, iar distanþa dintre prima fazã periculoasã creatã gazdele cât ºi oaspeþii se joacã chipa de fotbal Agricola 

de Agricola: Chirilã trimite în cu inimile spectatorilor. Dupã Borcea a reuºit ceea ce 
mâna adversarului, arbitrul câteva minute de acalmie, puþini oameni din E
fluierã loviturã liberã directã, datoritã cãldurii sufocante (31 fotbalul cãlãrãºean credeau: 
Neculai paseazã repede lui de grade) Dunãrea Giurgiu are PROMOVAREA în Liga a III-a. 
ªerban care ºuteazã violent pe din nou o ocazie rarisimã de a Este un moment de mândrie 
lângã stâlpul din dreapta lui încheia în avantaj prima atât pentru comunitate, 
Samoilã. Imediat, Jelescu de reprizã. Dinu Cristian opreºte deoarece este pentru prima 
la oaspeþi recupereazã o minge cu mâna o minge, arbitrul datã când a fost atinsã aceastã 
la centrul terenului, îi paseazã dicteazã loviturã liberã performanþã sportivã, dar ºi 
lui Botean care trage puþin directã, Matache îi paseazã pentru autoritãþile locale, care 
peste transversala lui Bratu. printre lui Dima, acesta trage susþin financiar echipa. 
În min. 18 oaspeþii cer o cãtre colþul stâng însã Bratu Înainte de joc, primarul Aniel 
loviturã de la 11 m la cãderea se întinde ºi scoate miraculos Nedelcu a dorit sã transmitã 
spectaculoasã a lui Cristea, în corner. Repriza se încheie un mesaj fotbaliºtilor, dar ºi 
însã Mladenovici nu dã nimic. cu centrarea lui Marian susþinãtorilor echipei: 
Min. 20 Dunãrea Giurgiu se ªerban ajunsã cu noroc în „Jucãtorilor le transmit, 
revarsã peste apãrarea braþele portarului Samoilã. La înaintea importantului meci 
gazdelor, Matache primeºte pauzã, observatorul de joc care va începe în aproximativ 
neaºteptat de liber în careu ºi, Guteanu Stere îmi spunea: 60 de minute, cã am încredere 
dezechilibrat fiind, trimite, din „Am asistat la un joc anost, în ei, în valoarea lor de 
fericire pentru gazde, pe lângã între douã echipe care în jucãtori, în profesionalismul 
poartã. La 2 min. distanþã, campionatul din Constanþa nu de care au dat dovadã pe pe teren propriu, beneficiind partea inferioarã a barei Neculai încearcã ºi el vigilenþa s-ar situa în primele 10 parcursul anului competiþional de suportul moral a peste transversale ºi pãmânt este de arbitrului care nici de aceastã echipe". Repriza a doua începe ºi sper sã fie o victorie 1000 de spectatori. Când toatã 2,44 m". Odatã îndeplinitã datã nu se lasã pãcãlit. Dupã în dominaþia gazdelor care rãsunãtoare, prima din istoria lumea se pregãtea sã aplaude procedura, s-a constatat cã 

fotbalului comunei Borcea! intrarea echipelor pe teren una din porþi avea un 
Aºa sã ne ajute Dumnezeu!" delegatul echipei din Giurgiu a centimetru în minus la 
De fapt, aceastã performanþã detonat „bomba"! A solicitat înãlþime, respectiv 7,31 m. 
unicã pentru comuna Borcea a observatorului de joc Guteanu Imediat, conform cerinþei 
început în manºa tur a jocului Stere ºi arbitrului Horia oficialilor de joc cu o gãleatã 
de baraj, care s-a desfãºurat în Mladenovici mãsurarea de pãmânt s-a remediat ºi 
deplasare, la Giurgiu, acolo porþilor, existând suspiciunea acest aspect deficitar. 
unde Agricola Borcea a reuºit cã acestea nu au dimensiunile Procedura de începere a 
sã scoatã un rezultat de stipulate de art. 1 din Legile jocului a fost una, fãrã sã 

exagerez, ca în Liga 
Campionilor. Echipele au 
intrat pe terenul de joc pe 
fundalul unui imn dedicat 
special gazdelor, arbitrii au 
fost însoþiþi de 3 juniori din 
cadrul clubului, spectatorii au 
inundat terenul de joc cu mii 
de confetti. Lovitura de 
începere a jocului a aparþinut 
gazdelor care iniþiazã un prim 
atac prin Petricã Ungureanu. 

pauza de hidratare, oaspeþii au pun presiune pe apãrara Oaspeþii din Giurgiu încearcã 
cea mai mare ocazie a reprizei giurgiuvenilor încã din min 47 sã tempereze iureºul prin 
de a deschide scorul prin prin Marian ªerban care repetate presupuse accidentãri 
Jelescu care lufteazã iroseºte o mare ocazie, singur care aveau ca scop ruperile de 
neaºteptat dintr-o poziþie cu portarul advers trage pe ritm ale echipei Agricola. În 
idealã. Gazdele revin în atac lângã bara din dreapta min. 10 ªerban trimite primul 
prin ªerban (26) care executã acestuia. În min 50 Gaþã face ºut periculos pe spaþiul porþii 
bine o loviturã liberã directã, spectacol, i-a la croºetat adverse. Giurgiuvenii au 
însã portarul Samoilã scoate întreaga apãrare a oaspeþilor replicat prin Toder (11) care 
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ºi dintr-un carambol mingea „Campionii, Campionii"! Un acest meci, atunci când Agricola încing hora 
ajunge la Dobre care cu gol de generic, care Toader (73) trimite bucuriei la mijlocul terenului 
efect trimite peste stabileºte o ordine fireascã a milimetric peste ºi plonjeazã în semn de 
transversalã. În minutul 52 lucrurilor din teren ºi transversalã. Ultimile 10 mulþumire în faþa galeriei. 
consemnãm prima ocazie a PROMOVAREA în Liga a min sunt la discreþia Aºa s-a scris istoria acestei 
oaspeþilor: Stan dezvoltã un III-a a echipei Agricola gazdelor care irosesc PROMOVÃRI în Liga a III-a 
contraatac îi centreazã lui Borcea în statistica FRF. oportunitãþi clare de a a echipei Agricola Borcea. 
Boteanu, acesta prelungeºte Dupã minute bune de majora scorul: Ungureanu Un vis devenit realitate 
cu capul pânã la Cristea exprimare a bucuriei, jocul (77), Gaþã (79, 84), Novac pentru primarul Aniel 
care la rândul lui încearcã se reia prin o altã mare (81), Chiru (82), Dinu (86) ºi Nedelcu! FELICITÃRI! 
vigilenþa lui Bratu. Marian ocazie a lui Gaþã (65) care Chirilã (90). Nu mai l Au evoluat echipele:
ªerban (60) ºarjazã pe scapã singur pe contraatac, conteazã nici faptul cã în 

Agricola Borcea: BRATU, dreapta, centrazã de pe linia nu vede poarta goalã, acest rãgaz de timp arbitrul 
GHEORGHE, DINU, porþii însã Gaþã nu ajunge la centreazã în zona punctului Mladenovici a acordat 7 
STÂNGÃ, GAÞÃ, întâlnirea cu mingea, ratând de la 11 m de unde Samoilã cartonaºe galbene (4 gazdele 
UNGUREANU (NOVAC 79), deschiderea scorului. respinge. La fel ca în prima – 3 oaspeþii) pentru diferite 
NECULAI ( TENE 62), Urmeazã 3 minute de reprizã, dupã pauza de încãlcãri ale regulamentului 
ªERBAN, WINCENTOVICZ, forsing al oaspeþilor care hidratare oaspeþii de joc, în special trageri de 
CHIRILÃ, CHIRU.irosesc o bunã ocazie prin beneficiazã de o mare timp. Dupã fluierul de final 
Antrenor: VIRGIL BOGATUMatache, însã Bratu se ocazie, ultima de altfel din al jocului, jucãtorii de la 
Dunãrea Giurgiu: SAMOILÃ, întinde ºi trimite în corner. 
PÂRVU, MATACHE, BLAGA În replicã, Ungureanu (60) 
( 23 DIMA), TOADER, trimite periculos peste 
STAN, CRISTEA, transversalã. ªi vine faza 
CHIRIACIU, JELESCU, din min 62 când, la un 
DUMITRU, BOTEANU.contraatac de manual iniþiat 
Antrenor: PUIU ADONISdeWincentovicz, continuat 
Arbitru: HORIA de Gaþã care îi paseazã lui 
MLADENOVICI – Chirilã, acesta sesizeazã cã 
BUCUREªTISamoilã era mascat de 

proprii apãrãtori ºi cu o Arbitri asistenþi: NICUªOR 
foglia-seca din preajma MARIN ªI LUCIAN 
careului aruncã în aer TÃNASE – ARGEª
tribunele ºi banca de rezervã Observator FRF arbitri: 
a gazdelor! 1-0! Spectatorii GEORGE IONESCU – 
se dezlãnþuie din nou, BUCUREªTI
jucãtorii îºi exprimã bucuria Observator FRF joc: 
în faþa galeriei, care GUTEANU STERE – 
scandeazã la unison CONSTANÞA

Agricola Borcea / Promovarea, un vis devenit realitate! Ü Aniel Nedelcu, primar 
comuna Borcea: 
„Este un pas mare pentru fotbalul din 
comuna Borcea, care înseamnã 
intrarea într-o nouã etapã a fotbalului 
din localitatea noastrã. Voi fi în 
continuare de aceastã minunatã echipã 
ºi de extraordinarii sãi jucãtori. Ne 
dorim sã rãmânã alãturi de noi oamenii 
de afaceri dar ºi cei care au venit cu 
sufletul lângã aceastã echipã, fapt care 
a condus la cel mai important succes 
din istoria clubului – PROMOVAREA. 
Am câºtigat ºi Cupa României, faza 
judeþeanã, iar visul nostru a devenit 
realitate: Agricola Borcea în Liga a III-a. 
Astfel, comuna Borcea se bucurã încã 
o datã de o mare realizare. Suntem 
campioni cu toþii! Aºa sã ne ajute bunul 
Dumnezeu! ªi încã ceva: întotdeauna 
fie cã a fost vorba de administraþia 
localã, fie cã a fost vorba de sport sau 
de oricare alt obiectiv, am abordat 
lucrurile din poziþia de câºtigãtor!"

Dorinel Dincã, 
preºedinte AJF Cãlãraºi:
„Îi felicit pe jucãtori, pe antrenori, pe dl 
primar, pentru ceea ce au reuºit ºi pot 
spune cã se vede cât de puternic este 
campionatul judeþean de fotbal din 
Cãlãraºi. Agricola Borcea este a treia 
echipã care a promovat în Liga a III-a, 
dupã Modelu ºi Olteniþa. Le urãm mult 
succes ºi sunt convins cã este o 
bucurie imensã pentru locuitorii 
comunei. Au reuºit, pentru prima datã 
în istoria localitãþii sã devinã campioni 
judeþeni, iar acum aceastã promovare 
însemnã foarte mult pentru noi toþi. 
Felicitãri tuturor celor implicaþi!" 

Marian ªerban, atacant 
Agricola Borcea:
„Sunt fericit! Pot spune cã prin acest 
rezultat am intrat în istoria comunei 
Borcea. În numele tuturor jucãtorilor din 
Bucureºti care activãm în aceastã 
minunatã echipã, Agricola Borcea, 
mulþumesc d-lui primar Aniel Nedelcu 
pentru faptul cã a avut încredere în noi, 
ca oameni ºi ca fotbaliºti. Sper sã 
continuãm acest vis frumos în Liga a 
III-a prin jocuri frumoase care sã aducã 
bucurie acestui public minunat!"

Dinu Cristian, fundaº 
Agricola Borcea
„Este o zi minunatã pentru noi toþi, cei 
care facem parte din familia Agricola 
Borcea. Azi, prin aceastã victorie, am 
încununat cu succes un an de muncã 
asiduã. Am reuºit PROMOVAREA în 
Liga a III-a. Mulþumim d-lui primar 
pentru sprijinul necondiþionat pe care ni 
l-a oferit în tot acest timp. A fost greu 
dar, va fi mult mai greu de acum încolo. 
Felicit pe toþi coechipierii mei pentru 
dãruirea ºi ataºamentul faþã de culorile 
clubului Agricola Borcea. Mulþumesc ºi 
minunatului public care de fiecare datã 
ne-a ajutat sã trecem peste momentele 
grele. Mulþumesc de asemenea ºi d-lui 
profesor Virgil Bogatu pentru 
profesionalismul sãu!" 

Ü 

Ü 

Ü 

OPINII DUPÃ 
TERMINAREA JOCULUI
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Mircea Brânduºã egalitate 2-2. În jocul retur, Jocului – „Distanþa interioarã centreazã de pe stânga fãrã în extremis. Urmeazã 3 
echipa pleca, ca mare favoritã, dintre cei doi stâlpi este de destinaþie. În min. 12 apare ºi minute de foc în care atât 
dar ºi pentru cã disputa jocul 7,32 m, iar distanþa dintre prima fazã periculoasã creatã gazdele cât ºi oaspeþii se joacã chipa de fotbal Agricola 

de Agricola: Chirilã trimite în cu inimile spectatorilor. Dupã Borcea a reuºit ceea ce 
mâna adversarului, arbitrul câteva minute de acalmie, puþini oameni din E
fluierã loviturã liberã directã, datoritã cãldurii sufocante (31 fotbalul cãlãrãºean credeau: 
Neculai paseazã repede lui de grade) Dunãrea Giurgiu are PROMOVAREA în Liga a III-a. 
ªerban care ºuteazã violent pe din nou o ocazie rarisimã de a Este un moment de mândrie 
lângã stâlpul din dreapta lui încheia în avantaj prima atât pentru comunitate, 
Samoilã. Imediat, Jelescu de reprizã. Dinu Cristian opreºte deoarece este pentru prima 
la oaspeþi recupereazã o minge cu mâna o minge, arbitrul datã când a fost atinsã aceastã 
la centrul terenului, îi paseazã dicteazã loviturã liberã performanþã sportivã, dar ºi 
lui Botean care trage puþin directã, Matache îi paseazã pentru autoritãþile locale, care 
peste transversala lui Bratu. printre lui Dima, acesta trage susþin financiar echipa. 
În min. 18 oaspeþii cer o cãtre colþul stâng însã Bratu Înainte de joc, primarul Aniel 
loviturã de la 11 m la cãderea se întinde ºi scoate miraculos Nedelcu a dorit sã transmitã 
spectaculoasã a lui Cristea, în corner. Repriza se încheie un mesaj fotbaliºtilor, dar ºi 
însã Mladenovici nu dã nimic. cu centrarea lui Marian susþinãtorilor echipei: 
Min. 20 Dunãrea Giurgiu se ªerban ajunsã cu noroc în „Jucãtorilor le transmit, 
revarsã peste apãrarea braþele portarului Samoilã. La înaintea importantului meci 
gazdelor, Matache primeºte pauzã, observatorul de joc care va începe în aproximativ 
neaºteptat de liber în careu ºi, Guteanu Stere îmi spunea: 60 de minute, cã am încredere 
dezechilibrat fiind, trimite, din „Am asistat la un joc anost, în ei, în valoarea lor de 
fericire pentru gazde, pe lângã între douã echipe care în jucãtori, în profesionalismul 
poartã. La 2 min. distanþã, campionatul din Constanþa nu de care au dat dovadã pe pe teren propriu, beneficiind partea inferioarã a barei Neculai încearcã ºi el vigilenþa s-ar situa în primele 10 parcursul anului competiþional de suportul moral a peste transversale ºi pãmânt este de arbitrului care nici de aceastã echipe". Repriza a doua începe ºi sper sã fie o victorie 1000 de spectatori. Când toatã 2,44 m". Odatã îndeplinitã datã nu se lasã pãcãlit. Dupã în dominaþia gazdelor care rãsunãtoare, prima din istoria lumea se pregãtea sã aplaude procedura, s-a constatat cã 

fotbalului comunei Borcea! intrarea echipelor pe teren una din porþi avea un 
Aºa sã ne ajute Dumnezeu!" delegatul echipei din Giurgiu a centimetru în minus la 
De fapt, aceastã performanþã detonat „bomba"! A solicitat înãlþime, respectiv 7,31 m. 
unicã pentru comuna Borcea a observatorului de joc Guteanu Imediat, conform cerinþei 
început în manºa tur a jocului Stere ºi arbitrului Horia oficialilor de joc cu o gãleatã 
de baraj, care s-a desfãºurat în Mladenovici mãsurarea de pãmânt s-a remediat ºi 
deplasare, la Giurgiu, acolo porþilor, existând suspiciunea acest aspect deficitar. 
unde Agricola Borcea a reuºit cã acestea nu au dimensiunile Procedura de începere a 
sã scoatã un rezultat de stipulate de art. 1 din Legile jocului a fost una, fãrã sã 

exagerez, ca în Liga 
Campionilor. Echipele au 
intrat pe terenul de joc pe 
fundalul unui imn dedicat 
special gazdelor, arbitrii au 
fost însoþiþi de 3 juniori din 
cadrul clubului, spectatorii au 
inundat terenul de joc cu mii 
de confetti. Lovitura de 
începere a jocului a aparþinut 
gazdelor care iniþiazã un prim 
atac prin Petricã Ungureanu. 

pauza de hidratare, oaspeþii au pun presiune pe apãrara Oaspeþii din Giurgiu încearcã 
cea mai mare ocazie a reprizei giurgiuvenilor încã din min 47 sã tempereze iureºul prin 
de a deschide scorul prin prin Marian ªerban care repetate presupuse accidentãri 
Jelescu care lufteazã iroseºte o mare ocazie, singur care aveau ca scop ruperile de 
neaºteptat dintr-o poziþie cu portarul advers trage pe ritm ale echipei Agricola. În 
idealã. Gazdele revin în atac lângã bara din dreapta min. 10 ªerban trimite primul 
prin ªerban (26) care executã acestuia. În min 50 Gaþã face ºut periculos pe spaþiul porþii 
bine o loviturã liberã directã, spectacol, i-a la croºetat adverse. Giurgiuvenii au 
însã portarul Samoilã scoate întreaga apãrare a oaspeþilor replicat prin Toder (11) care 
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ºi dintr-un carambol mingea „Campionii, Campionii"! Un acest meci, atunci când Agricola încing hora 
ajunge la Dobre care cu gol de generic, care Toader (73) trimite bucuriei la mijlocul terenului 
efect trimite peste stabileºte o ordine fireascã a milimetric peste ºi plonjeazã în semn de 
transversalã. În minutul 52 lucrurilor din teren ºi transversalã. Ultimile 10 mulþumire în faþa galeriei. 
consemnãm prima ocazie a PROMOVAREA în Liga a min sunt la discreþia Aºa s-a scris istoria acestei 
oaspeþilor: Stan dezvoltã un III-a a echipei Agricola gazdelor care irosesc PROMOVÃRI în Liga a III-a 
contraatac îi centreazã lui Borcea în statistica FRF. oportunitãþi clare de a a echipei Agricola Borcea. 
Boteanu, acesta prelungeºte Dupã minute bune de majora scorul: Ungureanu Un vis devenit realitate 
cu capul pânã la Cristea exprimare a bucuriei, jocul (77), Gaþã (79, 84), Novac pentru primarul Aniel 
care la rândul lui încearcã se reia prin o altã mare (81), Chiru (82), Dinu (86) ºi Nedelcu! FELICITÃRI! 
vigilenþa lui Bratu. Marian ocazie a lui Gaþã (65) care Chirilã (90). Nu mai l Au evoluat echipele:
ªerban (60) ºarjazã pe scapã singur pe contraatac, conteazã nici faptul cã în 

Agricola Borcea: BRATU, dreapta, centrazã de pe linia nu vede poarta goalã, acest rãgaz de timp arbitrul 
GHEORGHE, DINU, porþii însã Gaþã nu ajunge la centreazã în zona punctului Mladenovici a acordat 7 
STÂNGÃ, GAÞÃ, întâlnirea cu mingea, ratând de la 11 m de unde Samoilã cartonaºe galbene (4 gazdele 
UNGUREANU (NOVAC 79), deschiderea scorului. respinge. La fel ca în prima – 3 oaspeþii) pentru diferite 
NECULAI ( TENE 62), Urmeazã 3 minute de reprizã, dupã pauza de încãlcãri ale regulamentului 
ªERBAN, WINCENTOVICZ, forsing al oaspeþilor care hidratare oaspeþii de joc, în special trageri de 
CHIRILÃ, CHIRU.irosesc o bunã ocazie prin beneficiazã de o mare timp. Dupã fluierul de final 
Antrenor: VIRGIL BOGATUMatache, însã Bratu se ocazie, ultima de altfel din al jocului, jucãtorii de la 
Dunãrea Giurgiu: SAMOILÃ, întinde ºi trimite în corner. 
PÂRVU, MATACHE, BLAGA În replicã, Ungureanu (60) 
( 23 DIMA), TOADER, trimite periculos peste 
STAN, CRISTEA, transversalã. ªi vine faza 
CHIRIACIU, JELESCU, din min 62 când, la un 
DUMITRU, BOTEANU.contraatac de manual iniþiat 
Antrenor: PUIU ADONISdeWincentovicz, continuat 
Arbitru: HORIA de Gaþã care îi paseazã lui 
MLADENOVICI – Chirilã, acesta sesizeazã cã 
BUCUREªTISamoilã era mascat de 

proprii apãrãtori ºi cu o Arbitri asistenþi: NICUªOR 
foglia-seca din preajma MARIN ªI LUCIAN 
careului aruncã în aer TÃNASE – ARGEª
tribunele ºi banca de rezervã Observator FRF arbitri: 
a gazdelor! 1-0! Spectatorii GEORGE IONESCU – 
se dezlãnþuie din nou, BUCUREªTI
jucãtorii îºi exprimã bucuria Observator FRF joc: 
în faþa galeriei, care GUTEANU STERE – 
scandeazã la unison CONSTANÞA

Agricola Borcea / Promovarea, un vis devenit realitate! Ü Aniel Nedelcu, primar 
comuna Borcea: 
„Este un pas mare pentru fotbalul din 
comuna Borcea, care înseamnã 
intrarea într-o nouã etapã a fotbalului 
din localitatea noastrã. Voi fi în 
continuare de aceastã minunatã echipã 
ºi de extraordinarii sãi jucãtori. Ne 
dorim sã rãmânã alãturi de noi oamenii 
de afaceri dar ºi cei care au venit cu 
sufletul lângã aceastã echipã, fapt care 
a condus la cel mai important succes 
din istoria clubului – PROMOVAREA. 
Am câºtigat ºi Cupa României, faza 
judeþeanã, iar visul nostru a devenit 
realitate: Agricola Borcea în Liga a III-a. 
Astfel, comuna Borcea se bucurã încã 
o datã de o mare realizare. Suntem 
campioni cu toþii! Aºa sã ne ajute bunul 
Dumnezeu! ªi încã ceva: întotdeauna 
fie cã a fost vorba de administraþia 
localã, fie cã a fost vorba de sport sau 
de oricare alt obiectiv, am abordat 
lucrurile din poziþia de câºtigãtor!"

Dorinel Dincã, 
preºedinte AJF Cãlãraºi:
„Îi felicit pe jucãtori, pe antrenori, pe dl 
primar, pentru ceea ce au reuºit ºi pot 
spune cã se vede cât de puternic este 
campionatul judeþean de fotbal din 
Cãlãraºi. Agricola Borcea este a treia 
echipã care a promovat în Liga a III-a, 
dupã Modelu ºi Olteniþa. Le urãm mult 
succes ºi sunt convins cã este o 
bucurie imensã pentru locuitorii 
comunei. Au reuºit, pentru prima datã 
în istoria localitãþii sã devinã campioni 
judeþeni, iar acum aceastã promovare 
însemnã foarte mult pentru noi toþi. 
Felicitãri tuturor celor implicaþi!" 

Marian ªerban, atacant 
Agricola Borcea:
„Sunt fericit! Pot spune cã prin acest 
rezultat am intrat în istoria comunei 
Borcea. În numele tuturor jucãtorilor din 
Bucureºti care activãm în aceastã 
minunatã echipã, Agricola Borcea, 
mulþumesc d-lui primar Aniel Nedelcu 
pentru faptul cã a avut încredere în noi, 
ca oameni ºi ca fotbaliºti. Sper sã 
continuãm acest vis frumos în Liga a 
III-a prin jocuri frumoase care sã aducã 
bucurie acestui public minunat!"

Dinu Cristian, fundaº 
Agricola Borcea
„Este o zi minunatã pentru noi toþi, cei 
care facem parte din familia Agricola 
Borcea. Azi, prin aceastã victorie, am 
încununat cu succes un an de muncã 
asiduã. Am reuºit PROMOVAREA în 
Liga a III-a. Mulþumim d-lui primar 
pentru sprijinul necondiþionat pe care ni 
l-a oferit în tot acest timp. A fost greu 
dar, va fi mult mai greu de acum încolo. 
Felicit pe toþi coechipierii mei pentru 
dãruirea ºi ataºamentul faþã de culorile 
clubului Agricola Borcea. Mulþumesc ºi 
minunatului public care de fiecare datã 
ne-a ajutat sã trecem peste momentele 
grele. Mulþumesc de asemenea ºi d-lui 
profesor Virgil Bogatu pentru 
profesionalismul sãu!" 

Ü 

Ü 

Ü 

OPINII DUPÃ 
TERMINAREA JOCULUI
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SC ECOAQUA SA - Sucursala Cãlãraºi anunþã locatarii din apartamentele la care se emite factura cu coeficient de repartiþie a consumului de apã înregistrat 
de apometrul de branºament, planificarea citirilor în aceeaºi zi pentru apometrul de branºament ºi apometrele din apartamente aferente lunii IULIE 2017. 

ORAªUL LEHLIU GARÃ 
l 27.07.2017 – Bloc 1, Bloc 2, Bloc 
3, Bloc 4, Bloc 5, Bloc 6, Bloc 7, 
Bloc 8, Bloc 11, Bloc 12*, Bloc 

12AS, Bloc 20, Bloc 32 A, Bloc 32 B, 
Bloc 40 A, Bloc 40 B, Bloc 75G;
l 28.07.2017 – Bloc 9, Bloc 10, 
Bloc 12 MI, Bloc 16.

ANUNÞ CÃTRE LOCATARII DIN APARTAMENTELE  
MUNICIPIULUI CÃLÃRAªI ªI ORAªUL LEHLIU GARÃ              

ANUNÞ CÃTRE LOCATARII DIN APARTAMENTELE  
MUNICIPIULUI CÃLÃRAªI ªI ORAªUL LEHLIU GARÃ              

Nota: Rugãm insistent ca 
locatarii sã fie prezenþi la domiciliu 

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

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

cadrul Raportului Anual Transfrontalierã Cãlãraºi Programul Interreg V-A 
de Implementare a pentru graniþa România – România-Bulgaria este un 
Programului pentru anul Bulgaria (BRCT Cãlãraºi), program finanþat de 
2016, document ce a fost prin experþii sãi, acordã Uniunea Europeanã din 
aprobat în cadrul ºedinþei asistenþã tehnicã Fondul European de 
Comitetului de beneficiarilor, asigurã Dezvoltare Regionalã 
Monitorizare al monitorizarea proiectelor (FEDR), care are ca 
Programului din data de contractate aflate în obiectiv principal 
23 iunie 2017. Raportul implementare, asigurã dezvoltarea zonei de 
Anual de Implementare secretariatul Comitetului graniþã dintre cele douã 
include ºi un sumar al de Monitorizare al þãri prin finanþarea unor 
implementãrii pentru Programului (CM) ºi proiecte comune ºi un 
cetãþenii europeni, acþioneazã ca un bun buget total de 
ambele documente promotor al iniþiativelor 258.504.126 euro.   Aria 

valoare de 99.653.000 cultural din zona urmând sã fie publicate ºi rezultatelor obþinute la eligibilã a Programului 
euro au fost contractate transfrontalierã, ulterior aprobãrii nivelul Programului atât este constituitã din 7 
ºi se aflã în diferite stadii îmbunãtãþirea raportului de cãtre de organismele de judeþe din România 
ale implementãrii. managementului Comisia Europeanã. management cât ºi de (Mehedinþi, Dolj, Olt, 

situaþiilor de urgenþã, beneficiari, prin campanii Teleorman, Giurgiu, 
creºterea capacitãþii Obiectivele generale ale ºi evenimente de Cãlãraºi, Constanþa) ºi 8 Informaþii detaliate 
administrative ºi proiectelor aflate în informare ºi promovare.districte din Bulgaria privind proiectele 
creºterea mobilitãþii implementare acoperã o (Vidin, Vratsa, Montana, selectate ºi contractate, 
forþei de muncã din zona arie largã de activitãþi ce Pleven, Veliko Tarnovo, precum ºi cu privire la Pentru a afla mai multe 
transfrontalierã, etc.au ca principal scop Ruse, Silistra, Dobrich). progresul realizat în informaþii despre 

dezvoltarea sustenabilã a implementare, pot fi Programul Interreg V-A 
zonei transfrontaliere Evoluþia înregistratã în accesate în cadrul paginii România-Bulgaria, despre Programul Interreg V-A 
dintre România ºi cadrul Programului ºi de internet a evenimentele viitoare, România – Bulgaria se 
Bulgaria prin acþiuni ce contribuþia proiectelor la programului, dar ºi despre proiectele aflã într-un stadiu 
vizeazã: dezvoltarea realizarea obiectivelor ºi www.interregrobg.eu, transfrontaliere selectate avansat de 
infrastructurii de þintelor acestuia este secþiunea Proiecte. de Comitetul de implementare, finalizând 
transport, inclusiv cea reflectatã în detaliu în Monitorizare a douã apeluri de proiecte 
fluvialã ºi maritimã, Programului ºi aflate în ce au avut ca rezultat Secretariatul Comun (SC) 
susþinerea dezvoltãrii curs de implementare, vã selectarea a 107 proiecte al Programului Interreg V-
turismului prin invitãm sã accesaþi cu o valoare de A România – Bulgaria, din 
valorificarea pagina de internet 139,554,974 euro, din cadrul Biroului Regional 
patrimoniului natural ºi www.interregrobg.eucare 75 de proiecte cu o pentru Cooperare 

Proiecte în implementare în judeþul Cãlãraºi, în cadrul 
Programului Interreg V-A România - Bulgaria 
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dezvoltarea sustenabilã a implementare, pot fi Programul Interreg V-A 
zonei transfrontaliere Evoluþia înregistratã în accesate în cadrul paginii România-Bulgaria, despre Programul Interreg V-A 
dintre România ºi cadrul Programului ºi de internet a evenimentele viitoare, România – Bulgaria se 
Bulgaria prin acþiuni ce contribuþia proiectelor la programului, dar ºi despre proiectele aflã într-un stadiu 
vizeazã: dezvoltarea realizarea obiectivelor ºi www.interregrobg.eu, transfrontaliere selectate avansat de 
infrastructurii de þintelor acestuia este secþiunea Proiecte. de Comitetul de implementare, finalizând 
transport, inclusiv cea reflectatã în detaliu în Monitorizare a douã apeluri de proiecte 
fluvialã ºi maritimã, Programului ºi aflate în ce au avut ca rezultat Secretariatul Comun (SC) 
susþinerea dezvoltãrii curs de implementare, vã selectarea a 107 proiecte al Programului Interreg V-
turismului prin invitãm sã accesaþi cu o valoare de A România – Bulgaria, din 
valorificarea pagina de internet 139,554,974 euro, din cadrul Biroului Regional 
patrimoniului natural ºi www.interregrobg.eucare 75 de proiecte cu o pentru Cooperare 

Proiecte în implementare în judeþul Cãlãraºi, în cadrul 
Programului Interreg V-A România - Bulgaria 
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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  

12 
i em nut !

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 portivul Samuel BUCªÃ, atlet al Clubului 
Sportiv Municipal Cãlãraºi, antrenat de Sprofesorul Virgil COSTACHE, a confirmat, 

la Campionatele Naþionale de Atletism, juniori II, 
din 24.06.2017, forma excepþionalã în care se aflã, 
obþinând, pe stadionul Nicolae Dobrin, din Piteºti, 
medalia de aur ºi un nou record naþional la 
sãritura în lungime, cu o performanþã 
remarcabilã, respectiv cu o sãriturã de 7.63 m. De 
menþionat cã acest rezultat reprezintã al treia 
rezultat mondial al sezonului.
Pânã în 2016, când era legitimat la CSS Cãlãraºi, 
cel mai bun rezultat al sãu a fost de 6,56 m. Dupã 
o perioadã de 8 luni, timp în care a fost 
accidentat, sportivul a trecut la CSM Cãlãraºi, 
împreunã cu antrenorul sãu, unde a reuºit sã îºi 
îmbunãtãþeascã semnificativ performanþa 
anterioarã cu aproape un metru, sãrind 7,45 m. 
Samuel, la doar cele 65 kilograme ale sale, face 
genuflexiuni cu haltera de 160 kg pe umeri, din 
spusele directorului CSM, Dumitru Chirilã.
Dupã medaliile de aur obþinute în anul 2017 la CN 
de Juniori 2, dar ºi de Juniori 1 ºi dupã aurul de 
la Campionatele BALCANICE 2017, unde s-a 
impus cu o sãriturã de excepþie de 7.45 m, tânãra 
speranþã a atletismului românesc a reuºit o 
performanþã de-a dreptul surprinzãtoare prin noul 
record naþional de 7.63 m, care îl recomandã 
pentru Campionatele Mondiale de Atletism, juniori 
2, programate în perioada 12-16.07.2017 la 
Nairobi- Kenia.

Prof. Dumitru Chirilã, director CSM Cãlãraºi: 
„Ne bucurã enorm noile performanþe ale foarte 
tânãrului nostru atlet Samuel BUCªÃ. Avem 
multã încredere în talentul ºi în capacitãþile sale 
de mobilizare la competiþiile importante ºi sperãm 
cã, bine pregãtit ºi condus de antrenorul sãu, dl. 
prof Virgil COSTACHE, va reuºi o clasare 
deosebitã la Campionatele Mondiale de Atletism 
din Kenya, competiþie majorã unde va fi însoþit de 
reputatul nostru antrenor, prof. Virgil 
COSTACHE."

Un nou  pentru CSM CãlãraºiRECORD NAÞIONAL
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