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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
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Mircea Brânduºã vineri, Consiliul Local a 
hotãrât ca acest eveniment sã 

„? inând cont cã aceastã se deruleze timp de trei zile. 
sãrbãtoare este stabilitã de Cheltuielile cu zilele comunei 
mult timp pe data de 8 nu sunt din bugetul local care 
septembrie, zi în care este foarte sãrac. Nu ne-am 
ortodoxia sãrbãtoreºte permis sã alocãm o sumã de 
NAªTEREA SFINTEI bani ºi pentru alte activitaþi de 
FECIOARE MARIA, iar în acest gen. Peste 80% sunt bani 
acest an a cãzut într-o zi de strânºi din... >> pagina 5

PROGRAM CINEMA 

n PRIMÃRIA CÃLÃRAªI

Biserica 
, aproape 

de comunitate

"Sfinþii Arhangheli 
Mihail ºi Gavriil"

SÂMBÃTÃ DUMINICÃ LUNI MARÞI MIERCURI

21°C 22°C 25°C 23°C22°C 22°C 20°C

VINERI JOI

ÎnsoritParþial noros
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Str. 1 Decembrie 1918, nr 2, Calarasi
Tel:+40 242 318 996
fax: +40 242 315 858
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Program Cinema Cãlãraºi 
23 - 30 iunie 2017
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din unitatea spitaliceascã. Acesta promitea democrat Roxana Paþurcã, privind soluþiile n luna martie a acestui an, ministrul 
atunci cã Ministerul va cãuta soluþii pentru a gãsite, Ministerul a rãspuns cã, dat fiind Sãnãtãþii Florian Bodog vizita Spitalul Î fi îmbunãtãþit actul medical prin achiziþia de faptul cã SJUC se aflã în patrimoniul ºi Judeþean de Urgenþã Cãlãraºi, la iniþiativa 
noi echipamente medicale. administrarea Consiliului Judeþean Cãlãraºi, preºedintelui PSD Cãlãraºi, Ciprian Pandea ºi 

acesta nu poate solicita a senatorului Roxana Paþurcã, pentru a Ulterior, în urma unei interpelãri adresate 
fonduri nerambursabile...constata la faþa locului care sunt deficienþele ministrului de cãtre senatorul social 

O cursã dus: 

12 
minute!

SC Coslo - Zinca SRL Cãlãraºi
Trecere Chiciu - Ostrov

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

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

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

Relaþii la telefon 0734.99.00.11

Averse Parþial noros Însorit

Pe 29 septembrie a.c. 
vino la 

„Noaptea alba 
a muzicii folk“

Parþial noros Parþial noros

Senator Roxana Paþurcã: 
„La Spitalul Cãlãraºi va fi adus 

un nou Computer Tomograf"

Zilele Comunei Jegãlia, 3 zile
de distracþie pentru locuitori

Locuitorii din 
 ºi-au 

sãrbãtorit 
comuna timp 
de douã zile

Chirnogi
Ciprian Pandea: 
„Eu pe Filipescu   
l-am apreciat 
pentru cã avea 
cuvânt. Cu pãrere 
de rãu, Drãgulin 
nu are!"

Dan Drãgulin, 
preºedinte PNL: 
„Aºa cum mã cunosc 
eu pe mine, ºi unii 
dintre voi mã 
cunoaºteþi, nu am 
minþit ºi nu mint, 
nu-mi stã în caracter“
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Stadionul din Cãlãraºi 
a fost introdus pe lista 
de investiþii Euro 2020

Consiliul Judetean 
Calarasi a achizitionat 
cladirea fostei 
SIF Muntenia 

n CULTURÃ



e 19 septembrie a.c. s-a 
semnat contractul de Pvânzare-cumpărare 

pentru imobilul situat în 
municipiul Călăraşi, str. 1 
Decembrie 1918, nr. 1A, bl. A24 
(Flora), tronson 3, alcătuit din 
teren intravilan cu destinaţia 
curţi - construcţii în suprafaţa 
de 308,44 mp (conform 
măsurătorilor cadastrale). 

Preţul contractului de vânzare 
- cumpărare prin care 
GRUPUL FINANCIAR 
MUNTENIA S.A. a achiziţionat 
imobilul de la Societatea de 
Investiţii Financiare 
MUNTENIA S.A. a fost în anul preţul final de 120.000 euro Judeţean Călăraşi nr. 127 din 
2008 de 576.000 lei, fără fără TVA. 27.09.2016 ca serviciu public 
T.V.A, iar Consiliul Judeţean Imobilul compus din parter cu patrimoniu format din 
Călăraşi a achiziţionat imobilul (alcătuit din 2 birouri, 2 drepturi şi obligaţii asupra 
la preţul de 120.000 euro depozite, 1 sală şedinţe, 4 unor bunuri aflate în 
(540.000 lei) fără TVA la holuri şi 5 grupuri sanitare) şi proprietatea publică sau 
cursul euro din ziua semnării etaj (alcătuit din două privată a judeţului pe care le 
contractului. depozite, 3 birouri, 2 holuri şi administrează în condiţiile 
Preţul iniţial a fost 125.000 6 grupuri sanitare) va deservi legii. Direcţia se confruntă cu o 
euro, conform raportului de Direcţia Judeţeană de lipsă acută de spaţiu datorită 
evaluare întocmit de un Administrare a Domeniului faptului că şi-a mărit numărul 
evaluator autorizat. După Public şi Privat al Judeţului de angajaţi, achiziţionarea 
negociere şi o minută încheiată Călăraşi înfiinţată prin imobilului fiind urgent 
între ambele părţi s-a ajuns la Hotărârea Consiliului necesară.

„În şedinţa de săptămâna trecută de la 
Grupul Senatorial PSD, domnul 
ministru Bodog mi-a răspuns 
întrebărilor adresate cu privire la 
investiţiile ce urmează să fie făcute 
pentru Spitalul Judeţean Călăraşi prin 
proiectul cu Banca Mondială. Mă bucur 
că începând cu data de 15 septembrie se 
depun ofertele pentru derularea 
licitaţiei în urma căreia Spitalul se va 
putea bucura de un nou Computer 
Tomograf", ne-a declarat senatoarea 
Roxana Paţurcă.

Listă echipamente    
pentru SJU Călăraşi:

w Cărucior de transfer radiotransparent 
– 1 buc

w Cărucior hidraulic standard 
radiotransparent pentru transfer – 2 
buc

w Cărucior pentru instrumente şi 
medicamente – 1 buc

w Scaun cu roţi pentru transport 
intraspitalicesc – 3 buc

w EKG – 1 buc
w Defibrilator cu monitor – 1 buc
w Targa lopată – 1 buc
w Saltea vacuum – 1buc
w Atele vacuum – 1 buc
w Gulere cervicale – 2 bucUlterior, în urma unei interpelări septembrie, ministrul Florian Bodog s-a n luna martie a acestui an, ministrul 
w Centura pelvina – 2 bucadresate ministrului de către senatorul aflat la şedinţa Grupului PSD din Sănătăţii Florian Bodog vizita 
w Atele tracţiune – 1 bucsocial democrat Roxana Paţurcă, Senatul României unde i-a comunicat Spitalul Judeţean de Urgenţă Î

privind soluţiile găsite, Ministerul a senatoarei Roxana Paţurcă faptul că w Targă de coloană cu sistem de Călăraşi, la iniţiativa preşedintelui PSD 
răspuns că, dat fiind faptul că SJUC se Spitalul Judeţean din Călăraşi a fost imobilizare cap – 1 bucCălăraşi, Ciprian Pandea şi a 
află în patrimoniul şi administrarea prins într-un proiect cu Banca Mondială senatorului Roxana Paţurcă, pentru a w Nebulizator – 1 buc
Consiliului Judeţean Călăraşi, acesta nu pentru dotări cu echipamente, acesta constata la faţa locului care sunt w Pătură cu sistem de încălzire 
poate solicita fonduri nerambursabile urmând a beneficia, printre altele, de un deficienţele din unitatea spitalicească. adulţi/copii -1 buc
pentru spitalul călărăşean, singura nou Computer Tomograf.Acesta promitea atunci că Ministerul va w Set resuscitare – 2 buc
instituţie care poate accesa proiecte căuta soluţii pentru a fi îmbunătăţit În data de 15 septembrie, lista de w Laringoscop cu set lamele – 1 buc
fiind Consiliul Judeţean.actul medical prin achiziţia de noi echipamente ce vor fi achiziţionate a w Aspirator portabil – 2 buc

echipamente medicale. Săptămâna trecută, marţi, 12 fost publicată pe SEAP. w Injectomat – 2 buc

ălărăşenii sunt aşteptaţi, în 
zilele de 23 şi 24 septembrie, Csă ia parte la activităţile 

pregătite de Primăria Municipiului 
Călăraşi pentru sărbătorirea a 422 de 
ani de atestare documentară a urbei 
noastre.
Deschiderea oficială a evenimentului 
Zilele Municipiului Călăraşi - ediţia 
2017 va avea loc în foaierul Casei de 
cultură Barbu Ştirbei, sâmbătă, 23 
septembrie, la ora 10.00. În foaier va 
fi prezentată o galerie a primarilor 
post-decembrişti ai municipiului 
Călăraşi, Ana Maria Ilie urmând a 
încânta auditoriul cu o interpretare 
la pianină. În sala de spectacole, 
evenimentul va continua cu proiecţia 
filmului câştigător al concursului 
„Călăraşi/Acasă", conferirea de 
titluri de cetăţean de onoare, precum 
şi a unor diplome de onoare tuturor 
primarilor în funcţie din judeţul 
Călăraşi şi foştilor primari şi 
viceprimari ai municipiului Călăraşi 
aflaţi în viaţă. Deschiderea oficială 
va fi încheiată cu un concert de 
muzică clasică oferit de DUO 
STOICA. Răzvan şi Andreea Stoica, 
fraţi şi muzicieni, împart aceeaşi 
pasiune. Răzvan va oferi un moment 
emoţionant pe acordurile uneia 
dintre cele mai celebre viori din 
lume, vioara STRADIVARIUS, 
acompaniat de sora lui, Andreea, la 
pian.

Programul zilei de sâmbătă, 23 
septembrie, va fi completat cu:
Orele 11.00-11.45-pe traseul Orizont-
platoul din faţa Casei de Cultură, 
parada ansamblurilor artistice ale 
delegaţiilor străine invitate de 
Primăria Municipiului Călăraşi şi a 

vor avea loc un concurs de table, punct final kilometrul 0participanţilor la Concursul naţional 
jocuri şi concursuri distractive Orele 18.00-20.00: Gala concursului de cântec popular „La fântâna 
pentru copii. În acelaşi interval orar, naţional de cântec popular „La dorului" (organizat, în cadrul Zilelor 
pe treptele Centrului cultural Barbu fântâna dorului", pe scena din faţa Municipiului Călăraşi, de către 
Ştirbei, vor avea loc meciuri prefecturiiPalatul Copiilor)
demonstrative oferite de secţia de Ora 11.00-Deschiderea târgului de Orele 20.00-21.00- Momente 
box a CSM Călăraşi, dar şi o meşteri populari din ţară şi din artistice oferite de tinerele talente 
demonstraţie de culturism oferită de judeţ, pe platoul din faţa BCR călărăşene şi de formaţia de estradă 
Clubul sportiv Fortus Călăraşi.Ora 14.00-Nunta de Aur-ediţia 2017, din Călăraşi, pe scena din faţa 

la Salon Hestia Prefecturii
Programul zilei de duminică, Orele 17.30-18.00-pe scena din faţa Orele 21.00-22.00- Concert VOLTAJ24 septembrie, este completat Prefecturii, spectacol oferit de 

Orele 22.00-22.30 – Încheierea de:ansamblurile invitate din oraşele 
evenimentului printr-un spectacol cu Orele 10.00-10.30: Meci de fotbal pe înfrăţite cu municipiul Călăraşi
fachiri şi efecte speciale cu foc, pe stadionul NAVROM între două Orele 18.00-20.30 – pe scena din 
treptele Centrului cultural judeţean.echipe formate din foşti fotbalişti faţa Prefecturii, spectacol oferit de 
Tot în cadrul evenimentului Zilele călărăşeniparticipanţii la concursul naţional 
Municipiului Călăraşi, este inclusă şi Orele 12.00-13.00: Premierea, pe „La fântâna dorului"
sărbătorirea Zilei Persoanelor scena din faţa Prefecturii, a elevilor, Orele 20.30-21.30 - concert muzică 
Vârstnice, în data de 25 septembrie. profesorilor, sportivilor şi populară Petrică Mâţu Stoian

antrenorilor cu rezultate deosebite Menţionăm că pe parcursul celor 
Orele 12.30-13.00: Binecunoscuta două zile, în oraş îşi va face apariţia Ziua de duminică, 24 septembrie, va 
paradă a motocicliştilor pe un traseu o trupă de teatru stradal, care va debuta la ora 10.00, pe platoul din 
din municipiul Călăraşi ce va avea oferi reprezentaţii în mai multe zone.faţa Prefecturii, unde, timp de o oră, 
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oncursul de filme de prezentare 
organizat de către Primăria CMunicipiului Călăraşi prin Muzeul 

Municipal Călăraşi şi-a desemnat 
câştigătorul.

5 filme au fost înscrise la concursul 
„Călăraşi/Acasă":

1.Din dragoste pentru Călăraşi, autor 
Cosmin Şuţu 

2.Acasă Călăraşi, autor Gheorghe Florin 
Alin 

3.Călăraşi... Povestea unui adevăr, autor 
Ene Vergil

4.Lichireştiul de ieri, Călăraşiul de azi, autor 
Ene Vergil

5.Călăraşi - Oraşul Culturii, autor Barbu 
Mihai Gabriel

În urma jurizării a fost declarat câştigător 
filmul „Din dragoste pentru Călăraşi", autor 
Cosmin Şuţu. Acesta a fost declarat 
câştigător şi în 2014 cu filmul „Pentru tine 
Călăraşi, pentru mine Acasă!".

Decernarea premiului şi vizionarea filmului 
vor avea loc în cadrul festivităţilor de 
deschidere ale Zilelor Municipiului Călăraşi.

Vizionarea tuturor filmelor se va face în 
cadrul unui eveniment special organizat la 
Muzeul Municipal Călăraşi, la o dată care va 
fi anunţată ulterior.  

Menţionăm faptul că premiul concursului 
este de 1.500 de lei impozabili.

ecretarul de stat Suma alocată pentru aceste 
studii este de 200.000 lei.Ciprian Pandea a Sanunţat recent că Cel mai probabil, după 

studiul de prefezabilitate stabilirea soluţiilor tehnice 
pentru construirea privind realizarea acestui 
Pasajului de la Drajna a fost pasaj, anul viitor ar trebui 

să fie iniţiate şi procedurile aprobat, urmând ca în 
pentru licitaţie. aproximativ patru luni să 

demareze şi procedurile Dacă totul decurge normal, 
pentru studiul de pasajul ar putea fi gata până 
fezabilitate. la sfârşitul anului 2020.

Şcoala Naţională de Meserii (organizaţie non-profit) desfăşoară în 
Călăraşi cursuri autorizate: 

stilist unghii, frizer, coafor, manichiurist-pedichiurist, bucătar, brutar, 
patiser-cofetar, ospătar, barman, lucrator în comerţ, măcelar, 

confecţioner (croitor), sudor stivuitorist - cu aviz ISCIR, constructor, 
agent de securitate, tehnician masor şi reflexoterapie, infirmier, 

instructor preparator formare. Cursuri în desfăşurare. 

Preţuri minime: 400 lei în rate, locuri disponibile, sprijin angajare. 
Căutam colaboratori înscriere cursanţi, comision motivant. 

Telefon: 0751855929; 0726964482; 0763247477. 

E-mail: cursuri_romania@yahoo.com; Site: http://www.cursuri-
calificare-autorizate.ro

Anunţ organizare cursuri 
SC Supercom SA, cu sediul în Bucureşti, strada 

Gherghiţei, nr. 23 C, angajează următoarele categorii 
de personal:

Şoferi – permis conducere categoria „BC" şi „CE" şi 
atestat profesional transport marfă;

Maşinist la maşini pentru terasamente (buldoreşti, 
wollişti) cursuri de specialitate maşinişti la maşini 

pentru terasamente – experienţă minim 1 an. 

Relaţii la telefon 021.240.26.86 interior 127 şi 31 sau 
0372.129.327

Anunţ angajare

Cosmin Şuţu a câştigat, 
din nou, Concursul de 
filme de prezentare a 
Municipiului Călăraşi, 

ediţia 2017

Sâmbătă şi Duminică se sărbătoresc 

Zilele Municipiului Călăraşi

Studiul de 
prefezabilitate 

pentru Pasajul de la 
Drajna a fost aprobat

Consiliul Judeţean Călăraşi 
a achiziţionat clădirea 

fostei SIF Muntenia 

Senator Roxana Paţurcă: „La Spitalul Călăraşi 
va fi adus un nou Computer Tomograf“



e 19 septembrie a.c. s-a 
semnat contractul de Pvânzare-cumpărare 

pentru imobilul situat în 
municipiul Călăraşi, str. 1 
Decembrie 1918, nr. 1A, bl. A24 
(Flora), tronson 3, alcătuit din 
teren intravilan cu destinaţia 
curţi - construcţii în suprafaţa 
de 308,44 mp (conform 
măsurătorilor cadastrale). 

Preţul contractului de vânzare 
- cumpărare prin care 
GRUPUL FINANCIAR 
MUNTENIA S.A. a achiziţionat 
imobilul de la Societatea de 
Investiţii Financiare 
MUNTENIA S.A. a fost în anul preţul final de 120.000 euro Judeţean Călăraşi nr. 127 din 
2008 de 576.000 lei, fără fără TVA. 27.09.2016 ca serviciu public 
T.V.A, iar Consiliul Judeţean Imobilul compus din parter cu patrimoniu format din 
Călăraşi a achiziţionat imobilul (alcătuit din 2 birouri, 2 drepturi şi obligaţii asupra 
la preţul de 120.000 euro depozite, 1 sală şedinţe, 4 unor bunuri aflate în 
(540.000 lei) fără TVA la holuri şi 5 grupuri sanitare) şi proprietatea publică sau 
cursul euro din ziua semnării etaj (alcătuit din două privată a judeţului pe care le 
contractului. depozite, 3 birouri, 2 holuri şi administrează în condiţiile 
Preţul iniţial a fost 125.000 6 grupuri sanitare) va deservi legii. Direcţia se confruntă cu o 
euro, conform raportului de Direcţia Judeţeană de lipsă acută de spaţiu datorită 
evaluare întocmit de un Administrare a Domeniului faptului că şi-a mărit numărul 
evaluator autorizat. După Public şi Privat al Judeţului de angajaţi, achiziţionarea 
negociere şi o minută încheiată Călăraşi înfiinţată prin imobilului fiind urgent 
între ambele părţi s-a ajuns la Hotărârea Consiliului necesară.

„În şedinţa de săptămâna trecută de la 
Grupul Senatorial PSD, domnul 
ministru Bodog mi-a răspuns 
întrebărilor adresate cu privire la 
investiţiile ce urmează să fie făcute 
pentru Spitalul Judeţean Călăraşi prin 
proiectul cu Banca Mondială. Mă bucur 
că începând cu data de 15 septembrie se 
depun ofertele pentru derularea 
licitaţiei în urma căreia Spitalul se va 
putea bucura de un nou Computer 
Tomograf", ne-a declarat senatoarea 
Roxana Paţurcă.

Listă echipamente    
pentru SJU Călăraşi:

w Cărucior de transfer radiotransparent 
– 1 buc

w Cărucior hidraulic standard 
radiotransparent pentru transfer – 2 
buc

w Cărucior pentru instrumente şi 
medicamente – 1 buc

w Scaun cu roţi pentru transport 
intraspitalicesc – 3 buc

w EKG – 1 buc
w Defibrilator cu monitor – 1 buc
w Targa lopată – 1 buc
w Saltea vacuum – 1buc
w Atele vacuum – 1 buc
w Gulere cervicale – 2 bucUlterior, în urma unei interpelări septembrie, ministrul Florian Bodog s-a n luna martie a acestui an, ministrul 
w Centura pelvina – 2 bucadresate ministrului de către senatorul aflat la şedinţa Grupului PSD din Sănătăţii Florian Bodog vizita 
w Atele tracţiune – 1 bucsocial democrat Roxana Paţurcă, Senatul României unde i-a comunicat Spitalul Judeţean de Urgenţă Î

privind soluţiile găsite, Ministerul a senatoarei Roxana Paţurcă faptul că w Targă de coloană cu sistem de Călăraşi, la iniţiativa preşedintelui PSD 
răspuns că, dat fiind faptul că SJUC se Spitalul Judeţean din Călăraşi a fost imobilizare cap – 1 bucCălăraşi, Ciprian Pandea şi a 
află în patrimoniul şi administrarea prins într-un proiect cu Banca Mondială senatorului Roxana Paţurcă, pentru a w Nebulizator – 1 buc
Consiliului Judeţean Călăraşi, acesta nu pentru dotări cu echipamente, acesta constata la faţa locului care sunt w Pătură cu sistem de încălzire 
poate solicita fonduri nerambursabile urmând a beneficia, printre altele, de un deficienţele din unitatea spitalicească. adulţi/copii -1 buc
pentru spitalul călărăşean, singura nou Computer Tomograf.Acesta promitea atunci că Ministerul va w Set resuscitare – 2 buc
instituţie care poate accesa proiecte căuta soluţii pentru a fi îmbunătăţit În data de 15 septembrie, lista de w Laringoscop cu set lamele – 1 buc
fiind Consiliul Judeţean.actul medical prin achiziţia de noi echipamente ce vor fi achiziţionate a w Aspirator portabil – 2 buc

echipamente medicale. Săptămâna trecută, marţi, 12 fost publicată pe SEAP. w Injectomat – 2 buc

ălărăşenii sunt aşteptaţi, în 
zilele de 23 şi 24 septembrie, Csă ia parte la activităţile 

pregătite de Primăria Municipiului 
Călăraşi pentru sărbătorirea a 422 de 
ani de atestare documentară a urbei 
noastre.
Deschiderea oficială a evenimentului 
Zilele Municipiului Călăraşi - ediţia 
2017 va avea loc în foaierul Casei de 
cultură Barbu Ştirbei, sâmbătă, 23 
septembrie, la ora 10.00. În foaier va 
fi prezentată o galerie a primarilor 
post-decembrişti ai municipiului 
Călăraşi, Ana Maria Ilie urmând a 
încânta auditoriul cu o interpretare 
la pianină. În sala de spectacole, 
evenimentul va continua cu proiecţia 
filmului câştigător al concursului 
„Călăraşi/Acasă", conferirea de 
titluri de cetăţean de onoare, precum 
şi a unor diplome de onoare tuturor 
primarilor în funcţie din judeţul 
Călăraşi şi foştilor primari şi 
viceprimari ai municipiului Călăraşi 
aflaţi în viaţă. Deschiderea oficială 
va fi încheiată cu un concert de 
muzică clasică oferit de DUO 
STOICA. Răzvan şi Andreea Stoica, 
fraţi şi muzicieni, împart aceeaşi 
pasiune. Răzvan va oferi un moment 
emoţionant pe acordurile uneia 
dintre cele mai celebre viori din 
lume, vioara STRADIVARIUS, 
acompaniat de sora lui, Andreea, la 
pian.

Programul zilei de sâmbătă, 23 
septembrie, va fi completat cu:
Orele 11.00-11.45-pe traseul Orizont-
platoul din faţa Casei de Cultură, 
parada ansamblurilor artistice ale 
delegaţiilor străine invitate de 
Primăria Municipiului Călăraşi şi a 

vor avea loc un concurs de table, punct final kilometrul 0participanţilor la Concursul naţional 
jocuri şi concursuri distractive Orele 18.00-20.00: Gala concursului de cântec popular „La fântâna 
pentru copii. În acelaşi interval orar, naţional de cântec popular „La dorului" (organizat, în cadrul Zilelor 
pe treptele Centrului cultural Barbu fântâna dorului", pe scena din faţa Municipiului Călăraşi, de către 
Ştirbei, vor avea loc meciuri prefecturiiPalatul Copiilor)
demonstrative oferite de secţia de Ora 11.00-Deschiderea târgului de Orele 20.00-21.00- Momente 
box a CSM Călăraşi, dar şi o meşteri populari din ţară şi din artistice oferite de tinerele talente 
demonstraţie de culturism oferită de judeţ, pe platoul din faţa BCR călărăşene şi de formaţia de estradă 
Clubul sportiv Fortus Călăraşi.Ora 14.00-Nunta de Aur-ediţia 2017, din Călăraşi, pe scena din faţa 

la Salon Hestia Prefecturii
Programul zilei de duminică, Orele 17.30-18.00-pe scena din faţa Orele 21.00-22.00- Concert VOLTAJ24 septembrie, este completat Prefecturii, spectacol oferit de 

Orele 22.00-22.30 – Încheierea de:ansamblurile invitate din oraşele 
evenimentului printr-un spectacol cu Orele 10.00-10.30: Meci de fotbal pe înfrăţite cu municipiul Călăraşi
fachiri şi efecte speciale cu foc, pe stadionul NAVROM între două Orele 18.00-20.30 – pe scena din 
treptele Centrului cultural judeţean.echipe formate din foşti fotbalişti faţa Prefecturii, spectacol oferit de 
Tot în cadrul evenimentului Zilele călărăşeniparticipanţii la concursul naţional 
Municipiului Călăraşi, este inclusă şi Orele 12.00-13.00: Premierea, pe „La fântâna dorului"
sărbătorirea Zilei Persoanelor scena din faţa Prefecturii, a elevilor, Orele 20.30-21.30 - concert muzică 
Vârstnice, în data de 25 septembrie. profesorilor, sportivilor şi populară Petrică Mâţu Stoian

antrenorilor cu rezultate deosebite Menţionăm că pe parcursul celor 
Orele 12.30-13.00: Binecunoscuta două zile, în oraş îşi va face apariţia Ziua de duminică, 24 septembrie, va 
paradă a motocicliştilor pe un traseu o trupă de teatru stradal, care va debuta la ora 10.00, pe platoul din 
din municipiul Călăraşi ce va avea oferi reprezentaţii în mai multe zone.faţa Prefecturii, unde, timp de o oră, 
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oncursul de filme de prezentare 
organizat de către Primăria CMunicipiului Călăraşi prin Muzeul 

Municipal Călăraşi şi-a desemnat 
câştigătorul.

5 filme au fost înscrise la concursul 
„Călăraşi/Acasă":

1.Din dragoste pentru Călăraşi, autor 
Cosmin Şuţu 

2.Acasă Călăraşi, autor Gheorghe Florin 
Alin 

3.Călăraşi... Povestea unui adevăr, autor 
Ene Vergil

4.Lichireştiul de ieri, Călăraşiul de azi, autor 
Ene Vergil

5.Călăraşi - Oraşul Culturii, autor Barbu 
Mihai Gabriel

În urma jurizării a fost declarat câştigător 
filmul „Din dragoste pentru Călăraşi", autor 
Cosmin Şuţu. Acesta a fost declarat 
câştigător şi în 2014 cu filmul „Pentru tine 
Călăraşi, pentru mine Acasă!".

Decernarea premiului şi vizionarea filmului 
vor avea loc în cadrul festivităţilor de 
deschidere ale Zilelor Municipiului Călăraşi.

Vizionarea tuturor filmelor se va face în 
cadrul unui eveniment special organizat la 
Muzeul Municipal Călăraşi, la o dată care va 
fi anunţată ulterior.  

Menţionăm faptul că premiul concursului 
este de 1.500 de lei impozabili.

ecretarul de stat Suma alocată pentru aceste 
studii este de 200.000 lei.Ciprian Pandea a Sanunţat recent că Cel mai probabil, după 

studiul de prefezabilitate stabilirea soluţiilor tehnice 
pentru construirea privind realizarea acestui 
Pasajului de la Drajna a fost pasaj, anul viitor ar trebui 

să fie iniţiate şi procedurile aprobat, urmând ca în 
pentru licitaţie. aproximativ patru luni să 

demareze şi procedurile Dacă totul decurge normal, 
pentru studiul de pasajul ar putea fi gata până 
fezabilitate. la sfârşitul anului 2020.

Şcoala Naţională de Meserii (organizaţie non-profit) desfăşoară în 
Călăraşi cursuri autorizate: 

stilist unghii, frizer, coafor, manichiurist-pedichiurist, bucătar, brutar, 
patiser-cofetar, ospătar, barman, lucrator în comerţ, măcelar, 

confecţioner (croitor), sudor stivuitorist - cu aviz ISCIR, constructor, 
agent de securitate, tehnician masor şi reflexoterapie, infirmier, 

instructor preparator formare. Cursuri în desfăşurare. 

Preţuri minime: 400 lei în rate, locuri disponibile, sprijin angajare. 
Căutam colaboratori înscriere cursanţi, comision motivant. 

Telefon: 0751855929; 0726964482; 0763247477. 

E-mail: cursuri_romania@yahoo.com; Site: http://www.cursuri-
calificare-autorizate.ro

Anunţ organizare cursuri 
SC Supercom SA, cu sediul în Bucureşti, strada 

Gherghiţei, nr. 23 C, angajează următoarele categorii 
de personal:

Şoferi – permis conducere categoria „BC" şi „CE" şi 
atestat profesional transport marfă;

Maşinist la maşini pentru terasamente (buldoreşti, 
wollişti) cursuri de specialitate maşinişti la maşini 

pentru terasamente – experienţă minim 1 an. 

Relaţii la telefon 021.240.26.86 interior 127 şi 31 sau 
0372.129.327

Anunţ angajare

Cosmin Şuţu a câştigat, 
din nou, Concursul de 
filme de prezentare a 
Municipiului Călăraşi, 

ediţia 2017

Sâmbătă şi Duminică se sărbătoresc 

Zilele Municipiului Călăraşi

Studiul de 
prefezabilitate 

pentru Pasajul de la 
Drajna a fost aprobat

Consiliul Judeţean Călăraşi 
a achiziţionat clădirea 

fostei SIF Muntenia 

Senator Roxana Paţurcă: „La Spitalul Călăraşi 
va fi adus un nou Computer Tomograf“



Mircea Brânduşă oameni, pentru a petrece intermediul unui dans de Jegălia" a realizat o 
momente frumoase alături de tematic, intitulat „Secerişul". demonstraţie practică de 

„? inând cont că această familie, de cei dragi, dar şi de A urmat un moment confecţionare a acestor 
sărbătoare este stabilită de consăteni. Printre surprizele emoţionant în care cuplurile pistelci, îmbrăcăminte 
mult timp pe data de 8 pregătite de organizatori, am comunei Jegălia care tradiţională a locuitorilor. 
septembrie, zi în care dorit să vă pregătim şi noi un aniversează 50 de ani de Pentru că în comuna Jegălia 
ortodoxia sărbătoreşte program artistic susţinut de căsnicie au fost premiate de s-au format oameni cu merite 
NAŞTEREA SFINTEI elevii şcolii noastre, tinere primar. Mihaela Stratan, prin şi calităţi deosebite, Aurel 
FECIOARE MARIA, iar în vlăstare ale comunităţii de recitalul oferit, a reuşit să Vasile a acordat titlul de 
acest an a căzut într-o zi de cetăţean de onoare unuia 
vineri, Consiliul Local a dintre fiii satului. Odată 
hotărât ca acest eveniment să terminate festivităţile de 
se deruleze timp de trei zile. premiere a început 
Cheltuielile cu zilele comunei spectacolul de muzică 
nu sunt din bugetul local care populară. Larisa Petre a 
este foarte sărac. Nu ne-am prezentat un colaj de melodii 
permis să alocăm o sumă de de petrecere. Petrecerea a 
bani şi pentru alte activitaţi continuat prin recitaluri 
de acest gen. Peste 80% sunt excepţionale oferite de 
bani strânşi din donaţii şi Mariana Căpitănescu, 
sponsorizări ale fermierilor Andreea Antonescu, Nick 
din localitate şi a altor N&D şi Like Chocolate. 
persoane  de bine cărora le 

Un moment important l-a 
mulţumesc pentru sprijinul 

constituit vizita neanunţată a 
acordat pentru organizarea 

preşedintelui PNL, Ludovic acestui eveniment de mare 
Orban, însoţit de preşedintele însemnătate pentru 
CJC, Vasile Iliuţă, secretarul comunitatea noastră", a aici. Prin participarea noastră cucerească şi publicul fraţilor 
general PNL, Cristian Barbu, declarat primarul  Aurel am vrut să demonstrăm că şi ei, de aici, din Jegălia.  
senatorul Răducu Filipescu, Vasile în debutul sărbătorii. cei mai mici dintre fiii satului Românii din Jegălia au 
vicepreşedinţii CJC Valentin Manifestările dedicate zilei respectă comunitatea în care răspuns prompt: „Fraţii, în 
Barbu şi Marian Dinulescu comunei au debutat vineri cu cresc şi am dorit, şi probabil veci vor fi fraţi!". O bucurie 
care au fost invitaţi pe scenă o slujbă oficiată de soborul de vom reuşi, să aducem bucuria autentică, frăţească, lansată 
de primarul Aurel Vasile. preoţi de la bisericile din în sufletele dumneavoastră. de primarul Aurel Vasile care 
Seara s-a încheiat cu un foc comună. De asemenea, corul Vă mulţumesc pentru a premiat delegaţia din 
de artificii. În ultima zi de bisericii a oferit un moment susţinere celor implicaţi, le Moldova. Petrecerea a 
sărbătoare, pentru faptul că de binecuvântare şi de mulţumesc copiilor pentru continuat până târziu în 
Jegălia a progresat foarte mulţumire către Dumnezeu dorinţa de a fi prezenţi la noapte cu recitaluri oferite 
mult pe linie sportivă, pentru binefacerile revărsate această acţiune şi nu în de: Mândrele, Geanina 
începând cu ora 9 până la peste această străveche ultimul rând, mulţumesc Manea, Cristian Rizescu şi 
orele 14, a avut loc Concursul aşezare şi peste oamenii săi, cadrelor didactice implicate Alex Velea. Sâmbătă, peste 
Naţional - „Cupa Jegălia" de demni de toată isprava. care vor însufleţi atmosfera 3000 de locuitori ai satelor 
lupte libere, care a ajuns la Pentru că acest eveniment s-a prin programul prezentat: d- de pe malul braţului stâng al 
ediţia a V-a. Aceasta s-a desfăşurat la iniţiativa nele Paraschiv Lenuţa, Borcei au lăsat grijile 
desfăşurat în Parcul Tematic, primarului Aurel Vasile, Crăciun Daniela, Ilie Petruţa, deoparte şi au fost prezenţi la 
unde au participat 10 oraşe domnia sa  a transmis Dobre Marilena, Olteanu sărbătoarea comunei Jegălia. 

locuitorilor următorul mesaj: Mădălina, Voicu Oana şi dl Primarul Aurel Vasile a mari din România care au 
„Bun venit musafirilor noştri, Ion Vasilică". adresat un nou mesaj: „Bun cluburi sportive de lupte 
mici şi mari, deopotrivă! Floricelele Jegăliei au venit, tuturor invitaţilor! libere. Începând cu ora 14:30, 
Astăzi sărbătorim zilele încântat asistenţa cu un dans Terasele la care veţi putea la baza sportivă din Jegălia, 
comunei Jegălia, odată cu popular iar elevii din Nişcani gusta preparate la grătar, s-a desfăşurat un meci de 
belşugul toamnei, dovada au adus un plus de energie şi momentele artistice de pe fotbal Old Boys, la care au 
hărniciei şi a muncii culoare, prin dansul ţigănesc scenă, care cu siguranţă vă fost invitaţi toţi sportivii care 
oamenilor. Cele trei zile să ne prezentat. A fi gospodar este vor încânta şi vă vor face să au jucat fotbal şi care sunt 
fie spre bucurie, împăcare şi o onoare pentru orice vă ridicaţi de la mese şi să încă în viaţă, din 1970 până 
împărtăşire. Dar şi de cetăţean. În acest sens, Aurel încingeţi o horă, sunt dovada în prezent. Seara, oamenii 
mândrie pentru tot rodul Vasile a premiat gospodarii că oamenii gospodari trebuie, prezenţi au avut ocazia de a 
muncii fiecăruia în parte, fie celor trei sate ale comunei măcar din când în când, să şi petrece, alături de familie şi 
el în familie, la şcoală, la un Jegălia, care au amenajat şi petreacă, bucurându-se de prieteni clipe minunate în 
birou, la un atelier sau la întreţinut gospodăriile, reuşita muncii lor. La mulţi compania unor artişti de 
ogor! Sau la sala de repetiţii, proiect iniţiat în 2016. ani, Jegălia!". Grupurile prima mână. Dansul popular 
precum artiştii aici prezenţi, Muguraşii din Gâldău, „Tinere Speranţe" şi românesc este manifestarea 
şi pe care îi salut cu bucurie! îndrumaţi de doamnele „Boboceii" din comuna spiritului şi identităţii 
La Mulţi ani Jegălia!" învăţătoare Ilie Petruţa şi Borcea, sub îndrumarea noastre naţionale. De aceea, 
Cum nu poate fi sărbătoare Crăciun Daniela şi de domnul doamnei educatoare Petcu în această seară, dansul 
fără cântec, joc şi voie bună, învăţător Ion Vasilică, au Titiţa, au deschis programul popular va fi la rang de artă. 
organizatorii au oferit miilor demonstrat că hora artistic cu dans indian, dans 

Programul aristic a fost 
de oameni prezenţi un românească este simbolul grecesc, dans modern şi hora. 

deschis de ansamblurile de 
program special, pentru ca înfrăţirii tuturor românilor, Au urmat Ansamblurile 

dansuri populare din Borcea, 
distracţia să îi însoţească pe nelipsind din viaţa satului. Folclorice, Grâuşorul din 

Roseţi, Unirea iar cu vocea i-
tot parcursul acestor trei zile Dansurile populare Jegălia, Cununiţa Grâului din 

a încântat, Radu Spătaru. Pe 
minunate. Vineri seară prezentate de elevii din Modelu, Mlădiţele 

un fond muzical programul artistic a fost Nişcani, au demonstrat Dichiseniului şi din Bulgaria, 
impresionant şi într-o baie de deschis de elevi ai Şcolii legătura cu pământul nostru care au încântat asistenţa cu 
confeti, Aurel Vasile a Gimnaziale Nr. 1 Jegălia, natal şi păstrarea tradiţiilor, dansurile prezentate. Pentru 
prezidat festivitatea de alături de fraţii comunei portul specific fiecărei zone, atitudinea pozitivă faţă de 
premiere a tuturor sportivilor Jegălia, invitaţi speciali din cântecul şi dansul popular. creşterea animalelor, dorinţa 
prezenţi la sărbătoare. Larisa localitatea Nişcani - Ziua comunei este şi ziua de a munci, răbdare şi 
Petre a oferit şi în această Republica Moldova. Doamna recoltei. Pentru a rememora abilitatea de a-şi organiza 
ultimă seară un moment director Cristina Dumitru a unele activităţi, care cu câţiva propria muncă, fermierii 
muzical de excepţie. Pârlan rostit un mesaj în ani în urmă erau atât de comunei Jegălia au fost 
Florin, Cristina Turcu deschiderea acestui actuale, elevii clasei a II-a, ai premiaţi la rândul lor de 
Predescu, Minodora şi eveniment. „Bună ziua! Ziua Şcolii Gimnaziale Nr. 1 primarul Aurel Vasile. Cu 
Matteo au încheiat prin comunei Jegălia este un Jegălia, coordonaţi de ocazia sărbătoririi zilelor 
recitaluri incendiare eveniment care are la bază doamna învăţătoare comunei Jegălia, Aurel 
manifestaţiile dedicate dorinţa comunităţii locale de Paraschiv Lenuţa, au pus în Vasile, iniţiatorul 
Zilelor Comunei Jegălia.a-i aduna în acelaşi loc pe scenă un astfel de obicei, prin înregistrării mărcii „Pistelca 
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Mircea Brânduşă în realizarea acestui eveniment, Chirnogi, să ne fie spre bucurie, două) arată cum arată dragi!
consilierilor locali ai comunei împăcare şi împărtăşire! De Chirnogiul. Eu ştiu că această Vreau să vă asigur că în viaţa 
Chirnogi, Chirică Adrian-Dorin mândrie, pentru tot rodul localitate este una cu oameni mea de parlamentar voi milita imp de două zile, sâmbătă 
(viceprimar), Andrei Ion, Baltac muncii fiecăruia în parte, fie el, harnici şi cu bani suficienţi de şi duminică, primarul întotdeauna pentru păstrarea 
Gheorghe, Capdemai Anghel, şi în familie, la şcoală, la un mulţi ca să trăiască decent. Dar Tcomunei Chirnogi, Irinel tradiţiilor, obiceiurilor, datinilor 
Chirică Marian, Cotoban birou, la un atelier sau la ogor. banii pe care îi câştigaţi sunt Roman, i-a invitat pe toţi străbune! În egala măsura voi 
Constantin, Dragomir Ilie, Ene Mulţumesc îndeosebi bani veniţi din munca voastră. cetăţenii din localitate să ia parte sprijini, întotdeauna, orice 
Gheorghe, Găină Vicu, Mărgărit doamnelor, mamelor şi soţiilor Sunteţi recunoscuţi ca mari la activităţile sportive şi artistice demers al unui primar pentru 
Gheorghe, Pană Stelică, Spânu pregătite de primărie cu această dezvoltarea comunităţii! Sunt, 
Vasilică, Stănilă Constantin, ocazie. Astfel, câteva mii de permanent alături de 
Ştefan Ion, Văleanu Marius.persoane s-au adunat la sfârşit dumneavoastră, vă respect,  
La ceas de mare sărbătoare de săptămână (9/10 septembrie) aveţi toată preţuirea mea!
pentru comuna noastră pentru a sărbători zilele comunei Vă doresc sa petreceti cu voie 
permiteţi-mi de asemenea să Chirnogi. De la festivitate nu au buna si, mai ales, sa va garantez 
aduc mulţumirile mele în mod lipsit artişti cu nume sonore din ca al dumneavoastră Chirnogi 
public tuturor celor care mă showbiz-ul românesc. este si in sufletul meu! Cu 
sprijină şi se implică activ în Totodată, în cadrul respect!"
bunul mers al traiului nostru. Cu evenimentului, a avut loc şi o În timp ce invitaţii se întreţineau 
siguranţă, fiecare dintre festivitate de premiere a unor cu locuitorii, Irinel Roman a luat 
dumneavoastră îşi doreşte să personalităţi locale. La cuvântul din nou:trăiască într-o localitate curată, momentele de sărbătoare din „Pentru că alături de cadrele îngrijită, cu realizări, plină de comuna Chirnogi au participat şi didactice din comuna Chirnogi pace, voie bună şi voci zglobii de autorităţile judeţene, care au sunt atât de mulţi copii, am vrut copii. În calitate de primar, fac ţinut să evidenţieze rezultatele ca astăzi să le premiem valoarea, tot posibilul pentru a duce la obţinute de primarul Irinel valoare autentică a unor cariere bun sfârşit munca pe care mi-am Roman, atunci când vine vorba 

de o viaţă. Acordăm 4 diplome asumat-o şi pentru care am despre dezvoltarea localităţii. 
de excelenţă, două dintre ele la primit cel de-al doilea mandat noastre, căci mereu bunătatea legumicultori, că Bucureştiul sau Sâmbătă, înainte de a da startul 
doi fii ai satului care ne onorează din partea dumneavoastră. lor ţine laolaltă familiile, casele o parte a Bucureştiului trăieşte evenimentului, Adrian Chirică, 
cu activitatea lor deosebită de-a Sunt conştient că acest lucru nu şi comunitatea! Înţelepciunea lor din ceea ce produceţi voi şi viceprimarul comunei Chirnogi 
lungul carierei, şi două diplome poate fi făcut de unul singur şi aduce întotdeauna, pacea şi pentru treaba asta eu mă înclin preciza: „Noi ne-am pregătit în 
la două personalităţi care deşi nu nimeni nu poate face aşa ceva bucuria! Închei acest mesaj, prin în faţa voastră, pentru munca fiecare an pentru zilele comunei, 
sunt fii ai satului nostru, de-a singur. Am avut şi vom avea în a vă transmite, petrecere voastră. Să vă dea Dumnezeu dar anul acesta va fi ceva 
lungul carierei lor au contribuit continuare proiecte care ne ajută frumoasă şi multă sănătate. sănătate, să vă dea Dumnezeu ca deosebit. Aşa vrem să îi scoatem 
la promovarea localităţii noastre.să avem o viaţă mai bună, însă Doamne ajută! La mulţi ani, primarul şi viceprimarul şi pe tinerii noştri să facă mişcare, 
Prof. univ. Gheorghe Vlăsceanu, eu consider că o comunitate dragii mei chirnogeni!" echipa din primărie să vă aducă pe lângă distracţia care va fi de 
doctor în geografie, profesor sănătoasă şi prosperă este aceea I-a invitat, apoi, pe scenă pe toţi numai bucurii, iar eu ca şi Zilele Comunei".

în care toţi membrii ei se implică oaspeţii prezenţi: senatorul PNL senator al acestui judeţ sunt universitar la catedra de Istoria Acţiunile organizate cu ocazia 
pentru obţinerea unui scop Răducu Filipescu şi angajat alături de cei doi şi economiei şi geografie din cadrul sărbătorii comunei au debutat 
comun. Împreună avem puterea vicepreşedintele Consiliului alături de Consiliul Local să vă A.S.E., Bucureşti titular al sâmbătă de la ora 17:00, cu un 
de a ne face vieţile mai Judeţean, Valentin Barbu, aduc tot sprijinul. Am fost cursului de Geografie economică meci de fotbal din cadrul 
bune.Trebuie numai să ne secretarul interimar CJC, Emil preşedinte de Consiliu 12 ani, mondială. Constantin Ceauşu, Campionatului judeţean Călăraşi 
respectăm, să conlucrăm, să ne Muşat, administratorul CJC, am încercat şi uite că am reuşit profesor de istorie la Chirnogi şi la finele căruia Victoria Chirnogi 
facem datoria de oameni şi Bogdan Georgescu, prefectul să creăm o echipă puternică aici Olteniţa. Monografia Comunei s-a impus cu 3-1 în faţa echipei 
cetăţeni şi să ne ajutăm unul pe judeţului, George Iacob şi o la Chirnogi, echipă pe care dvs. Chirnogi este Opera dânsului de Steaua Radovanu. Un moment 
celălalt atunci când trecem prin delegaţie a PSD din care nu au să o respectaţi şi să o ajutaţi. scoatere din negura uitării a emoţionant s-a petrecut înaintea 
momente mai grele ale vieţii, lipsit preşedintele Ciprian Respectul dvs. se întoarce cu istoriei localităţii noastre. Done începerii jocului când, jucătorul 
momente pe care fiecare le trăim Pandea, senatorul Roxana respectul lor faţă de ceea ce dvs. Şerbănescu, doctor în ştiinţe George Crăciun şi-a cerut iubita 
la un moment dat în viaţă. Paţurcă şi deputatul Sorin propuneţi şi faţă de ceea ce dvs. arheologice, specialist în istorie, în căsătorie.

aveţi nevoie. Mă opresc aici şi vă Ajutorul şi respectul îl datorăm, Vrăjitoru, precum şi câţiva  scriitor cu lucrări ştiinţifice Programul artistic a fost dedicat urez să aveţi sănătate, să vă în primul rând, bătrânilor noştri primari din comunele recunoscute de marile foruri de în special tinerilor, capetele de distraţi şi astăzi. La mulţi ani care ne-au crescut, sau, au luptat învecinate. specialitate din România. afiş fiind: Danezu, Tatiana Ţintă tuturor şi multă sănătate!"pentru ca noi astăzi să ne În discursul său, senatorul Profesor Nicolae Mavrodin, cel şi Dumitru Dragon. O surpriză a 
bucurăm din toată inima. Răducu George Filipescu a Prezentă la eveniment, mai prolific scriitor din Olteniţa, constituit-o vizita preşedintelui 
Sprijinul este doar pentru afirmat: senatoarea Roxana Paţurcă, le-a depăşind peste 65 de cărţi scrise PNL, Ludovic Orban, a 
neputinţă, doar aşa înnobilează, adresat şi ea câteva cuvinte celor „Aţi avut noroc numai de şi editate. De fiecare dată a fost secretarului general al PNL, 
nu pentru lene sau nepăsare, de faţă:primari de seamă. Primari care implicat în promovarea Cristian Barbu, însoţiţi de 
căci în astfel de situaţii doar „Dragii mei, Mă bucur să fiu în au ştiut fiecare la timpul lui să evenimentelor cultural-spirituale preşedintele Consiliului 
adânceşte bolile sufletului şi rândul dumneavoastră, astăzi, la lupte pentru localitate. Dacă ale localităţii noastre şi a Judeţean Călăraşi, Vasile Iliuţă 
sărăceşte în van dăruitorul. Eu, o frumoasa zi de sărbătoare. Îi Chirnogiul astăzi este înaintea prezentat într-un mod pozitiv şi vicepreşedintele Consiliului 
Roman Irinel, primarul mulţumesc domnului Ştefan multor alte localităţi, este pentru brand-ul Chirnogi, atât cât i-a Judeţean, Marian Dinulescu şi 
dumneavoastră ales şi reinvestit pentru că dumnealui mi-a lansat că fiecare primar la timpul lui s- fost cu putinţă."  care au urcat pe scenă şi l-au 
în această onorabilă funcţie, cred această invitaţie şi recunosc că a luptat pentru această localitate. felicitat pe primarul Irinel Momentele artistice prezentate 
într-un viitor demn şi puternic de câteva zile mă sună continuu Sunt de asemenea foarte mândru Roman pentru munca depusă. de elevii Şcolii Gimnaziale din 
pentru comuna noastră. Cred în să-i confirm că voi fi prezentă că în fruntea localităţii este unul 

localitate, care au încântat Duminică la 11.30, sărbătoarea a tinerii dinamici, cred în bunii aici, alături de dumneavoastră.din cei mai buni amici ai mei, 
publicul prezent prin dansuri şi debutat cu o slujbă religioasă, gospodari pe care îi avem, cred este probabil echipa pe care mi- Dragii mei, În primul rând vreau 
cântece populare. Seara, după care Irinel Roman s-a în copiii care azi se ridică din am dorit-o întotdeauna astăzi la să vă mulţumesc pentru ca nu 
programul artistic a fost dedicat adresat locuitorilor: acele case bine rânduite, cred în Primăria şi la Consiliul local din ne-am mai văzut încă de la 
pentru oameni mai în vârstă, cu „Bună ziua, dragi chirnogeni! tot ce putem face, odată ce comuna dumneavoastră. Sunt alegeri. Eu reprezint Senatul  
mult folclor, capetele de afiş Bun venit distinşilor noştri decidem să facem împreună. doi băieţi tineri care sunt României, nu sunt senatorul 
fiind: Cristina Turcu Predescu şi musafiri! Mă bucur să vă văd azi Cred că avem potenţialul de a animaţi de ambiţie şi de dorinţa doar unui partid, sunt senatorul 
Claudia Ghiţulescu, dar şi alţi pe toţi, prezenţi la sărbătoarea rămâne în continuare un de a lăsa ceva în urma lor. Deja, tuturor locuitorilor, senatorul 
artişti în vogă precum, Ana comunităţii noastre şi sunt exemplu pentru judeţ şi chiar după un mandat şi puţin se dumneavoastră! Fără sprijinul 
Lesco, Glence, Fota fericit că am reuşit să organizăm pentru zona de sud a României. poate vedea că această echipă a dumneavoastră, astăzi, nu eram 
Samfira.Manifestările s-au şi anul acesta o astfel de Să sărbătorim deci, zilele realizat multe. Am umblat în tot pe această scenă să vă pot 
încheiat la miezul nopţii cu un manifestare bine meritată comunei odată cu belşugul judeţul şi pot să vă spun că nu mulţimi din suflet. Vă doresc 
splendid foc de artificii care a pentru comunitatea noastră. toamnei, dovadă a hărniciei şi a multe localităţi (câteva, le multă sănătate, prosperitate, 

Profit de acest prilej pentru a luminat cerul localităţii minute muncii cu dragoste de oameni şi numeri pe degetele de la o mână împlinit pe toate planurile si 
mulţumi pentru sprijinul acordat în şir!de întreaga fire! Zilele Comunei sau poate, hai să spun maxim numai bucurii din partea celor 

Zilele Comunei Jegălia, 3 zile 
de distracţie pentru locuitori

Locuitorii din Chirnogi şi-au 
sărbătorit comuna timp de două zile



Mircea Brânduşă oameni, pentru a petrece intermediul unui dans de Jegălia" a realizat o 
momente frumoase alături de tematic, intitulat „Secerişul". demonstraţie practică de 

„? inând cont că această familie, de cei dragi, dar şi de A urmat un moment confecţionare a acestor 
sărbătoare este stabilită de consăteni. Printre surprizele emoţionant în care cuplurile pistelci, îmbrăcăminte 
mult timp pe data de 8 pregătite de organizatori, am comunei Jegălia care tradiţională a locuitorilor. 
septembrie, zi în care dorit să vă pregătim şi noi un aniversează 50 de ani de Pentru că în comuna Jegălia 
ortodoxia sărbătoreşte program artistic susţinut de căsnicie au fost premiate de s-au format oameni cu merite 
NAŞTEREA SFINTEI elevii şcolii noastre, tinere primar. Mihaela Stratan, prin şi calităţi deosebite, Aurel 
FECIOARE MARIA, iar în vlăstare ale comunităţii de recitalul oferit, a reuşit să Vasile a acordat titlul de 
acest an a căzut într-o zi de cetăţean de onoare unuia 
vineri, Consiliul Local a dintre fiii satului. Odată 
hotărât ca acest eveniment să terminate festivităţile de 
se deruleze timp de trei zile. premiere a început 
Cheltuielile cu zilele comunei spectacolul de muzică 
nu sunt din bugetul local care populară. Larisa Petre a 
este foarte sărac. Nu ne-am prezentat un colaj de melodii 
permis să alocăm o sumă de de petrecere. Petrecerea a 
bani şi pentru alte activitaţi continuat prin recitaluri 
de acest gen. Peste 80% sunt excepţionale oferite de 
bani strânşi din donaţii şi Mariana Căpitănescu, 
sponsorizări ale fermierilor Andreea Antonescu, Nick 
din localitate şi a altor N&D şi Like Chocolate. 
persoane  de bine cărora le 

Un moment important l-a 
mulţumesc pentru sprijinul 

constituit vizita neanunţată a 
acordat pentru organizarea 

preşedintelui PNL, Ludovic acestui eveniment de mare 
Orban, însoţit de preşedintele însemnătate pentru 
CJC, Vasile Iliuţă, secretarul comunitatea noastră", a aici. Prin participarea noastră cucerească şi publicul fraţilor 
general PNL, Cristian Barbu, declarat primarul  Aurel am vrut să demonstrăm că şi ei, de aici, din Jegălia.  
senatorul Răducu Filipescu, Vasile în debutul sărbătorii. cei mai mici dintre fiii satului Românii din Jegălia au 
vicepreşedinţii CJC Valentin Manifestările dedicate zilei respectă comunitatea în care răspuns prompt: „Fraţii, în 
Barbu şi Marian Dinulescu comunei au debutat vineri cu cresc şi am dorit, şi probabil veci vor fi fraţi!". O bucurie 
care au fost invitaţi pe scenă o slujbă oficiată de soborul de vom reuşi, să aducem bucuria autentică, frăţească, lansată 
de primarul Aurel Vasile. preoţi de la bisericile din în sufletele dumneavoastră. de primarul Aurel Vasile care 
Seara s-a încheiat cu un foc comună. De asemenea, corul Vă mulţumesc pentru a premiat delegaţia din 
de artificii. În ultima zi de bisericii a oferit un moment susţinere celor implicaţi, le Moldova. Petrecerea a 
sărbătoare, pentru faptul că de binecuvântare şi de mulţumesc copiilor pentru continuat până târziu în 
Jegălia a progresat foarte mulţumire către Dumnezeu dorinţa de a fi prezenţi la noapte cu recitaluri oferite 
mult pe linie sportivă, pentru binefacerile revărsate această acţiune şi nu în de: Mândrele, Geanina 
începând cu ora 9 până la peste această străveche ultimul rând, mulţumesc Manea, Cristian Rizescu şi 
orele 14, a avut loc Concursul aşezare şi peste oamenii săi, cadrelor didactice implicate Alex Velea. Sâmbătă, peste 
Naţional - „Cupa Jegălia" de demni de toată isprava. care vor însufleţi atmosfera 3000 de locuitori ai satelor 
lupte libere, care a ajuns la Pentru că acest eveniment s-a prin programul prezentat: d- de pe malul braţului stâng al 
ediţia a V-a. Aceasta s-a desfăşurat la iniţiativa nele Paraschiv Lenuţa, Borcei au lăsat grijile 
desfăşurat în Parcul Tematic, primarului Aurel Vasile, Crăciun Daniela, Ilie Petruţa, deoparte şi au fost prezenţi la 
unde au participat 10 oraşe domnia sa  a transmis Dobre Marilena, Olteanu sărbătoarea comunei Jegălia. 

locuitorilor următorul mesaj: Mădălina, Voicu Oana şi dl Primarul Aurel Vasile a mari din România care au 
„Bun venit musafirilor noştri, Ion Vasilică". adresat un nou mesaj: „Bun cluburi sportive de lupte 
mici şi mari, deopotrivă! Floricelele Jegăliei au venit, tuturor invitaţilor! libere. Începând cu ora 14:30, 
Astăzi sărbătorim zilele încântat asistenţa cu un dans Terasele la care veţi putea la baza sportivă din Jegălia, 
comunei Jegălia, odată cu popular iar elevii din Nişcani gusta preparate la grătar, s-a desfăşurat un meci de 
belşugul toamnei, dovada au adus un plus de energie şi momentele artistice de pe fotbal Old Boys, la care au 
hărniciei şi a muncii culoare, prin dansul ţigănesc scenă, care cu siguranţă vă fost invitaţi toţi sportivii care 
oamenilor. Cele trei zile să ne prezentat. A fi gospodar este vor încânta şi vă vor face să au jucat fotbal şi care sunt 
fie spre bucurie, împăcare şi o onoare pentru orice vă ridicaţi de la mese şi să încă în viaţă, din 1970 până 
împărtăşire. Dar şi de cetăţean. În acest sens, Aurel încingeţi o horă, sunt dovada în prezent. Seara, oamenii 
mândrie pentru tot rodul Vasile a premiat gospodarii că oamenii gospodari trebuie, prezenţi au avut ocazia de a 
muncii fiecăruia în parte, fie celor trei sate ale comunei măcar din când în când, să şi petrece, alături de familie şi 
el în familie, la şcoală, la un Jegălia, care au amenajat şi petreacă, bucurându-se de prieteni clipe minunate în 
birou, la un atelier sau la întreţinut gospodăriile, reuşita muncii lor. La mulţi compania unor artişti de 
ogor! Sau la sala de repetiţii, proiect iniţiat în 2016. ani, Jegălia!". Grupurile prima mână. Dansul popular 
precum artiştii aici prezenţi, Muguraşii din Gâldău, „Tinere Speranţe" şi românesc este manifestarea 
şi pe care îi salut cu bucurie! îndrumaţi de doamnele „Boboceii" din comuna spiritului şi identităţii 
La Mulţi ani Jegălia!" învăţătoare Ilie Petruţa şi Borcea, sub îndrumarea noastre naţionale. De aceea, 
Cum nu poate fi sărbătoare Crăciun Daniela şi de domnul doamnei educatoare Petcu în această seară, dansul 
fără cântec, joc şi voie bună, învăţător Ion Vasilică, au Titiţa, au deschis programul popular va fi la rang de artă. 
organizatorii au oferit miilor demonstrat că hora artistic cu dans indian, dans 

Programul aristic a fost 
de oameni prezenţi un românească este simbolul grecesc, dans modern şi hora. 

deschis de ansamblurile de 
program special, pentru ca înfrăţirii tuturor românilor, Au urmat Ansamblurile 

dansuri populare din Borcea, 
distracţia să îi însoţească pe nelipsind din viaţa satului. Folclorice, Grâuşorul din 

Roseţi, Unirea iar cu vocea i-
tot parcursul acestor trei zile Dansurile populare Jegălia, Cununiţa Grâului din 

a încântat, Radu Spătaru. Pe 
minunate. Vineri seară prezentate de elevii din Modelu, Mlădiţele 

un fond muzical programul artistic a fost Nişcani, au demonstrat Dichiseniului şi din Bulgaria, 
impresionant şi într-o baie de deschis de elevi ai Şcolii legătura cu pământul nostru care au încântat asistenţa cu 
confeti, Aurel Vasile a Gimnaziale Nr. 1 Jegălia, natal şi păstrarea tradiţiilor, dansurile prezentate. Pentru 
prezidat festivitatea de alături de fraţii comunei portul specific fiecărei zone, atitudinea pozitivă faţă de 
premiere a tuturor sportivilor Jegălia, invitaţi speciali din cântecul şi dansul popular. creşterea animalelor, dorinţa 
prezenţi la sărbătoare. Larisa localitatea Nişcani - Ziua comunei este şi ziua de a munci, răbdare şi 
Petre a oferit şi în această Republica Moldova. Doamna recoltei. Pentru a rememora abilitatea de a-şi organiza 
ultimă seară un moment director Cristina Dumitru a unele activităţi, care cu câţiva propria muncă, fermierii 
muzical de excepţie. Pârlan rostit un mesaj în ani în urmă erau atât de comunei Jegălia au fost 
Florin, Cristina Turcu deschiderea acestui actuale, elevii clasei a II-a, ai premiaţi la rândul lor de 
Predescu, Minodora şi eveniment. „Bună ziua! Ziua Şcolii Gimnaziale Nr. 1 primarul Aurel Vasile. Cu 
Matteo au încheiat prin comunei Jegălia este un Jegălia, coordonaţi de ocazia sărbătoririi zilelor 
recitaluri incendiare eveniment care are la bază doamna învăţătoare comunei Jegălia, Aurel 
manifestaţiile dedicate dorinţa comunităţii locale de Paraschiv Lenuţa, au pus în Vasile, iniţiatorul 
Zilelor Comunei Jegălia.a-i aduna în acelaşi loc pe scenă un astfel de obicei, prin înregistrării mărcii „Pistelca 
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Mircea Brânduşă în realizarea acestui eveniment, Chirnogi, să ne fie spre bucurie, două) arată cum arată dragi!
consilierilor locali ai comunei împăcare şi împărtăşire! De Chirnogiul. Eu ştiu că această Vreau să vă asigur că în viaţa 
Chirnogi, Chirică Adrian-Dorin mândrie, pentru tot rodul localitate este una cu oameni mea de parlamentar voi milita imp de două zile, sâmbătă 
(viceprimar), Andrei Ion, Baltac muncii fiecăruia în parte, fie el, harnici şi cu bani suficienţi de şi duminică, primarul întotdeauna pentru păstrarea 
Gheorghe, Capdemai Anghel, şi în familie, la şcoală, la un mulţi ca să trăiască decent. Dar Tcomunei Chirnogi, Irinel tradiţiilor, obiceiurilor, datinilor 
Chirică Marian, Cotoban birou, la un atelier sau la ogor. banii pe care îi câştigaţi sunt Roman, i-a invitat pe toţi străbune! În egala măsura voi 
Constantin, Dragomir Ilie, Ene Mulţumesc îndeosebi bani veniţi din munca voastră. cetăţenii din localitate să ia parte sprijini, întotdeauna, orice 
Gheorghe, Găină Vicu, Mărgărit doamnelor, mamelor şi soţiilor Sunteţi recunoscuţi ca mari la activităţile sportive şi artistice demers al unui primar pentru 
Gheorghe, Pană Stelică, Spânu pregătite de primărie cu această dezvoltarea comunităţii! Sunt, 
Vasilică, Stănilă Constantin, ocazie. Astfel, câteva mii de permanent alături de 
Ştefan Ion, Văleanu Marius.persoane s-au adunat la sfârşit dumneavoastră, vă respect,  
La ceas de mare sărbătoare de săptămână (9/10 septembrie) aveţi toată preţuirea mea!
pentru comuna noastră pentru a sărbători zilele comunei Vă doresc sa petreceti cu voie 
permiteţi-mi de asemenea să Chirnogi. De la festivitate nu au buna si, mai ales, sa va garantez 
aduc mulţumirile mele în mod lipsit artişti cu nume sonore din ca al dumneavoastră Chirnogi 
public tuturor celor care mă showbiz-ul românesc. este si in sufletul meu! Cu 
sprijină şi se implică activ în Totodată, în cadrul respect!"
bunul mers al traiului nostru. Cu evenimentului, a avut loc şi o În timp ce invitaţii se întreţineau 
siguranţă, fiecare dintre festivitate de premiere a unor cu locuitorii, Irinel Roman a luat 
dumneavoastră îşi doreşte să personalităţi locale. La cuvântul din nou:trăiască într-o localitate curată, momentele de sărbătoare din „Pentru că alături de cadrele îngrijită, cu realizări, plină de comuna Chirnogi au participat şi didactice din comuna Chirnogi pace, voie bună şi voci zglobii de autorităţile judeţene, care au sunt atât de mulţi copii, am vrut copii. În calitate de primar, fac ţinut să evidenţieze rezultatele ca astăzi să le premiem valoarea, tot posibilul pentru a duce la obţinute de primarul Irinel valoare autentică a unor cariere bun sfârşit munca pe care mi-am Roman, atunci când vine vorba 

de o viaţă. Acordăm 4 diplome asumat-o şi pentru care am despre dezvoltarea localităţii. 
de excelenţă, două dintre ele la primit cel de-al doilea mandat noastre, căci mereu bunătatea legumicultori, că Bucureştiul sau Sâmbătă, înainte de a da startul 
doi fii ai satului care ne onorează din partea dumneavoastră. lor ţine laolaltă familiile, casele o parte a Bucureştiului trăieşte evenimentului, Adrian Chirică, 
cu activitatea lor deosebită de-a Sunt conştient că acest lucru nu şi comunitatea! Înţelepciunea lor din ceea ce produceţi voi şi viceprimarul comunei Chirnogi 
lungul carierei, şi două diplome poate fi făcut de unul singur şi aduce întotdeauna, pacea şi pentru treaba asta eu mă înclin preciza: „Noi ne-am pregătit în 
la două personalităţi care deşi nu nimeni nu poate face aşa ceva bucuria! Închei acest mesaj, prin în faţa voastră, pentru munca fiecare an pentru zilele comunei, 
sunt fii ai satului nostru, de-a singur. Am avut şi vom avea în a vă transmite, petrecere voastră. Să vă dea Dumnezeu dar anul acesta va fi ceva 
lungul carierei lor au contribuit continuare proiecte care ne ajută frumoasă şi multă sănătate. sănătate, să vă dea Dumnezeu ca deosebit. Aşa vrem să îi scoatem 
la promovarea localităţii noastre.să avem o viaţă mai bună, însă Doamne ajută! La mulţi ani, primarul şi viceprimarul şi pe tinerii noştri să facă mişcare, 
Prof. univ. Gheorghe Vlăsceanu, eu consider că o comunitate dragii mei chirnogeni!" echipa din primărie să vă aducă pe lângă distracţia care va fi de 
doctor în geografie, profesor sănătoasă şi prosperă este aceea I-a invitat, apoi, pe scenă pe toţi numai bucurii, iar eu ca şi Zilele Comunei".

în care toţi membrii ei se implică oaspeţii prezenţi: senatorul PNL senator al acestui judeţ sunt universitar la catedra de Istoria Acţiunile organizate cu ocazia 
pentru obţinerea unui scop Răducu Filipescu şi angajat alături de cei doi şi economiei şi geografie din cadrul sărbătorii comunei au debutat 
comun. Împreună avem puterea vicepreşedintele Consiliului alături de Consiliul Local să vă A.S.E., Bucureşti titular al sâmbătă de la ora 17:00, cu un 
de a ne face vieţile mai Judeţean, Valentin Barbu, aduc tot sprijinul. Am fost cursului de Geografie economică meci de fotbal din cadrul 
bune.Trebuie numai să ne secretarul interimar CJC, Emil preşedinte de Consiliu 12 ani, mondială. Constantin Ceauşu, Campionatului judeţean Călăraşi 
respectăm, să conlucrăm, să ne Muşat, administratorul CJC, am încercat şi uite că am reuşit profesor de istorie la Chirnogi şi la finele căruia Victoria Chirnogi 
facem datoria de oameni şi Bogdan Georgescu, prefectul să creăm o echipă puternică aici Olteniţa. Monografia Comunei s-a impus cu 3-1 în faţa echipei 
cetăţeni şi să ne ajutăm unul pe judeţului, George Iacob şi o la Chirnogi, echipă pe care dvs. Chirnogi este Opera dânsului de Steaua Radovanu. Un moment 
celălalt atunci când trecem prin delegaţie a PSD din care nu au să o respectaţi şi să o ajutaţi. scoatere din negura uitării a emoţionant s-a petrecut înaintea 
momente mai grele ale vieţii, lipsit preşedintele Ciprian Respectul dvs. se întoarce cu istoriei localităţii noastre. Done începerii jocului când, jucătorul 
momente pe care fiecare le trăim Pandea, senatorul Roxana respectul lor faţă de ceea ce dvs. Şerbănescu, doctor în ştiinţe George Crăciun şi-a cerut iubita 
la un moment dat în viaţă. Paţurcă şi deputatul Sorin propuneţi şi faţă de ceea ce dvs. arheologice, specialist în istorie, în căsătorie.

aveţi nevoie. Mă opresc aici şi vă Ajutorul şi respectul îl datorăm, Vrăjitoru, precum şi câţiva  scriitor cu lucrări ştiinţifice Programul artistic a fost dedicat urez să aveţi sănătate, să vă în primul rând, bătrânilor noştri primari din comunele recunoscute de marile foruri de în special tinerilor, capetele de distraţi şi astăzi. La mulţi ani care ne-au crescut, sau, au luptat învecinate. specialitate din România. afiş fiind: Danezu, Tatiana Ţintă tuturor şi multă sănătate!"pentru ca noi astăzi să ne În discursul său, senatorul Profesor Nicolae Mavrodin, cel şi Dumitru Dragon. O surpriză a 
bucurăm din toată inima. Răducu George Filipescu a Prezentă la eveniment, mai prolific scriitor din Olteniţa, constituit-o vizita preşedintelui 
Sprijinul este doar pentru afirmat: senatoarea Roxana Paţurcă, le-a depăşind peste 65 de cărţi scrise PNL, Ludovic Orban, a 
neputinţă, doar aşa înnobilează, adresat şi ea câteva cuvinte celor „Aţi avut noroc numai de şi editate. De fiecare dată a fost secretarului general al PNL, 
nu pentru lene sau nepăsare, de faţă:primari de seamă. Primari care implicat în promovarea Cristian Barbu, însoţiţi de 
căci în astfel de situaţii doar „Dragii mei, Mă bucur să fiu în au ştiut fiecare la timpul lui să evenimentelor cultural-spirituale preşedintele Consiliului 
adânceşte bolile sufletului şi rândul dumneavoastră, astăzi, la lupte pentru localitate. Dacă ale localităţii noastre şi a Judeţean Călăraşi, Vasile Iliuţă 
sărăceşte în van dăruitorul. Eu, o frumoasa zi de sărbătoare. Îi Chirnogiul astăzi este înaintea prezentat într-un mod pozitiv şi vicepreşedintele Consiliului 
Roman Irinel, primarul mulţumesc domnului Ştefan multor alte localităţi, este pentru brand-ul Chirnogi, atât cât i-a Judeţean, Marian Dinulescu şi 
dumneavoastră ales şi reinvestit pentru că dumnealui mi-a lansat că fiecare primar la timpul lui s- fost cu putinţă."  care au urcat pe scenă şi l-au 
în această onorabilă funcţie, cred această invitaţie şi recunosc că a luptat pentru această localitate. felicitat pe primarul Irinel Momentele artistice prezentate 
într-un viitor demn şi puternic de câteva zile mă sună continuu Sunt de asemenea foarte mândru Roman pentru munca depusă. de elevii Şcolii Gimnaziale din 
pentru comuna noastră. Cred în să-i confirm că voi fi prezentă că în fruntea localităţii este unul 

localitate, care au încântat Duminică la 11.30, sărbătoarea a tinerii dinamici, cred în bunii aici, alături de dumneavoastră.din cei mai buni amici ai mei, 
publicul prezent prin dansuri şi debutat cu o slujbă religioasă, gospodari pe care îi avem, cred este probabil echipa pe care mi- Dragii mei, În primul rând vreau 
cântece populare. Seara, după care Irinel Roman s-a în copiii care azi se ridică din am dorit-o întotdeauna astăzi la să vă mulţumesc pentru ca nu 
programul artistic a fost dedicat adresat locuitorilor: acele case bine rânduite, cred în Primăria şi la Consiliul local din ne-am mai văzut încă de la 
pentru oameni mai în vârstă, cu „Bună ziua, dragi chirnogeni! tot ce putem face, odată ce comuna dumneavoastră. Sunt alegeri. Eu reprezint Senatul  
mult folclor, capetele de afiş Bun venit distinşilor noştri decidem să facem împreună. doi băieţi tineri care sunt României, nu sunt senatorul 
fiind: Cristina Turcu Predescu şi musafiri! Mă bucur să vă văd azi Cred că avem potenţialul de a animaţi de ambiţie şi de dorinţa doar unui partid, sunt senatorul 
Claudia Ghiţulescu, dar şi alţi pe toţi, prezenţi la sărbătoarea rămâne în continuare un de a lăsa ceva în urma lor. Deja, tuturor locuitorilor, senatorul 
artişti în vogă precum, Ana comunităţii noastre şi sunt exemplu pentru judeţ şi chiar după un mandat şi puţin se dumneavoastră! Fără sprijinul 
Lesco, Glence, Fota fericit că am reuşit să organizăm pentru zona de sud a României. poate vedea că această echipă a dumneavoastră, astăzi, nu eram 
Samfira.Manifestările s-au şi anul acesta o astfel de Să sărbătorim deci, zilele realizat multe. Am umblat în tot pe această scenă să vă pot 
încheiat la miezul nopţii cu un manifestare bine meritată comunei odată cu belşugul judeţul şi pot să vă spun că nu mulţimi din suflet. Vă doresc 
splendid foc de artificii care a pentru comunitatea noastră. toamnei, dovadă a hărniciei şi a multe localităţi (câteva, le multă sănătate, prosperitate, 

Profit de acest prilej pentru a luminat cerul localităţii minute muncii cu dragoste de oameni şi numeri pe degetele de la o mână împlinit pe toate planurile si 
mulţumi pentru sprijinul acordat în şir!de întreaga fire! Zilele Comunei sau poate, hai să spun maxim numai bucurii din partea celor 

Zilele Comunei Jegălia, 3 zile 
de distracţie pentru locuitori

Locuitorii din Chirnogi şi-au 
sărbătorit comuna timp de două zile



entrul Judeţean de Cultură şi Creaţie 
Călăraşi organizează vineri, 29 Cseptembrie 2017, începând cu ora 20.00, 

proiectul cultural „Noaptea albă a muzicii folk". 

Aşadar, oameni dragi aşteaptă alţi oameni 
dragi, pentru a fi laolaltă într-o noapte cu 
chitări şi poeme.

Ne vom bucura sufletele alături de: Victor 
Socaciu & Mike Constantinescu, Mircea 
Bodolan, Cristian Buică, Walter & Gilbert 
Ghicolescu, Vasile Mardare, Adrian Bezna, Fox 
Studis, David Gojkovic şi Trio Vox.

Moderatori: Clara Mărgineanu şi Loreta Popa.

Evenimentul se va desfăşura pe scena din 
Parcul Dumbrava.
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purtătoare de folclor, cu socrii şi Revoluţia, sau ce-o fi fost în decembrie spre crivăţ, învelit cu stuf („era în iulie, 
părinţii de la care a cules colinde de 89, m-a prins în casa lui Victor. băteam stuful şi jos leşinau oile căpiate 
„Judeţ Mare" şi cântece de frunză, şi pe Rămăsesem de seara, după o repetiţie de căldură"), cu odaie mică cu sobă 
care apoi le-a sporit umblând din inutilă, făcută într-un moment în care oarbă, război de ţesut şi leagăn pentru 
poartă-n poartă pe uliţele satului. De la istoria ieşise din ţâţâni. („Partidul, ţânci, cu odaie mare, rece, cu tindă cu 
nunţi şi cumetrii învăţa paşii de hore, Ceauşescu, România", aranjament temei / la foc şi chiler / celar cu 
sârbe şi brâu, urca cu ei pe scenă şi cu muzical pentru gruparea din Jilavele, ciorciobute şi plase de pescuit...
doi lăutari şi cu flăcăi şi fete de da de către Ioan Luchian Mihalea). „Bem Acareturile nu sunt terminate, dar într-
veste-n ţară, de treceau repetiţiile şi plecăm" îi spuneam lui Victor, şi el un şopron tot vezi o căruţă înflorată, 
dincolo de miezul nopţii. Azi aşa-mâine mie în retur. Târziu, în noapte, Victor meşterită chiar de Victor Simion. „Într-
aşa, a rodit un ansamblu folcloric pe credea că dacă Ceauşescu ne-a scăpat o gospodărie rău întocmită treaba 
care l-am şi năşit, Colinda. de datorii, metroul va ajunge la Jilavele, merge ca o căruţă neunsă (...).O casă 

* iar el va putea colinda fără să fie obligat făcută fără socoteală, îţi ia şi sănătatea 
să rescrie articole din „Scânteia" pentru pe care ţi-a dat- o Dumnezeu (...). Când Prin 1975, Victor cu ai săi au cumpărat 
gazeta de perete din faţa primăriei. zice ţăranul „gospodăria mea" înţelege un colţ din moşia boierului de 

* pământul care-l are, casa şi acareturile odinioară, Comănescu.  Era o răscruce 
După Decembrie 89, Victor Simion a din curte, toate lucrurile şi fiinţele care cu dejugătoare, cruce de pomenire 
devenit „referent cultural". S-a sunt ale lui şi peste care el este stăpân tivită de funia timpului, puţ cu obezi şi 
privatizat un pic, şi-a cumpărat o moară (...). Tot ca făcând parte din gospodăria uluc pentru adăpatul vitelor, toate din 
cu ciocănele. Pentru casa întotdeauna lui, ţăranul socoteşte şi pe nevastă şi pe piatră şi toate de la mijlocul veacului al 

Vineri, 1 Septembrie. În această zi „în construcţie" pierduse maşina şi copii". (Arh. Florea Stănculescu, Case şi XIX-lea. Acolo, Victor şi-a început o 
Biserica lui Dumnezeu prăznuieşte carnetul de şofer. Cu uruitorul de boabe gospodării la ţară, 1927, p. 9 ). casă, cum văzuse la marginea 
Indictionul, adică începutul anului nou spera că va drege busuiocul... După mine, şi fără să nu iau în seamă Ploieştiului, cu parter şi etaj. Copiii, 
bisericesc. Biserica mulţumeşte lui truda copiilor din Ansamblul Jilavei, DEX-ul explică esenţa noii funcţii a lui Liliana şi Ionuţ (îi spuneam 
Dumnezeu pentru roadele care ne-au sau a părinţilor lor, Victor Simion este Victor: „Specialist în cadrul unei „Colonelul", mai târziu, după înfăţişare, 
veselit peste an şi se roagă ca şi anul artizanul de necontestat a acestei instituţii, a cărui atribuţie este de a da i-am zis „Banditos"), au trecut prin şcoli 
nou să fie roditor. Tot în această zi Gospodării făcute cu socoteală. îndrumări şi informaţii în domeniul şi prin „Colinda", cântau şi jucau până-
Domnul a pus început propovăduirii Mai aproape sau mai departe de specialităţii sale". Victor simte că cineva n chindie, acum sunt aşezaţi, fiecare la 
Sale în lume. „Astăzi s-a împlinit Gospodărie şi balta Jilavele se află îi taie craca de sub picioare. El, om casa lui. Doar casa părintească din 
Scriptura aceasta în urechile voastre". monumente de arhitectură: biserici de dinamic, ambiţios, ţâfnos, cu Jilavele încă nu e terminată...
(Intrând Domnul în sinagoga din zid („Sfinţii Trei Ierarhi" din adrenalina în progresie, după inventare *
Nazaret primeşte cartea Proorocului Slătioarele, 1820, „Sfântul Ioan de sine trebuia să mai schimbe o dată Pe atunci (ca şi acum) nu aveam 
Isaia, de unde află locul şi lucrarea Lui Botezătorul" din Jilavele, ctitorită în macazul.maşină, nici proprie, nici de serviciu. 
în lume. Luca 4, 18 – 21). 1697, refăcută în 1844 şi 1915), curţi Mai întâi a sporit repertoriul Făceam autostopul, două-trei maşini pe 
Într-un asemenea început, Victor boiereşti (Bâzu Cantacuzino, sec. XIX ), Ansamblului său, pe care l-a scos pe noapte, dacă nu dormeam la Victor 
Simion a dat o masă în care fiecare pivniţe (Bâzu Cantacuzino, Herescu, uliţele satului: scaloienii, paparudele, ajungeam dimineaţa la Slobozia. Într-o 
invitat, prieten de cândva sau de mâine, sec. XVIII ). Toate aşteaptă semnul Drăgaica, Capra, Irozii ş.a. zi m-a convocat (acesta-i termenul) 
fiecare fel de mâncare şi tacâm, fiecare reorânduirii lor istorice, economice, Potcoveşte ouă de Crăciun, le expune la Czerwinski, secretara cu propaganda la 
cuvânt sau gest făceau să recite îngerii: turistice. Bruxelles (nu oriunde, chiar la Comitetul Judeţean PCR – Ialomiţa. 
„Să nu ne spună nimeni că trecutu-i Între toate aceste monumente, Parlamentul European) şi le vinde la „M-a sesizat Varză (primarul, n.n.) că 
mort. /Trecutu-i despre noi şi Gospodăria lui Victor Simion este Viena, la „Crăciun în Europa", Victoraş nu-şi face datoria. Îl dai afară!" 
înlăuntru" (din James Rebanks,  Viaţa replica nostalgică şi fermecătoare a românilor din diaspora.„Care Victoraş, tovarăşa...?" „Prietenul 
păstorului, 2016, p. 229; o poveste plugarului din Câmpia Eternă, „am fost matale, Simion. De trei săptămâni nu Practic, devine editor: lansează la 
reală, bine scrisă …) tânăr şi-am putut şi pe toate le-am are la gazeta de perete un articol, a uitat Căminul Cultural Monografia locală, 
Acum trei ani, după 52 de ani în făcut"...de munca de la om la om şi nici pe linia coordonată de un pezevenchi (Geacu), 
„câmpul muncii", Victor s-a scos la *grajdului nu a ajuns..." „Tovarăşa din care, nici azi nu pot înţelege, lipsesc 
pensie. Zece ani, ca lăcătuş de revizie, a La masa lui Victor şi a Ansamblului ce a Czerwinski, Victor Simion face de parcă nici n-aş fi trecut prin 
ţinut trenurile pe linie, apoi scena i-a făcut vestită Jilavele, n-au lipsit: Petre propaganda sufletului românesc". „Ieşi Jilavele...
dictat stilul de viaţă. A jucat pe podele Ene, părintele Cătălin Stanciu, George afară! Du-te la Jilavele pe jos!" Instituie primele cursuri de internet în în iţari de dimie şi şubă de ceferist, a Stoian, Clementina Tudor, Iancu, 

Aveam dreptate, „Colinda" dăduse comună, în 1996 promovează Asociaţia păstorit satul cu colinde, cu hore, cu Nicolae Stoene, Nelu Paşata, dascăli 
roată ţării:  Bărăganu-n lung şi-n lat, Culturală „Constantin C. Cantacuzino", „Ţigăneasca" de mână şi cu „Leliţa cu vechi şi noi, nevasta, copiii şi nepoţii lui 
Bucureşti, Valea Jiului, la mineri şi-n iar în 2016, Asociaţia „Centrul de ochii verzi". Cu el, zeci de generaţii au Victor. 
satele de momârlani, Cluj-Napoca, resurse pentru educaţie şi artizanat învăţat să se bucure, să sporească rodul Au lipsit, plecaţi în ceruri, Ioana, 
Baia-Mare, Sighetul Marmaţiei, tradiţional".pământului, să nu uite că istoria lor este Adrian, Ion (Berechet), Ică, Gheorghe 
Obcinele Bucovinei, Putna, Iaşi... La Victor joacă tare. Cu nouă ani în urmă, să aibă istorie. (Bâtu)...
fereastra omului, în biserici la Naşterea la iniţiativa lui, primăria se învoieşte * *
Domnului, în turnuri de cetate sau pe pentru un Proiect de gospodărie Pe vremuri, mai ales de la Gheorghiu Povestea am început să o scriu luni, 4 
scenele festivalelor de folclor, Victor ţărănească tradiţională, cu o Dej spre Ceauşescu, ceferiştii au septembrie. Victor Simion e născut în 
Simion, laolaltă cu nevasta şi copiii, şi organizaţie creştină, World Vision reprezentat principalul izvor de cadre ziua pomenirii Sfântului Prooroc Moise, 
cu minunaţii săi tovarăşi au înşirat („Noi credem într-un singur pentru comunişti.Victor înţelesese cel prin care Dumnezeu a rânduit să 
mărgărite. Dumnezeu: Tatăl, Fiul şi Sfântul multe, dar când bătea cu ciocanul în scoată poporul evreu din robia 
Mai târziu, după o fabuloasă ieşire la Duh...").roţile de tren se însoţea cu cântece de Egiptului şi să-l aducă în ţara 
rampă, la Paris, chiar la Ansemble Vineri, 1 septembrie 2017, am văzut frunză. Un asemenea melanj cu parfum făgăduinţei, Canaan, cel care a primit 
National, poeta Ana Blandiana Gospodăria de pe terasa lacului de proletar şi folclor i-a întocmit de la Cel vechi de zile Tablele Legii...
remarca: „Aţi fost atât de autentici că Jilavele: o incintă largă, închisă de un dosarul de cadre: Victor Simion şi-a pus 

Răzvan Ciucănu m-am îndoit că sunteţi Ţărani..." gard împletit din nuiele, cu o casă cu cămaşa şi cravata de birou, a ajuns 
Slobozia, august 2017,Am plecat cu autostopul. L-am găsit pe dublu tract cu pereţi de paiantă (şipci secretar cu propaganda...

înaintea praznicului Victor în biroul primarului, Varză. bătute în verif, îmbulgărite la mijloc şi S-a aşezat la Jilavele în aceeaşi curte cu 
Naşterii Maicii DomnuluiDădea note explicative... pe ambele părţi ), cu acoperiş aplecat nevasta, Maria, învăţătoare şi 

VICTOR SIMION

dânsul a spus că au primit mai mult cei În ceea ce priveşte Ecoaqua, 
de la PSD, dacă ne uităm în judeţul preşedintele PSD a avut mai multe 
Călăraşi, PNL-ul a primit întotdeauna întrebări privind modul în care se 
mult mai mulţi bani decât noi. Dacă ne stabileşte componenţa Consiliului de 
uităm pe PNDL 1, avem comune care Administraţie al Ecoaqua SAşi criteriile 
depăşesc 390 de miliarde de lei vechi şi de selecţie a membrilor, pentru că, 
nu sunt PSD. E normal ca fiecare spune acesta, nu se respectă 
comună să aibă câte un proiect, pentru procedurile legale.
că vorbim despre dezvoltarea locală, şi „Aş vrea să îl întreb, cum Dumnezeu s-
în primul rând despre dezvoltarea a întâmplat că de la 7 membri în CA ne-
mediului rural, iar legat de întrebarea am trezit cu 3 membri... Ca să-i 
dânsului de ce municipiul Călăraşi nu a prelungim mandatul lui Cezar Neagu?! 
primit finanţarea pe care o aştepta, Dânsul era nemulţumit când am avut 
vreau să vă spun că, la 30 august a.c., discuţia legată de Cezar Neagu, ne-am 
municipiul Călăraşi avea un grad de trezit după aceea că doi din cei trei 
execuţie la proiectul pe PNDL 1 membri care mai rămăseseră au votat 
„Modernizare Varianta Nord tronson prelungirea mandatului... Să-mi explice 
DN 21 – strada Bucureşti" de 30%. şi mie, s-a respectat procedura când s-a 
Dacă dânsul consideră că absorbţia modificat actul constitutiv? În ceea ce 
asta este în regulă pentru municipiul priveşte componenţa CA, în primă fază 
reşedinţă de judeţ, atunci poate să am avut doi ingineri, după acea ne-am 
aştepte mulţi ani de aici încolo. Dar, trezit cu patru ingineri. La al patrulea 
încă odată, municipiul Călăraşi are un nici nu s-a mai respectat procedura, 
buget mult mai mare decât chiar cel al n urmă cu câteva săptămâni, nişte proiecte şi ştiam că există nişte nefiind votat de Adunarea Generală, e 
judeţului, iar PNDL se adresează, în preşedintele PNL Călăraşi, Daniel oameni obiectivi care evaluează şi de ajuns că e unul „de al nostru" şi ne 
principiu, în primul rând localităţilor ÎDrăgulin, a comentat convocarea priorităţile la nivel de municipiu, care e convine şi îl impunem printr-o hârtie. 
rurale, şi abia apoi municipiilor pentru şedinţei extraordinare de consiliu reşedinţă de judeţ, şi importanţa După aceea selecţia, când nu le-a 
că acestea au şi alte surse de finanţare. judeţean, având ca subiect preţurile la lucrărilor. Mie nu mi s-au aprobat un convenit clasamentul au repetat un pic 
Cam asta despre PNDL, am vrut să-i apă stabilite de Ecoaqua SA, spunând lot de drumuri, săli de sport pentru examenul la limba engleză. Dacă nu a 
răspund. Dacă doreşte să avem un că în realitate este doar un mod al PSD şcoli şi o grădiniţă.", a mai spus acesta. fost ok pentru unii, să-l repete toată 
dialog în sensul ăsta, putem să avem de a face presiune asupra conducerii În replică, preşedintele PSD, Ciprian lumea. De ce la unii s-a repetat iar la 
oricând, cu promisiunea să nu mă mai Operatorului de apă, în realitate miza Pandea, i-a răspuns că Guvernul PSD alţii nu? Domnul Voican Alexandru, 
mintă. Dacă consideră că putem să fiind componenţa Consiliului de alocă fonduri acolo unde sunt proiecte care a fost validat în CA, am înţeles că dialogăm corect, normal, onest şi fără Administraţie (CA). „Este o eligibile iar scopul este de a se dezvolta nu a depus cazierul fiscal... Păi dacă nu să ne minţim unii pe alţii, sunt deschis. propagandă ieftină şi necorectă pe care localităţile rurale şi nu pentru „a se face 

l-a depus, ce mai caută în selecţie, că e Dacă are impresia că sunt unul venit de o fac unii membri PSD", afirma poză cu banii pe burtă".  
act obligatoriu... Pe de altă parte, în pe stradă, nu ştiu ce înseamnă politica, Drăgulin. Vizavi de banii care au fost „Dacă dânsul, la Coslogeni, mai face 
şedinţa CJ din luna mai, domnul Alin ne strângem mâna de două ori şi pe atraşi în judeţul Călăraşi, pe PNDL, seara câte un selfi acasă, e problema 
Drăgulin ne-a spus că preţul la apă nu urmă face fix invers, îi transmit că s-a Drăgulin a declarat că meritul este în dânsului, noi la PSD nu ne pozăm 
se va majora. Ar trebui să ne spună de dus vremea aia, nu mai e aşa. primul rând al primarilor. niciodată cu banii pe burtă. Dânsului, 
ce din iulie preţul la apă s-a majorat cu Dacă domnul preşedinte al PNL îşi ca şi profesor universitar, am înţeles că 
16%, iar la canal cu 17%. A fost nevoie arogă nişte drepturi de conducător al „Dacă primarii nu aveau proiecte, abia îi place un astfel de limbaj. În cadrul 
de majorarea asta ca să i se mărească judeţului, să ştiţi că eu pe domnul aşteptau să nu le dea bani. Ştiu că şi cei PNDL, Guvernul, şi vă spun asta din 
salariul directorului general interimar Filipescu l-am apreciat, pentru că avea de la PSD s-au pozat cu banii pe burtă, postura de membru al Guvernului, 
cu 20%? Aştept să îmi răspundă cuvânt, dincolo de toate lucrurile mai şi domnul preşedinte Iliuţă a spus că a totdeauna a finanţat toate investiţiile, 
domnul Drăgulin, cum consideră mai contribuit... Problema este la PSD, ei îşi puţin bune pe care le-a făcut, dar avea dar evident că nu sunt bani pentru 
bine, dar aş prefera să aibă un limbaj arogă nişte drepturi, contrar legii, de a cuvânt. Cu părere de rău, el (n.r. Daniel toate, însă nu există localitate în 
mai elevat, dacă tot e profesor spune că datorită lor au venit banii. Eu Drăgulin) nu are. Şi atunci ceea ce îşi judeţul Călăraşi care să nu fi primit 
universitar, să nu răspundă tot aşa nu mi-am permis să mă duc nici pentru doreşte este un pic prea mult decât bani pentru cel puţin un proiect. 
golăneşte.", a încheiat Ciprian Pandea.mine, pentru că ştiam că am depus pare."Legat de repartizarea banilor, pentru că 

Ciprian Pandea: „Eu pe Filipescu 
l-am apreciat pentru că avea cuvânt. 
Cu părere de rău, Drăgulin nu are!“

Pe 29 septembrie a.c. 
vino la „Noaptea albă 

a muzicii folk" 

Cinema 3D/2D 22 - 28 septembrie 2017 
Orele: 17.00; 20.00
Fără ziua de luni!

Kingsman-Cercul de 
aur – 2D

Regia: Matthew Vaughn
Cu: Taron Egerton, Channing 
Tatum, Colin Firth,Poppy 
Delevingne, Mark Strong, Jeff 
Bridges
Gen film: Acţiune, Aventuri, Comedie
Premiera în România: 22.09.2017
Peripeţiile tânărului spion Gary 'Eggsy' 
Unwin continuă în Kingsman: The 
Golden Circle.
Când sediul lor este distrus şi lumea este 
ţinută ostatică, călătoria lui Kingsman îi 
conduce spre descoperirea unei 
organizaţii de spioni aliate din SUA. 
Aceste două organizaţii secrete de elită 
trebuie să se unească pentru a învinge 
un inamic comun.

enatoarea Roxana Paţurcă a fost Finanţe se află pe ordinea de zi 
reconfirmată ca vicelider al creşterea plafonului pentru plata TVA Sgrupului PSD în Senatul de la 220.000 de euro la 300.000 de 

României şi pentru această sesiune euro, eliminarea unor comisioane 
parlamentară. De asemenea, aceasta a bancare, atât pentru persoane fizice 
fost realeasă în Comisia de Buget dar şi pentru persoane juridice, iar 
Finanţe, iar în această sesiune va face pentru persoanele cu venituri mici se 
parte şi din Comisia de Mediu. doreşte eliminarea comisionului la 
„O parte din responsabilităţile verificarea soldului şi extragerea de 
liderului de grup Şerban Nicolae îmi numerar. 
vor reveni mie şi sper să nu Se doreşte, de asemenea, scutirea la 
dezamăgesc. Din această postură voi plata impozitului pe clădiri a 
face parte din echipa de comunicare de construcţiilor noi până la momentul 
la nivel naţional.", a declarat vânzării/inchirierii acestora. 
senatoarea Paţurcă. Aceasta a mai spus că, de fiecare dată 
Prezentă în conferinţa de presă de când este nevoie, aduce în discuţiile 
săptămâna trecută, Roxana Paţurcă a Comisiei problemele judeţului 
anunţat că la Comisia de Buget Călăraşi.  

Roxana Paţurcă, reconfirmată 
ca vicelider al grupului PSD 

din Senatul României



entrul Judeţean de Cultură şi Creaţie 
Călăraşi organizează vineri, 29 Cseptembrie 2017, începând cu ora 20.00, 

proiectul cultural „Noaptea albă a muzicii folk". 

Aşadar, oameni dragi aşteaptă alţi oameni 
dragi, pentru a fi laolaltă într-o noapte cu 
chitări şi poeme.

Ne vom bucura sufletele alături de: Victor 
Socaciu & Mike Constantinescu, Mircea 
Bodolan, Cristian Buică, Walter & Gilbert 
Ghicolescu, Vasile Mardare, Adrian Bezna, Fox 
Studis, David Gojkovic şi Trio Vox.

Moderatori: Clara Mărgineanu şi Loreta Popa.

Evenimentul se va desfăşura pe scena din 
Parcul Dumbrava.

...afli ce se-ntâmplă6 Politică
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...afli ce se-ntâmplă

purtătoare de folclor, cu socrii şi Revoluţia, sau ce-o fi fost în decembrie spre crivăţ, învelit cu stuf („era în iulie, 
părinţii de la care a cules colinde de 89, m-a prins în casa lui Victor. băteam stuful şi jos leşinau oile căpiate 
„Judeţ Mare" şi cântece de frunză, şi pe Rămăsesem de seara, după o repetiţie de căldură"), cu odaie mică cu sobă 
care apoi le-a sporit umblând din inutilă, făcută într-un moment în care oarbă, război de ţesut şi leagăn pentru 
poartă-n poartă pe uliţele satului. De la istoria ieşise din ţâţâni. („Partidul, ţânci, cu odaie mare, rece, cu tindă cu 
nunţi şi cumetrii învăţa paşii de hore, Ceauşescu, România", aranjament temei / la foc şi chiler / celar cu 
sârbe şi brâu, urca cu ei pe scenă şi cu muzical pentru gruparea din Jilavele, ciorciobute şi plase de pescuit...
doi lăutari şi cu flăcăi şi fete de da de către Ioan Luchian Mihalea). „Bem Acareturile nu sunt terminate, dar într-
veste-n ţară, de treceau repetiţiile şi plecăm" îi spuneam lui Victor, şi el un şopron tot vezi o căruţă înflorată, 
dincolo de miezul nopţii. Azi aşa-mâine mie în retur. Târziu, în noapte, Victor meşterită chiar de Victor Simion. „Într-
aşa, a rodit un ansamblu folcloric pe credea că dacă Ceauşescu ne-a scăpat o gospodărie rău întocmită treaba 
care l-am şi năşit, Colinda. de datorii, metroul va ajunge la Jilavele, merge ca o căruţă neunsă (...).O casă 

* iar el va putea colinda fără să fie obligat făcută fără socoteală, îţi ia şi sănătatea 
să rescrie articole din „Scânteia" pentru pe care ţi-a dat- o Dumnezeu (...). Când Prin 1975, Victor cu ai săi au cumpărat 
gazeta de perete din faţa primăriei. zice ţăranul „gospodăria mea" înţelege un colţ din moşia boierului de 

* pământul care-l are, casa şi acareturile odinioară, Comănescu.  Era o răscruce 
După Decembrie 89, Victor Simion a din curte, toate lucrurile şi fiinţele care cu dejugătoare, cruce de pomenire 
devenit „referent cultural". S-a sunt ale lui şi peste care el este stăpân tivită de funia timpului, puţ cu obezi şi 
privatizat un pic, şi-a cumpărat o moară (...). Tot ca făcând parte din gospodăria uluc pentru adăpatul vitelor, toate din 
cu ciocănele. Pentru casa întotdeauna lui, ţăranul socoteşte şi pe nevastă şi pe piatră şi toate de la mijlocul veacului al 

Vineri, 1 Septembrie. În această zi „în construcţie" pierduse maşina şi copii". (Arh. Florea Stănculescu, Case şi XIX-lea. Acolo, Victor şi-a început o 
Biserica lui Dumnezeu prăznuieşte carnetul de şofer. Cu uruitorul de boabe gospodării la ţară, 1927, p. 9 ). casă, cum văzuse la marginea 
Indictionul, adică începutul anului nou spera că va drege busuiocul... După mine, şi fără să nu iau în seamă Ploieştiului, cu parter şi etaj. Copiii, 
bisericesc. Biserica mulţumeşte lui truda copiilor din Ansamblul Jilavei, DEX-ul explică esenţa noii funcţii a lui Liliana şi Ionuţ (îi spuneam 
Dumnezeu pentru roadele care ne-au sau a părinţilor lor, Victor Simion este Victor: „Specialist în cadrul unei „Colonelul", mai târziu, după înfăţişare, 
veselit peste an şi se roagă ca şi anul artizanul de necontestat a acestei instituţii, a cărui atribuţie este de a da i-am zis „Banditos"), au trecut prin şcoli 
nou să fie roditor. Tot în această zi Gospodării făcute cu socoteală. îndrumări şi informaţii în domeniul şi prin „Colinda", cântau şi jucau până-
Domnul a pus început propovăduirii Mai aproape sau mai departe de specialităţii sale". Victor simte că cineva n chindie, acum sunt aşezaţi, fiecare la 
Sale în lume. „Astăzi s-a împlinit Gospodărie şi balta Jilavele se află îi taie craca de sub picioare. El, om casa lui. Doar casa părintească din 
Scriptura aceasta în urechile voastre". monumente de arhitectură: biserici de dinamic, ambiţios, ţâfnos, cu Jilavele încă nu e terminată...
(Intrând Domnul în sinagoga din zid („Sfinţii Trei Ierarhi" din adrenalina în progresie, după inventare *
Nazaret primeşte cartea Proorocului Slătioarele, 1820, „Sfântul Ioan de sine trebuia să mai schimbe o dată Pe atunci (ca şi acum) nu aveam 
Isaia, de unde află locul şi lucrarea Lui Botezătorul" din Jilavele, ctitorită în macazul.maşină, nici proprie, nici de serviciu. 
în lume. Luca 4, 18 – 21). 1697, refăcută în 1844 şi 1915), curţi Mai întâi a sporit repertoriul Făceam autostopul, două-trei maşini pe 
Într-un asemenea început, Victor boiereşti (Bâzu Cantacuzino, sec. XIX ), Ansamblului său, pe care l-a scos pe noapte, dacă nu dormeam la Victor 
Simion a dat o masă în care fiecare pivniţe (Bâzu Cantacuzino, Herescu, uliţele satului: scaloienii, paparudele, ajungeam dimineaţa la Slobozia. Într-o 
invitat, prieten de cândva sau de mâine, sec. XVIII ). Toate aşteaptă semnul Drăgaica, Capra, Irozii ş.a. zi m-a convocat (acesta-i termenul) 
fiecare fel de mâncare şi tacâm, fiecare reorânduirii lor istorice, economice, Potcoveşte ouă de Crăciun, le expune la Czerwinski, secretara cu propaganda la 
cuvânt sau gest făceau să recite îngerii: turistice. Bruxelles (nu oriunde, chiar la Comitetul Judeţean PCR – Ialomiţa. 
„Să nu ne spună nimeni că trecutu-i Între toate aceste monumente, Parlamentul European) şi le vinde la „M-a sesizat Varză (primarul, n.n.) că 
mort. /Trecutu-i despre noi şi Gospodăria lui Victor Simion este Viena, la „Crăciun în Europa", Victoraş nu-şi face datoria. Îl dai afară!" 
înlăuntru" (din James Rebanks,  Viaţa replica nostalgică şi fermecătoare a românilor din diaspora.„Care Victoraş, tovarăşa...?" „Prietenul 
păstorului, 2016, p. 229; o poveste plugarului din Câmpia Eternă, „am fost matale, Simion. De trei săptămâni nu Practic, devine editor: lansează la 
reală, bine scrisă …) tânăr şi-am putut şi pe toate le-am are la gazeta de perete un articol, a uitat Căminul Cultural Monografia locală, 
Acum trei ani, după 52 de ani în făcut"...de munca de la om la om şi nici pe linia coordonată de un pezevenchi (Geacu), 
„câmpul muncii", Victor s-a scos la *grajdului nu a ajuns..." „Tovarăşa din care, nici azi nu pot înţelege, lipsesc 
pensie. Zece ani, ca lăcătuş de revizie, a La masa lui Victor şi a Ansamblului ce a Czerwinski, Victor Simion face de parcă nici n-aş fi trecut prin 
ţinut trenurile pe linie, apoi scena i-a făcut vestită Jilavele, n-au lipsit: Petre propaganda sufletului românesc". „Ieşi Jilavele...
dictat stilul de viaţă. A jucat pe podele Ene, părintele Cătălin Stanciu, George afară! Du-te la Jilavele pe jos!" Instituie primele cursuri de internet în în iţari de dimie şi şubă de ceferist, a Stoian, Clementina Tudor, Iancu, 

Aveam dreptate, „Colinda" dăduse comună, în 1996 promovează Asociaţia păstorit satul cu colinde, cu hore, cu Nicolae Stoene, Nelu Paşata, dascăli 
roată ţării:  Bărăganu-n lung şi-n lat, Culturală „Constantin C. Cantacuzino", „Ţigăneasca" de mână şi cu „Leliţa cu vechi şi noi, nevasta, copiii şi nepoţii lui 
Bucureşti, Valea Jiului, la mineri şi-n iar în 2016, Asociaţia „Centrul de ochii verzi". Cu el, zeci de generaţii au Victor. 
satele de momârlani, Cluj-Napoca, resurse pentru educaţie şi artizanat învăţat să se bucure, să sporească rodul Au lipsit, plecaţi în ceruri, Ioana, 
Baia-Mare, Sighetul Marmaţiei, tradiţional".pământului, să nu uite că istoria lor este Adrian, Ion (Berechet), Ică, Gheorghe 
Obcinele Bucovinei, Putna, Iaşi... La Victor joacă tare. Cu nouă ani în urmă, să aibă istorie. (Bâtu)...
fereastra omului, în biserici la Naşterea la iniţiativa lui, primăria se învoieşte * *
Domnului, în turnuri de cetate sau pe pentru un Proiect de gospodărie Pe vremuri, mai ales de la Gheorghiu Povestea am început să o scriu luni, 4 
scenele festivalelor de folclor, Victor ţărănească tradiţională, cu o Dej spre Ceauşescu, ceferiştii au septembrie. Victor Simion e născut în 
Simion, laolaltă cu nevasta şi copiii, şi organizaţie creştină, World Vision reprezentat principalul izvor de cadre ziua pomenirii Sfântului Prooroc Moise, 
cu minunaţii săi tovarăşi au înşirat („Noi credem într-un singur pentru comunişti.Victor înţelesese cel prin care Dumnezeu a rânduit să 
mărgărite. Dumnezeu: Tatăl, Fiul şi Sfântul multe, dar când bătea cu ciocanul în scoată poporul evreu din robia 
Mai târziu, după o fabuloasă ieşire la Duh...").roţile de tren se însoţea cu cântece de Egiptului şi să-l aducă în ţara 
rampă, la Paris, chiar la Ansemble Vineri, 1 septembrie 2017, am văzut frunză. Un asemenea melanj cu parfum făgăduinţei, Canaan, cel care a primit 
National, poeta Ana Blandiana Gospodăria de pe terasa lacului de proletar şi folclor i-a întocmit de la Cel vechi de zile Tablele Legii...
remarca: „Aţi fost atât de autentici că Jilavele: o incintă largă, închisă de un dosarul de cadre: Victor Simion şi-a pus 

Răzvan Ciucănu m-am îndoit că sunteţi Ţărani..." gard împletit din nuiele, cu o casă cu cămaşa şi cravata de birou, a ajuns 
Slobozia, august 2017,Am plecat cu autostopul. L-am găsit pe dublu tract cu pereţi de paiantă (şipci secretar cu propaganda...

înaintea praznicului Victor în biroul primarului, Varză. bătute în verif, îmbulgărite la mijloc şi S-a aşezat la Jilavele în aceeaşi curte cu 
Naşterii Maicii DomnuluiDădea note explicative... pe ambele părţi ), cu acoperiş aplecat nevasta, Maria, învăţătoare şi 

VICTOR SIMION

dânsul a spus că au primit mai mult cei În ceea ce priveşte Ecoaqua, 
de la PSD, dacă ne uităm în judeţul preşedintele PSD a avut mai multe 
Călăraşi, PNL-ul a primit întotdeauna întrebări privind modul în care se 
mult mai mulţi bani decât noi. Dacă ne stabileşte componenţa Consiliului de 
uităm pe PNDL 1, avem comune care Administraţie al Ecoaqua SAşi criteriile 
depăşesc 390 de miliarde de lei vechi şi de selecţie a membrilor, pentru că, 
nu sunt PSD. E normal ca fiecare spune acesta, nu se respectă 
comună să aibă câte un proiect, pentru procedurile legale.
că vorbim despre dezvoltarea locală, şi „Aş vrea să îl întreb, cum Dumnezeu s-
în primul rând despre dezvoltarea a întâmplat că de la 7 membri în CA ne-
mediului rural, iar legat de întrebarea am trezit cu 3 membri... Ca să-i 
dânsului de ce municipiul Călăraşi nu a prelungim mandatul lui Cezar Neagu?! 
primit finanţarea pe care o aştepta, Dânsul era nemulţumit când am avut 
vreau să vă spun că, la 30 august a.c., discuţia legată de Cezar Neagu, ne-am 
municipiul Călăraşi avea un grad de trezit după aceea că doi din cei trei 
execuţie la proiectul pe PNDL 1 membri care mai rămăseseră au votat 
„Modernizare Varianta Nord tronson prelungirea mandatului... Să-mi explice 
DN 21 – strada Bucureşti" de 30%. şi mie, s-a respectat procedura când s-a 
Dacă dânsul consideră că absorbţia modificat actul constitutiv? În ceea ce 
asta este în regulă pentru municipiul priveşte componenţa CA, în primă fază 
reşedinţă de judeţ, atunci poate să am avut doi ingineri, după acea ne-am 
aştepte mulţi ani de aici încolo. Dar, trezit cu patru ingineri. La al patrulea 
încă odată, municipiul Călăraşi are un nici nu s-a mai respectat procedura, 
buget mult mai mare decât chiar cel al n urmă cu câteva săptămâni, nişte proiecte şi ştiam că există nişte nefiind votat de Adunarea Generală, e 
judeţului, iar PNDL se adresează, în preşedintele PNL Călăraşi, Daniel oameni obiectivi care evaluează şi de ajuns că e unul „de al nostru" şi ne 
principiu, în primul rând localităţilor ÎDrăgulin, a comentat convocarea priorităţile la nivel de municipiu, care e convine şi îl impunem printr-o hârtie. 
rurale, şi abia apoi municipiilor pentru şedinţei extraordinare de consiliu reşedinţă de judeţ, şi importanţa După aceea selecţia, când nu le-a 
că acestea au şi alte surse de finanţare. judeţean, având ca subiect preţurile la lucrărilor. Mie nu mi s-au aprobat un convenit clasamentul au repetat un pic 
Cam asta despre PNDL, am vrut să-i apă stabilite de Ecoaqua SA, spunând lot de drumuri, săli de sport pentru examenul la limba engleză. Dacă nu a 
răspund. Dacă doreşte să avem un că în realitate este doar un mod al PSD şcoli şi o grădiniţă.", a mai spus acesta. fost ok pentru unii, să-l repete toată 
dialog în sensul ăsta, putem să avem de a face presiune asupra conducerii În replică, preşedintele PSD, Ciprian lumea. De ce la unii s-a repetat iar la 
oricând, cu promisiunea să nu mă mai Operatorului de apă, în realitate miza Pandea, i-a răspuns că Guvernul PSD alţii nu? Domnul Voican Alexandru, 
mintă. Dacă consideră că putem să fiind componenţa Consiliului de alocă fonduri acolo unde sunt proiecte care a fost validat în CA, am înţeles că dialogăm corect, normal, onest şi fără Administraţie (CA). „Este o eligibile iar scopul este de a se dezvolta nu a depus cazierul fiscal... Păi dacă nu să ne minţim unii pe alţii, sunt deschis. propagandă ieftină şi necorectă pe care localităţile rurale şi nu pentru „a se face 

l-a depus, ce mai caută în selecţie, că e Dacă are impresia că sunt unul venit de o fac unii membri PSD", afirma poză cu banii pe burtă".  
act obligatoriu... Pe de altă parte, în pe stradă, nu ştiu ce înseamnă politica, Drăgulin. Vizavi de banii care au fost „Dacă dânsul, la Coslogeni, mai face 
şedinţa CJ din luna mai, domnul Alin ne strângem mâna de două ori şi pe atraşi în judeţul Călăraşi, pe PNDL, seara câte un selfi acasă, e problema 
Drăgulin ne-a spus că preţul la apă nu urmă face fix invers, îi transmit că s-a Drăgulin a declarat că meritul este în dânsului, noi la PSD nu ne pozăm 
se va majora. Ar trebui să ne spună de dus vremea aia, nu mai e aşa. primul rând al primarilor. niciodată cu banii pe burtă. Dânsului, 
ce din iulie preţul la apă s-a majorat cu Dacă domnul preşedinte al PNL îşi ca şi profesor universitar, am înţeles că 
16%, iar la canal cu 17%. A fost nevoie arogă nişte drepturi de conducător al „Dacă primarii nu aveau proiecte, abia îi place un astfel de limbaj. În cadrul 
de majorarea asta ca să i se mărească judeţului, să ştiţi că eu pe domnul aşteptau să nu le dea bani. Ştiu că şi cei PNDL, Guvernul, şi vă spun asta din 
salariul directorului general interimar Filipescu l-am apreciat, pentru că avea de la PSD s-au pozat cu banii pe burtă, postura de membru al Guvernului, 
cu 20%? Aştept să îmi răspundă cuvânt, dincolo de toate lucrurile mai şi domnul preşedinte Iliuţă a spus că a totdeauna a finanţat toate investiţiile, 
domnul Drăgulin, cum consideră mai contribuit... Problema este la PSD, ei îşi puţin bune pe care le-a făcut, dar avea dar evident că nu sunt bani pentru 
bine, dar aş prefera să aibă un limbaj arogă nişte drepturi, contrar legii, de a cuvânt. Cu părere de rău, el (n.r. Daniel toate, însă nu există localitate în 
mai elevat, dacă tot e profesor spune că datorită lor au venit banii. Eu Drăgulin) nu are. Şi atunci ceea ce îşi judeţul Călăraşi care să nu fi primit 
universitar, să nu răspundă tot aşa nu mi-am permis să mă duc nici pentru doreşte este un pic prea mult decât bani pentru cel puţin un proiect. 
golăneşte.", a încheiat Ciprian Pandea.mine, pentru că ştiam că am depus pare."Legat de repartizarea banilor, pentru că 

Ciprian Pandea: „Eu pe Filipescu 
l-am apreciat pentru că avea cuvânt. 
Cu părere de rău, Drăgulin nu are!“

Pe 29 septembrie a.c. 
vino la „Noaptea albă 

a muzicii folk" 

Cinema 3D/2D 22 - 28 septembrie 2017 
Orele: 17.00; 20.00
Fără ziua de luni!

Kingsman-Cercul de 
aur – 2D

Regia: Matthew Vaughn
Cu: Taron Egerton, Channing 
Tatum, Colin Firth,Poppy 
Delevingne, Mark Strong, Jeff 
Bridges
Gen film: Acţiune, Aventuri, Comedie
Premiera în România: 22.09.2017
Peripeţiile tânărului spion Gary 'Eggsy' 
Unwin continuă în Kingsman: The 
Golden Circle.
Când sediul lor este distrus şi lumea este 
ţinută ostatică, călătoria lui Kingsman îi 
conduce spre descoperirea unei 
organizaţii de spioni aliate din SUA. 
Aceste două organizaţii secrete de elită 
trebuie să se unească pentru a învinge 
un inamic comun.

enatoarea Roxana Paţurcă a fost Finanţe se află pe ordinea de zi 
reconfirmată ca vicelider al creşterea plafonului pentru plata TVA Sgrupului PSD în Senatul de la 220.000 de euro la 300.000 de 

României şi pentru această sesiune euro, eliminarea unor comisioane 
parlamentară. De asemenea, aceasta a bancare, atât pentru persoane fizice 
fost realeasă în Comisia de Buget dar şi pentru persoane juridice, iar 
Finanţe, iar în această sesiune va face pentru persoanele cu venituri mici se 
parte şi din Comisia de Mediu. doreşte eliminarea comisionului la 
„O parte din responsabilităţile verificarea soldului şi extragerea de 
liderului de grup Şerban Nicolae îmi numerar. 
vor reveni mie şi sper să nu Se doreşte, de asemenea, scutirea la 
dezamăgesc. Din această postură voi plata impozitului pe clădiri a 
face parte din echipa de comunicare de construcţiilor noi până la momentul 
la nivel naţional.", a declarat vânzării/inchirierii acestora. 
senatoarea Paţurcă. Aceasta a mai spus că, de fiecare dată 
Prezentă în conferinţa de presă de când este nevoie, aduce în discuţiile 
săptămâna trecută, Roxana Paţurcă a Comisiei problemele judeţului 
anunţat că la Comisia de Buget Călăraşi.  

Roxana Paţurcă, reconfirmată 
ca vicelider al grupului PSD 

din Senatul României
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Filiala Arhivelor Statului 
Ialomiţa  (Slobozia, 1976 – 
1990).
În 2011 devine 
vicepreşedintele Societăţii de uminică, 10 Mulţi ialomiţeni sau 
?tiinţe Istorice, unde va septembrie, spre călărăşeni (ce împărţire 
rămâne leadership până prânz, la Călăraşi artificială, născută din orgoliu, D
duminică, 10 septembrie asfaltul se lipea de tălpi. Din mândrie şi neghiobie!) îţi vor 
2017, când a adormit cu grijă, nepoata l-a sunat pe răspunde că Mihai Cotenescu 
cartea în mână... Mihăiţă, şi după vorbă i s-a a scris 50 de articole despre 

părut vesel. În aceeaşi zi l-a istoria agriculturii sau a Amintiri, doar două.
mai sunat de câteva ori dar nu învăţământului, publicate în 

Călăraşi, 1970, cu ceva timp a mai primit nici un răspuns. reviste de specialitate, că a 
înainte de Crăciun. La Teatrul Seara a sunat şi doamna C. de semnat monografii 
Popular îl jucam pe Ion, din la Liceul Auto. Nici un semn... (Monografia judeţului 
„Aceşti îngeri trişti". Când Ialomiţa, 1981, Alexeni, Marţi, pe când băteau 
aveam repetiţii eram cazat Amara), că este autorul clopotele la mănăstiri 
într-un hotel de scânduri, un Îndrumătorului în Arhivele anunţând Sfânta Liturghie, 
fief ocupat cândva de dizeuse Statului Ialomiţa (1985) şi doamna C., intrată la griji, a 
şi fete de aprozar. În ziua de-împreună cu Alexandru deschis uşa apartamentului 
atunci urma să mă întâlnesc Vlădăreanu, în 1991, a tipărit, din str. Flacăra, Bl. B15... pe seară cu Mihai Cotenescu, prin Direcţia Generală a 

În sufragerie, Mihăiţă să ne cinstim. Invitaţia lui, Arhivelor Statu-lui, o carte de 
adormise cu o carte în mână... surpriză mare.anvergură : Tezaur de 

Am încărcat godinul cu * documente ialomiţene.
brichete şi lemne dintr-un Paul Mihai I. Cotenescu avea Altădată, s-a aşezat la masă în 
scaun rupt şi am mai băgat un locul meu şi mi-a luat toate datele care l-ar fi făcut 
cărbune să fiu sigur că am să caimacul (ce-i drept cu mâna pe alt om să se ferească de 

Muzeul Judeţean Ialomiţa am privit îndelung şi l-am mă încălzesc repede. Am altuia ). A „scris" o carte cu un lume: scund, rotofei, fonfăit şi 
pândeam împreună cu înţeles puţin. Azi i-aş adormit . Uşa de la godin s-a titlu baroc,  Nicolae D. cam surd, cu puseuri de 
Mihăiţă mişcările duşmanilor. răspunde după Toma deschis şi brichetele au căzut Cornăţeanu: o viaţă dedicată orgoliu, suspicios şi zgârcit 
El ajunsese revoluţionar după d'Aquino: „Darul propriu-zis peste cărbunii din tava de progresului agriculturii până la lumânarea şi 
ce fusese dat afară de la Arhive e donaţie fără întoarcere".tablă. Când a venit Mihăiţă – româneşti, publicată la măslinele lui Hagi Tudose...
(nu doar pentru pepenii de la *supărat că nu ajunsesem la Slobozia, în 2015, sub egida 

E de mirare cât de decis şi-a 23 August, pe care a refuzat  „Anii noştri s-au socotit ca întâlnire – visam că trec Muzeului Agriculturii. Nu m-
croit viaţa. Dezinhibat şi fără să-i mai livreze inspectorilor pânza unui păianjen; zilele Dunărea într-o căruţă trasă de am supărat, îi eram dator. 
complexe, Mihăiţă şi-a socotit de la Bucureşti) şi trimis să anilor noştri sunt şaptezeci de crapi. Uşa de la cameră era Licenţiat la Facultatea de 
bine zilele, îndreptându-se mă „muzeografieze"?! ani"  (Psalmul 89. Rugăciunea peste masă şi geamurile de la Istorie, Universitatea 
prin carte spre lumină. Pe când era cu uşa în spinare, lui Moise, omul lui fereastră sparte. Cu adevărat, Bucureşti (1970; am fost 
Rigoarea, disciplina şi truda luminile erau stinse şi rafalele Dumnezeu).o dată mi-a deschis Mihăiţă colegi), în 1994 va obţine titlul 
(atributele unui arhivist de de mitralieră făceau Răzvan Ciucă,uşa şi atunci m-a scăpat de de Doctor în Istorie. Până 
soi) l-au făcut să se impună imposibilă zăpada sub cer, Slobozia, 2017,moarte. atunci a fost muzeograf, 
semenilor săi, să fie preţuit şi Mihăiţă are o revelaţie: înaintea Duminicii   Slobozia, decembrie 1989, pe profesor şi metodist la 
respectat. „Sângele nostru e un dar". L- „Pescuirea minunată"        când umblau „teroriştii". De la Călăraşi, dar şi Director la 

entrul de Primire în Regim de directorul adjunct al APIA Călăraşi, 
Urgenţă „Sf. Maria"din Călăraşi, Ilinca Enescu, directorul Căminului de Ccare o are ca protectoare pe Bătrâni „Antim Ivireanul", Mihai 

Fecioara Maria, a marcat ziua de 8 Alexandru, preşedinta Asocaţiei 
septembrie, printr-un eveniment Pentru un Călăraşi mai bun, Virginica 
dedicat copiilor instituţionalizaţi aici. Creţu, invitaţii oferindu-le surprize 
Părintele Costin, care a ţinut o slujbă dulci celor mici.
de mulţumire, avându-i alături pe 

O parte dintre tinerii talentaţi, 
copiii din centru, angajaţi şi invitaţi, a 

implicaţi în proiectul „Să umplem 
rostit câteva cuvinte:

Călăraşiul de muzică şi culoare", 
„Îmi doresc ca fiecare Centru să aibă 

desfăşurat pe timpul verii în Centrele 
un sfânt protector, aşa cum are 

„SERA" şi „Sf. Maria", Cosmin 
instituţia în care ne aflăm. Motivul 

Andrian, Dena, Antonela, Miki, Bianca 
pentru care sunt în astfel de locuri este 

Drăgănescu au fost prezenţi la 
de a păstra acea scânteie, pentru 

eveniment, susţinând un moment 
binele copiilor, şi chiar să o aprind, 

artistic, la care au participat, activ, 
pentru ca îngerul fiecăruia dintre noi, 

micuţii Centrului de Primire în Regim 
atunci când va sufla în inima noastră, 

de Urgenţă „Sf. Maria".
să se aprindă, şi o vâlvătaie mare de 

Le mulţumim tuturor celor care au s-credinţă să ia naştere în noi." 
au implicat ca această zi de sărbătoare Copiii au fost răsplătiţi cu torturi 

frumoasă. instituţiei, administratorul public al să fie una specială, pentru sufletele speciale şi diferite dulciuri, au cântat 
La eveniment au participat: directorul- Consiliului Judeţean, Bogdan calde şi frumoase de copii, din Centrul „La mulţi ani", iar acţiunea a continuat 
executiv al DGASPC Călăraşi, Doiniţa Georgescu,  senatoarea Roxana de Primire în Regim de Urgenţă „Sf. cu momente muzicale, alături de 
Nicolae, directori şi angajaţi din cadrul Paţurcă, deputatul Sorin Vrăjitoru, Maria"!invitaţii prezenţi să le facă ziua mai 

ULTIMA CARTE

Copiii Centrului „Sf. Maria“ 
au fost sărbătoriţi pe 8 septembrie 

onform cerinţelor declarat că Federaţia 
caietului de sarcini Română de Fotbal a Cpentru organizarea acceptat propunerea 

Euro 2020 în România, pe municipalităţii călărăşene 
lângă cele patru stadioane şi a transmis către CNI 
din Bucureşti care vor fi solicitarea de a introduce 
modernizate (Steaua, stadionul din Călăraşi pe 
Dinamo, Rapid şi Arcul de lista de investiţii a 
Triumf), FRF trebuie să Programului Euro 2020.
pună la dispoziţie alte În acest moment se 
câteva arene modernizate aşteaptă hotărârea privind 
situate la o distanţă de finanţarea lucrărilor de 
circa 100 de km de modernizare, 
Bucureşti şi la maxim o oră reprezentanţii FRF 
şi jumătate de mers de la informând Primăria 
aeroport. Călăraşi că CNI a acceptat 
Pe lângă stadioanele din introducerea bazei sportive 
Alexandria şi Târgovişte, în programul Euro 2020.
care au primit deja Pe lângă modernizarea 
finanţare de la CNI, şi stadionului, proiectul mai 
Călăraşiul ar urma să cuprinde: „integrarea în 
beneficieze de investiţii la stadion a unor săli de 
Stadionul Municipal. sport, terenuri de 
Viceprimarul Viorel antrenament, spaţii de 
Ivanciu, cel care a iniţiat birouri, minihotel, cantina-
acest demers în luna restaurant-magazine, 
aprilie a acestui an, ne-a spaţii expoziţionale.

Stadionul din Călăraşi a fost introdus 
pe lista de investiţii Euro 2020

Dar, după??? puternic, care ştie să spună omul care a descoperit că ceea 
Călăraşiul are oameni de aur! „nu" tentaţiilor mărunte, ce îl distinge de ceilalţi îi 

atunci când acestea sunt permite să se dezvolte, care a Alexandru CHIOSEAUA, de la 
incompatibile cu proiectul sau învăţat să dea ceea ce are mai CSM Călăraşi, a cucerit aurul 
de a ajunge un mare campion. bun în el, înainte de „a la Campionatul European de Dumitru Chirilă să amintesc cât de importante 
Alexandru CHIOSEAUA este câştigă", care consideră că Canotaj, tineri până la vârstă sunt realizările acestor tineri 
omul generos, care este capabil oricum „câştigă", dacă îşi de 23 de ani, de la Kruzwica, e poate ca noi călărăşenii minunaţi pentru moralul, 

îndeplineşte sarcina asumată! Polonia, competiţie să fim primii în Europa şi încrederea în sine a unui 
Alexandru CHIOSEAUA este desfăşurată la începutul lunii Schiar în lume la ceva. Să popor, pentru vigoarea unei 
sportivul care priveşte dincolo septembrie, 2017. fim primii într-un domeniu de naţiuni. Marii campioni nu-şi 
de obstacol şi caută soluţii excelenţă, în domeniul marii refuză nimic pentru a câştiga! Acest excepţional sportiv, 
împreună cu mentorii săi, în performanţe sportive, un Ei îşi dezvelesc pieptul în posesor al unei înzestrări 
loc să facă din acesta un domeniu în care practic ne luptă, pentru că nu îşi acordă naturale remarcabile, al unei 
obstacol de netrecut! „jucăm" cu limitele umane! nicio scuză în caz de eşec, aure de învingător, modelată 
Şi tocmai de aceea, Alexandru Şi dacă aţi şti cât de greu este indiferent dacă acest lucru se prin lupta permanentă pe care 
CHIOSEAUA, medaliat cu să ajungi CAMPIONUL întâmplă în competiţie sau nu! o poartă cu toate dificultăţile 
argint şi la Campionatele campionilor din Europa şi din Auzim câteodată spunându-se existente în sportul românesc, 
Mondiale de la Rio de Janeiro, lume!!! că un anumit individ „a reuşit". a demonstrat la această mare 
a reuşit să fie cel mai bun într-Şi noi am reuşit. Am reuşit A reuşit ce? A atins oare un competiţie europeană o foarte 
o întrecere cu cei mai buni din prin A. CHIOSEAUA, medaliat nivel bun? A câştigat bani? bună pregătire şi o deosebită 
Europa, umplând inimile de cu aur la CE de canotaj, U 23, Recunoaştere? A reuşit doar în forţă de caracter, depăşindu-şi, 
bucurie tuturor românilor dar şi prin Adriana AILINCĂI raport cu aşteptările sale? cu o aparenţă uşurinţă, toţi 
iubitori de sport şi nu numai! şi Mădălina CAŞU, medaliate Chiar dacă suntem campioni, oponenţii participanţi, 

cu argint la aceeaşi competiţie nu suntem feriţi de astfel de cucerind pentru Călăraşi, şi Cinste ţie, Alex, mulţumiri 
de mare anvergură din întrebări!! Ce să spunem de implicit pentru România, părinţilor tăi din Drajna, care să dăruiască, fără a aştepta 
Polonia. Nu o să spun nimic, trofee, RECOMPENSE, medalia de Aur. te susţin necondiţionat şi rezultate imediate, care alege 
aici, despre universul dificil al diplome, care consfinţesc în felicitări antrenorilor tăi Alexandru CHIOSEAUA este să „facă" prea mult, decât 
învingătorilor, despre munca, mod obişnuit REUŞITĂ??? Daniel BĂNĂŢEANU, Eugen sportivul şi omul care insuficient, care este capabil să 
talentele şi sacrificiile lor, nu o Excelenţa are un preţ foarte SUCIU – de la CSM Călăraşi şi munceşte din greu cu bucurie, dea de la el, fără să aştepte să 
să încerc să idealizez ridicat, atât la antrenamente, antrenorilor de la Lotul care este atras de dificultate, fie recompensat! 
campionii, dar mă simt nevoit cât şi în competiţie. Naţional al României. pentru că ea îl face mai Alexandru CHIOSEAUA este 

Alex Chioseaua, CM 2015, Rio de  Janeiro

Chioseaua, Aur la CE Canotaj, U 23, 2017, Trakai

Chioseaua şi palmele 
lui de Aur la CE 2017

Iată că se poate! 
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Filiala Arhivelor Statului 
Ialomiţa  (Slobozia, 1976 – 
1990).
În 2011 devine 
vicepreşedintele Societăţii de uminică, 10 Mulţi ialomiţeni sau 
?tiinţe Istorice, unde va septembrie, spre călărăşeni (ce împărţire 
rămâne leadership până prânz, la Călăraşi artificială, născută din orgoliu, D
duminică, 10 septembrie asfaltul se lipea de tălpi. Din mândrie şi neghiobie!) îţi vor 
2017, când a adormit cu grijă, nepoata l-a sunat pe răspunde că Mihai Cotenescu 
cartea în mână... Mihăiţă, şi după vorbă i s-a a scris 50 de articole despre 

părut vesel. În aceeaşi zi l-a istoria agriculturii sau a Amintiri, doar două.
mai sunat de câteva ori dar nu învăţământului, publicate în 

Călăraşi, 1970, cu ceva timp a mai primit nici un răspuns. reviste de specialitate, că a 
înainte de Crăciun. La Teatrul Seara a sunat şi doamna C. de semnat monografii 
Popular îl jucam pe Ion, din la Liceul Auto. Nici un semn... (Monografia judeţului 
„Aceşti îngeri trişti". Când Ialomiţa, 1981, Alexeni, Marţi, pe când băteau 
aveam repetiţii eram cazat Amara), că este autorul clopotele la mănăstiri 
într-un hotel de scânduri, un Îndrumătorului în Arhivele anunţând Sfânta Liturghie, 
fief ocupat cândva de dizeuse Statului Ialomiţa (1985) şi doamna C., intrată la griji, a 
şi fete de aprozar. În ziua de-împreună cu Alexandru deschis uşa apartamentului 
atunci urma să mă întâlnesc Vlădăreanu, în 1991, a tipărit, din str. Flacăra, Bl. B15... pe seară cu Mihai Cotenescu, prin Direcţia Generală a 

În sufragerie, Mihăiţă să ne cinstim. Invitaţia lui, Arhivelor Statu-lui, o carte de 
adormise cu o carte în mână... surpriză mare.anvergură : Tezaur de 

Am încărcat godinul cu * documente ialomiţene.
brichete şi lemne dintr-un Paul Mihai I. Cotenescu avea Altădată, s-a aşezat la masă în 
scaun rupt şi am mai băgat un locul meu şi mi-a luat toate datele care l-ar fi făcut 
cărbune să fiu sigur că am să caimacul (ce-i drept cu mâna pe alt om să se ferească de 

Muzeul Judeţean Ialomiţa am privit îndelung şi l-am mă încălzesc repede. Am altuia ). A „scris" o carte cu un lume: scund, rotofei, fonfăit şi 
pândeam împreună cu înţeles puţin. Azi i-aş adormit . Uşa de la godin s-a titlu baroc,  Nicolae D. cam surd, cu puseuri de 
Mihăiţă mişcările duşmanilor. răspunde după Toma deschis şi brichetele au căzut Cornăţeanu: o viaţă dedicată orgoliu, suspicios şi zgârcit 
El ajunsese revoluţionar după d'Aquino: „Darul propriu-zis peste cărbunii din tava de progresului agriculturii până la lumânarea şi 
ce fusese dat afară de la Arhive e donaţie fără întoarcere".tablă. Când a venit Mihăiţă – româneşti, publicată la măslinele lui Hagi Tudose...
(nu doar pentru pepenii de la *supărat că nu ajunsesem la Slobozia, în 2015, sub egida 

E de mirare cât de decis şi-a 23 August, pe care a refuzat  „Anii noştri s-au socotit ca întâlnire – visam că trec Muzeului Agriculturii. Nu m-
croit viaţa. Dezinhibat şi fără să-i mai livreze inspectorilor pânza unui păianjen; zilele Dunărea într-o căruţă trasă de am supărat, îi eram dator. 
complexe, Mihăiţă şi-a socotit de la Bucureşti) şi trimis să anilor noştri sunt şaptezeci de crapi. Uşa de la cameră era Licenţiat la Facultatea de 
bine zilele, îndreptându-se mă „muzeografieze"?! ani"  (Psalmul 89. Rugăciunea peste masă şi geamurile de la Istorie, Universitatea 
prin carte spre lumină. Pe când era cu uşa în spinare, lui Moise, omul lui fereastră sparte. Cu adevărat, Bucureşti (1970; am fost 
Rigoarea, disciplina şi truda luminile erau stinse şi rafalele Dumnezeu).o dată mi-a deschis Mihăiţă colegi), în 1994 va obţine titlul 
(atributele unui arhivist de de mitralieră făceau Răzvan Ciucă,uşa şi atunci m-a scăpat de de Doctor în Istorie. Până 
soi) l-au făcut să se impună imposibilă zăpada sub cer, Slobozia, 2017,moarte. atunci a fost muzeograf, 
semenilor săi, să fie preţuit şi Mihăiţă are o revelaţie: înaintea Duminicii   Slobozia, decembrie 1989, pe profesor şi metodist la 
respectat. „Sângele nostru e un dar". L- „Pescuirea minunată"        când umblau „teroriştii". De la Călăraşi, dar şi Director la 

entrul de Primire în Regim de directorul adjunct al APIA Călăraşi, 
Urgenţă „Sf. Maria"din Călăraşi, Ilinca Enescu, directorul Căminului de Ccare o are ca protectoare pe Bătrâni „Antim Ivireanul", Mihai 

Fecioara Maria, a marcat ziua de 8 Alexandru, preşedinta Asocaţiei 
septembrie, printr-un eveniment Pentru un Călăraşi mai bun, Virginica 
dedicat copiilor instituţionalizaţi aici. Creţu, invitaţii oferindu-le surprize 
Părintele Costin, care a ţinut o slujbă dulci celor mici.
de mulţumire, avându-i alături pe 

O parte dintre tinerii talentaţi, 
copiii din centru, angajaţi şi invitaţi, a 

implicaţi în proiectul „Să umplem 
rostit câteva cuvinte:

Călăraşiul de muzică şi culoare", 
„Îmi doresc ca fiecare Centru să aibă 

desfăşurat pe timpul verii în Centrele 
un sfânt protector, aşa cum are 

„SERA" şi „Sf. Maria", Cosmin 
instituţia în care ne aflăm. Motivul 

Andrian, Dena, Antonela, Miki, Bianca 
pentru care sunt în astfel de locuri este 

Drăgănescu au fost prezenţi la 
de a păstra acea scânteie, pentru 

eveniment, susţinând un moment 
binele copiilor, şi chiar să o aprind, 

artistic, la care au participat, activ, 
pentru ca îngerul fiecăruia dintre noi, 

micuţii Centrului de Primire în Regim 
atunci când va sufla în inima noastră, 

de Urgenţă „Sf. Maria".
să se aprindă, şi o vâlvătaie mare de 

Le mulţumim tuturor celor care au s-credinţă să ia naştere în noi." 
au implicat ca această zi de sărbătoare Copiii au fost răsplătiţi cu torturi 

frumoasă. instituţiei, administratorul public al să fie una specială, pentru sufletele speciale şi diferite dulciuri, au cântat 
La eveniment au participat: directorul- Consiliului Judeţean, Bogdan calde şi frumoase de copii, din Centrul „La mulţi ani", iar acţiunea a continuat 
executiv al DGASPC Călăraşi, Doiniţa Georgescu,  senatoarea Roxana de Primire în Regim de Urgenţă „Sf. cu momente muzicale, alături de 
Nicolae, directori şi angajaţi din cadrul Paţurcă, deputatul Sorin Vrăjitoru, Maria"!invitaţii prezenţi să le facă ziua mai 

ULTIMA CARTE

Copiii Centrului „Sf. Maria“ 
au fost sărbătoriţi pe 8 septembrie 

onform cerinţelor declarat că Federaţia 
caietului de sarcini Română de Fotbal a Cpentru organizarea acceptat propunerea 

Euro 2020 în România, pe municipalităţii călărăşene 
lângă cele patru stadioane şi a transmis către CNI 
din Bucureşti care vor fi solicitarea de a introduce 
modernizate (Steaua, stadionul din Călăraşi pe 
Dinamo, Rapid şi Arcul de lista de investiţii a 
Triumf), FRF trebuie să Programului Euro 2020.
pună la dispoziţie alte În acest moment se 
câteva arene modernizate aşteaptă hotărârea privind 
situate la o distanţă de finanţarea lucrărilor de 
circa 100 de km de modernizare, 
Bucureşti şi la maxim o oră reprezentanţii FRF 
şi jumătate de mers de la informând Primăria 
aeroport. Călăraşi că CNI a acceptat 
Pe lângă stadioanele din introducerea bazei sportive 
Alexandria şi Târgovişte, în programul Euro 2020.
care au primit deja Pe lângă modernizarea 
finanţare de la CNI, şi stadionului, proiectul mai 
Călăraşiul ar urma să cuprinde: „integrarea în 
beneficieze de investiţii la stadion a unor săli de 
Stadionul Municipal. sport, terenuri de 
Viceprimarul Viorel antrenament, spaţii de 
Ivanciu, cel care a iniţiat birouri, minihotel, cantina-
acest demers în luna restaurant-magazine, 
aprilie a acestui an, ne-a spaţii expoziţionale.

Stadionul din Călăraşi a fost introdus 
pe lista de investiţii Euro 2020

Dar, după??? puternic, care ştie să spună omul care a descoperit că ceea 
Călăraşiul are oameni de aur! „nu" tentaţiilor mărunte, ce îl distinge de ceilalţi îi 

atunci când acestea sunt permite să se dezvolte, care a Alexandru CHIOSEAUA, de la 
incompatibile cu proiectul sau învăţat să dea ceea ce are mai CSM Călăraşi, a cucerit aurul 
de a ajunge un mare campion. bun în el, înainte de „a la Campionatul European de Dumitru Chirilă să amintesc cât de importante 
Alexandru CHIOSEAUA este câştigă", care consideră că Canotaj, tineri până la vârstă sunt realizările acestor tineri 
omul generos, care este capabil oricum „câştigă", dacă îşi de 23 de ani, de la Kruzwica, e poate ca noi călărăşenii minunaţi pentru moralul, 

îndeplineşte sarcina asumată! Polonia, competiţie să fim primii în Europa şi încrederea în sine a unui 
Alexandru CHIOSEAUA este desfăşurată la începutul lunii Schiar în lume la ceva. Să popor, pentru vigoarea unei 
sportivul care priveşte dincolo septembrie, 2017. fim primii într-un domeniu de naţiuni. Marii campioni nu-şi 
de obstacol şi caută soluţii excelenţă, în domeniul marii refuză nimic pentru a câştiga! Acest excepţional sportiv, 
împreună cu mentorii săi, în performanţe sportive, un Ei îşi dezvelesc pieptul în posesor al unei înzestrări 
loc să facă din acesta un domeniu în care practic ne luptă, pentru că nu îşi acordă naturale remarcabile, al unei 
obstacol de netrecut! „jucăm" cu limitele umane! nicio scuză în caz de eşec, aure de învingător, modelată 
Şi tocmai de aceea, Alexandru Şi dacă aţi şti cât de greu este indiferent dacă acest lucru se prin lupta permanentă pe care 
CHIOSEAUA, medaliat cu să ajungi CAMPIONUL întâmplă în competiţie sau nu! o poartă cu toate dificultăţile 
argint şi la Campionatele campionilor din Europa şi din Auzim câteodată spunându-se existente în sportul românesc, 
Mondiale de la Rio de Janeiro, lume!!! că un anumit individ „a reuşit". a demonstrat la această mare 
a reuşit să fie cel mai bun într-Şi noi am reuşit. Am reuşit A reuşit ce? A atins oare un competiţie europeană o foarte 
o întrecere cu cei mai buni din prin A. CHIOSEAUA, medaliat nivel bun? A câştigat bani? bună pregătire şi o deosebită 
Europa, umplând inimile de cu aur la CE de canotaj, U 23, Recunoaştere? A reuşit doar în forţă de caracter, depăşindu-şi, 
bucurie tuturor românilor dar şi prin Adriana AILINCĂI raport cu aşteptările sale? cu o aparenţă uşurinţă, toţi 
iubitori de sport şi nu numai! şi Mădălina CAŞU, medaliate Chiar dacă suntem campioni, oponenţii participanţi, 

cu argint la aceeaşi competiţie nu suntem feriţi de astfel de cucerind pentru Călăraşi, şi Cinste ţie, Alex, mulţumiri 
de mare anvergură din întrebări!! Ce să spunem de implicit pentru România, părinţilor tăi din Drajna, care să dăruiască, fără a aştepta 
Polonia. Nu o să spun nimic, trofee, RECOMPENSE, medalia de Aur. te susţin necondiţionat şi rezultate imediate, care alege 
aici, despre universul dificil al diplome, care consfinţesc în felicitări antrenorilor tăi Alexandru CHIOSEAUA este să „facă" prea mult, decât 
învingătorilor, despre munca, mod obişnuit REUŞITĂ??? Daniel BĂNĂŢEANU, Eugen sportivul şi omul care insuficient, care este capabil să 
talentele şi sacrificiile lor, nu o Excelenţa are un preţ foarte SUCIU – de la CSM Călăraşi şi munceşte din greu cu bucurie, dea de la el, fără să aştepte să 
să încerc să idealizez ridicat, atât la antrenamente, antrenorilor de la Lotul care este atras de dificultate, fie recompensat! 
campionii, dar mă simt nevoit cât şi în competiţie. Naţional al României. pentru că ea îl face mai Alexandru CHIOSEAUA este 

Alex Chioseaua, CM 2015, Rio de  Janeiro

Chioseaua, Aur la CE Canotaj, U 23, 2017, Trakai

Chioseaua şi palmele 
lui de Aur la CE 2017

Iată că se poate! 
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În ceea ce priveşte acuzaţiile fapt, vrea să creeze o presiune că Preşedintele PNL îi spate, nu e normal să i se reşedintele PNL şi 
privind modul în care s-a recomandă secretarului de vorbească aşa.  nu a ieşit nu ştiu cine de la PSD. primarul municipiului P făcut selecţia candidaţilor stat Ciprian Pandea să „Înainte de toate, eu puteam să-i Călăraşi, Daniel Eu nu am pe nimeni. Şi vă 
pentru Consiliul de vorbească mai mult de fiu şi tată. Copilul meu dacă ar fi Drăgulin, a avut o garantez că nu m-am băgat cu 
Administraţie al Ecoaqua, problemele actuale de la făcut aşa îl luam de urechi. Nu şi-contrareplică la declaraţiile abolut nimic. Nu puteam să fac 
primarul Drăgulin a afirmat ar permite să jignească pe preşedintelui PSD Ciprian 
că totul a fost corect şi primarul municipiului Călăraşi Pandea, care a răspuns unei 
transparent. care are în spate câteva mii de afirmaţii a acestuia conform 
„Nu mi-am angajat nepoţi, au fost voturi, hai să fim serioşi. Eu nu căreia cei de la PSD „s-au 
angajaţi dinaintea mea. Alţii au mă dau înapoi a recunoaşte pozat cu banii pe burtă", 
fost tată şi fiu în GAL, da, director anumite lucruri, dar să spunând că la PSD nu este un 
general. Cine spune adevărul, eu recunoască şi el până la sfârşit. obicei să se facă selfiuri.  
sau el? Când s-a ales în Consiliul Spune că, domne, în momentul în 
de Administraţie (n.r. CA al care s-au dat bani pe PNDL 2 s-a „Vă arăt mai multe imagini (n.r. 
Ecoaqua), când s-au votat ţinut cont de taxe şi impozite la postate de PSD) din care se poate 
membri, Primăria a votat într-un stat, gradul de îndatorare, interpreta, subliminal, că banii 
fel, Consiliul Judeţean şi alţii în prioritizarea începând cu unităţile care s-au repartizat din partea 
alt fel. Unde este, cumva, decizie de învăţământ şi la urmă erau Guvernului, al Ministerului, au 
politică? Mai mult, în acest trecute străzile. Am avut 8 fost aduşi de anumite persoane. 
Consiliu de Administraţie, proiecte în care 3 erau cu săli de Eu am considerat că acest gen 
Primăria Călăraşi nu are nicio sport care îmbunătăţeau demonstrează de fapt că există un 
propunere. În schimb, Primăria activitatea în unităţile de trafic de influenţă pentru că, merg 
Olteniţa are o propunere, care nu învăţământ. (...) Eu nu am şi mai departe, au avut nişte 
poate fi altul decât un membru aceleaşi drepturi?! La nivel excursii pe la toţi primarii, în 
PSD şi s-a bătut pentru el. Şi eu naţional s-au dat foarte mulţi bani care, într-un fel sau altul, le-a 
nu am pe nimeni. Cine spune la oraşe. Asta e, atât mi-a dat... promis că, dacă le dă, să treacă în 
adevărul? Mai departe... Aş vrea Oricum, aşa cum mă cunosc eu pe barca lor. Eu vă spun că asta este un joc politic atâta timp cât avem nivel naţional.
ca cel care a făcut anumite mine şi unii dintre voi mă aşa... pentru că nu se ştie ce se „În calitate de reprezentant al oameni cu experienţă. Cu Neagu 
afirmaţii să spună dacă în ziua în întâmplă peste trei ani, nu se ştie Guvernului şi cu atâta putere, îmi cunoaşteţi, nu am minţit şi nu Cezar, da recunosc că am avut o 
care s-a ales preşedintele ce se întâmplă din ianuarie încolo. pun o întrebare, dacă nu ar fi fost mint, nu-mi stă în caracter. discuţie, dar nu puteam să las 
Consiliului de Administraţie, la Eu cred că acest mod de a la guvernare (n.r. Ciprian Pandea) Repet, vreau să fac cu el un descoperită o societate în 
ora 13:07, m-a sunat şi mi-a informa cetăţenii nu este corect şi tot aşa de tare era?! dialog, dacă consideră, dar momentul în care... e perioada aia 
sugerat ceva. (...) Toate la timpul principial. Că am zis „pe burtă" Eu mă gândeam aşa, că în calitate respectul ăsta ar trebui cuvenit de notificare şi se discuta de noul 
lor, că există şi înregistrări. da, este ok, m-am referit la de membru al Guvernului ar măcar pentru anii pe care-i am. S-proiect. E vorba de 180 milioane 
Cum, în momentul în care ai un burtieră, pentru că dacă te uiţi la putea să spună de ce s-a introdus a luat de mine că sunt profesor, de euro. Păi ce facem? Eu îmi tai 
profesor universitar titrat, cu toate astea... dar culmea este că a TVA-ul defalcat, care e problema nu e problema lui, intră în craca de sub picioare? Îşi permită 
foarte multă experienţă, a fost trebuit să stea o săptămână şi cu manualele şcolare, care este intimitatea unei familii, hai să să spună CL8. CL8 a fost al lui 
decan al Facultăţii de acolo unde era, în mai multe problema cu creşterea accizei la vedem cine greşeşte. Eu cred că el Drăgulin? A fost şi a lui Nuţu 
Hidrotehnică, profesor pe la nişte fotografii, reprezentanţii PSD, au carburanţi, se ţine cont acum la vrea să-şi facă propagandă Marcel! (...) Toate la timpul lor, facultăţi din străinătate, vai fost şterse. Şi declaraţii au fost rectificarea bugetară de electorală de acuma. Nu este inclusiv cu înregistrările. mama lui... domnul Popescu la şterse. Au mai rămas câteva pe ici micşorarea investiţiilor prin 

niciun conflict... aţi văzut cei mai Dacă va fi nevoie, dar eu cred că fel, doamna ingineră la fel. Au pe colo, pe care eu le aveam mai diminuarea banilor, suprataxarea 
tineri se ceartă cu altcineva îşi ia nu va fi nevoie pentru că înţelege. fost 24 de dosare. Au rămas ăştia demult. Dar au aşteptat o contractelor de muncă part-time, 
jucăriile şi pleacă. Eu nu mi-au care au rămas, dacă nu erau bune În anul 2012 era reprezentat în săptămână să pot pleca eu în modificarea Codului Muncii, 
jucăriile, am de făcut treabă în se făceau contestaţii, dar nu a concediu să nu am o reacţie Consiliul de Administraţie lucruri pe care ar fi trebuit să le 
municipiul Călăraşi, vreau să făcut nimeni nicio contestaţie.", a imediată şi poate că mai bine a spună în calitate de reprezentant domnul Chiriţă, care a aprobat 
termin ceea ce am început, poate mai spus acesta.făcut. Am maturitatea politică şi şi nu să mă arate pe mine cu premierea, la vremea respectivă, a 
mai candidez că acum chiar îmi Drăgulin acuză presiunile experienţă şi anii care-mi stau în degetul că nu am făcut nu ştiu ce. directorului EcoAqua cu 600 de 
schimb viziunea. Să vedem ce o să PSD pentru a-şi impune spate să nu jignesc. Nu i-am spus Când el se ştie... Da, eu am curaj milioane. A aprobat mărirea apei. 
se întâmple. Am să asfaltez şi oamenii în CA al Ecoaqua şi nimănui, de când fac eu politică, să spun... Dar de ce nu a spus Numai PNL-ul este de vină? 
străzile pe care mi l-am propus, îl avertizează pe Pandea că că minte. Nu am intrat în viaţa contextul discuţiilor?!"

Vă garantez că nu am angajat pe nu stau la mila nimănui, să fie are înregistrări pe care le va familiei, nu am vorbit de Daniel Drăgulin consideră 
nimeni din familia mea. Prin face publice dacă va continua foarte clar.", a încheiat „selfie",nu am făcut în viaţa mea că, în calitatea de primar al 
concurs nu am angajat pe nimeni acest subiect.„selfie", alţii fac.", a declarat preşedintele PNL, Daniel municipiului pe care o 
şi nici nu o să angajez." „În spatele acestor cuvinte, de preşedintele PNL Călăraşi. Drăgulin.deţine, cu mii de voturi în 

Dan Drăgulin, preşedinte PNL: „Aşa cum mă 
cunosc eu pe mine, şi unii dintre voi mă cunoaşteţi, 

nu am minţit şi nu mint, nu-mi stă în caracter"

asupra a ceea ce se poate dezvolta în dedicată furnizorilor de soluţii şi rimăria Municipiului Călăraşi 
oraşele noastre pentru că, deşi există echipamente IT, care şi-au prezentat şi primarul Daniel Ştefan P multe soluţii smart dedicate şi unele proiecte deja implementate Drăgulin au reuşit să 
resurse care pot fi alocate pentru pentru administraţii publice locale în reunească în reşedinţa de judeţ, într-
acestea, viteza de adoptare şi România, dar şi alte idei menite să o dezbatere în premieră pentru 
implementare este redusă. Subiectele facă viaţa mai uşoară cetăţenilor unui oraşul nostru, furnizori de soluţii şi 
abordate în cadrul evenimentului s- oraş. Au participat: Urbanscope, echipamente IT şi primari din 
au referit şi la modalitatea în care pot Cluster-ul Different Angle din 
fi eliminate unele bariere şi Bucureşti, Telekom România, Orange 
accelerată viteza de decizie a România, ZTE, IDC România, 
autorităţilor publice pentru Synergetics partener ESRI, Dell 
adoptarea soluţiilor smart în tocmai de la Alba Iulia, Valentin EMC, Frontier Connect Timişoara, 
beneficiul cetăţenilor, mediului de Voinica, managerul de proiect, a Philips Lighting România, Cluster-ul 
afaceri, turiştilor şi administraţiei.  venit la Călăraşi să prezinte IT Cluj Napoca, Direct One, VMB 
„SMART CITY 2017-2020. NEVOI - proiectele de smart city Partners, Avitech. 
SOLUŢII – METODE" a fost prima implementate sau care urmează să fie Dezbaterea s-a bucurat, pe lângă 
dezbatere regională, după cea implementate acolo. Municipiul prezenţa ministrului Lucian Şova, şi 
naţională, iniţiată de fostul ministru Călăraşi urmează să intre şi el pe de cea a prefectului George Iacob, 
al Comunicaţiilor, Marius Bostan. acest trend, în cadrul reuniunii, fiind secretarului de stat Ciprian Pandea, 

regiunea de sud a ţării. Scopul Demersul Primăriei Municipiului prezentate proiectele de Mobilitate primarilor din Focşani, Urziceni, 
dezbaterii ce a avut loc la Călăraşi a fost sprijinit şi de filiala Urbană care au componente de smart Buzău, Giurgiu, Slobozia, Amara, 
restaurantul Hestia Park, miercuri, Călăraşi a Consiliului Local al city şi care vor fi implementate, cu Feteşti şi reprezentanţi ai altor 
20 septembrie, şi care s-a bucurat de Întreprinderilor Mici şi Mijlocii. ajutorul finanţării pe Axa 4 a primării invitate, directorului ADR 
prezenţa ministrului Comunicaţiilor Pentru că în România conceptul de Programului Operaţional Regional Sud Muntenia, Liviu Muşat, şi 
şi Societăţii Informaţionale, Lucian Smart City a fost deja îmbrăţişat, cu 2014-2020 în următoarea perioadă. reprezentanţi ai unor instituţii 
Şova, a fost acela de discuta aplicat succes, de administraţii locale, Partea a doua a întâlnirii a fost publice din Călăraşi.
www.obiectiv-online.ro

Ministrul Comunicaţiilor, Lucian Şova, prezent la 
dezbaterea SMART CITY 2017-2020, de la CălăraşiPrimăria Municipiului Călăra?i

Serviciul public pentru Gestionarea 
câinilor fără stăpân Călăraşi

 Linie telefonică specială 
pentru sesizări pe problema 

animalelor fără stăpân

0371 069 701

ECOAQUA SA - SUCURSALA CĂLĂRAŞI face apel către locuitorii 
mai jos mentionaţi să-şi achite datoriile faţă de unitatea 

noastră pentru a evita repercusiunile ce derivă din acţiunile 
viitoare care vor fi întreprinse pentru recuperarea acestora 

(plăţi suplimentare pentru acţionarea în judecată, taxe 
executori judecatoreşti şi, în ultimă instanţă, executarea silită).

SC ECOAQUA SA - Sucursala Călăraşi anunţă locatarii 
din apartamentele la care se emite factură cu coeficient 

de repartiţie a consumului de apă înregistrat de 
apometrul de branşament Planificarea citirilor în 

aceeaşi zi pentru apometrul de branşament şi apometrele 
din apartamente aferente lunii SEPTEMBRIE 2017. 

ANUNŢ CĂTRE LOCATARII DIN 

APARTAMENTELE MUNICIPIULUI CĂLĂRAŞI 

ŞI ORAŞULUI LEHLIU GARĂ 

l 28.09.2017 - Bloc 9, Bloc 10, Bloc 12 MI, Bloc 12AS , Bloc 16, 
Bloc 20, Bloc 32 A, Bloc 32 B, Bloc 75G 
l 29.09.2017 - Bloc 1, Bloc 2, Bloc 3, Bloc 4, Bloc 5, Bloc 6, Bloc 7, 
Bloc 8, Bloc 11, Bloc 12*, Bloc 40 A, Bloc 40 B 

ORAŞUL LEHLIU GARĂ 

Ecoaqua Călăraşi

Anunţ datornici
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În ceea ce priveşte acuzaţiile fapt, vrea să creeze o presiune că Preşedintele PNL îi spate, nu e normal să i se reşedintele PNL şi 
privind modul în care s-a recomandă secretarului de vorbească aşa.  nu a ieşit nu ştiu cine de la PSD. primarul municipiului P făcut selecţia candidaţilor stat Ciprian Pandea să „Înainte de toate, eu puteam să-i Călăraşi, Daniel Eu nu am pe nimeni. Şi vă 
pentru Consiliul de vorbească mai mult de fiu şi tată. Copilul meu dacă ar fi Drăgulin, a avut o garantez că nu m-am băgat cu 
Administraţie al Ecoaqua, problemele actuale de la făcut aşa îl luam de urechi. Nu şi-contrareplică la declaraţiile abolut nimic. Nu puteam să fac 
primarul Drăgulin a afirmat ar permite să jignească pe preşedintelui PSD Ciprian 
că totul a fost corect şi primarul municipiului Călăraşi Pandea, care a răspuns unei 
transparent. care are în spate câteva mii de afirmaţii a acestuia conform 
„Nu mi-am angajat nepoţi, au fost voturi, hai să fim serioşi. Eu nu căreia cei de la PSD „s-au 
angajaţi dinaintea mea. Alţii au mă dau înapoi a recunoaşte pozat cu banii pe burtă", 
fost tată şi fiu în GAL, da, director anumite lucruri, dar să spunând că la PSD nu este un 
general. Cine spune adevărul, eu recunoască şi el până la sfârşit. obicei să se facă selfiuri.  
sau el? Când s-a ales în Consiliul Spune că, domne, în momentul în 
de Administraţie (n.r. CA al care s-au dat bani pe PNDL 2 s-a „Vă arăt mai multe imagini (n.r. 
Ecoaqua), când s-au votat ţinut cont de taxe şi impozite la postate de PSD) din care se poate 
membri, Primăria a votat într-un stat, gradul de îndatorare, interpreta, subliminal, că banii 
fel, Consiliul Judeţean şi alţii în prioritizarea începând cu unităţile care s-au repartizat din partea 
alt fel. Unde este, cumva, decizie de învăţământ şi la urmă erau Guvernului, al Ministerului, au 
politică? Mai mult, în acest trecute străzile. Am avut 8 fost aduşi de anumite persoane. 
Consiliu de Administraţie, proiecte în care 3 erau cu săli de Eu am considerat că acest gen 
Primăria Călăraşi nu are nicio sport care îmbunătăţeau demonstrează de fapt că există un 
propunere. În schimb, Primăria activitatea în unităţile de trafic de influenţă pentru că, merg 
Olteniţa are o propunere, care nu învăţământ. (...) Eu nu am şi mai departe, au avut nişte 
poate fi altul decât un membru aceleaşi drepturi?! La nivel excursii pe la toţi primarii, în 
PSD şi s-a bătut pentru el. Şi eu naţional s-au dat foarte mulţi bani care, într-un fel sau altul, le-a 
nu am pe nimeni. Cine spune la oraşe. Asta e, atât mi-a dat... promis că, dacă le dă, să treacă în 
adevărul? Mai departe... Aş vrea Oricum, aşa cum mă cunosc eu pe barca lor. Eu vă spun că asta este un joc politic atâta timp cât avem nivel naţional.
ca cel care a făcut anumite mine şi unii dintre voi mă aşa... pentru că nu se ştie ce se „În calitate de reprezentant al oameni cu experienţă. Cu Neagu 
afirmaţii să spună dacă în ziua în întâmplă peste trei ani, nu se ştie Guvernului şi cu atâta putere, îmi cunoaşteţi, nu am minţit şi nu Cezar, da recunosc că am avut o 
care s-a ales preşedintele ce se întâmplă din ianuarie încolo. pun o întrebare, dacă nu ar fi fost mint, nu-mi stă în caracter. discuţie, dar nu puteam să las 
Consiliului de Administraţie, la Eu cred că acest mod de a la guvernare (n.r. Ciprian Pandea) Repet, vreau să fac cu el un descoperită o societate în 
ora 13:07, m-a sunat şi mi-a informa cetăţenii nu este corect şi tot aşa de tare era?! dialog, dacă consideră, dar momentul în care... e perioada aia 
sugerat ceva. (...) Toate la timpul principial. Că am zis „pe burtă" Eu mă gândeam aşa, că în calitate respectul ăsta ar trebui cuvenit de notificare şi se discuta de noul 
lor, că există şi înregistrări. da, este ok, m-am referit la de membru al Guvernului ar măcar pentru anii pe care-i am. S-proiect. E vorba de 180 milioane 
Cum, în momentul în care ai un burtieră, pentru că dacă te uiţi la putea să spună de ce s-a introdus a luat de mine că sunt profesor, de euro. Păi ce facem? Eu îmi tai 
profesor universitar titrat, cu toate astea... dar culmea este că a TVA-ul defalcat, care e problema nu e problema lui, intră în craca de sub picioare? Îşi permită 
foarte multă experienţă, a fost trebuit să stea o săptămână şi cu manualele şcolare, care este intimitatea unei familii, hai să să spună CL8. CL8 a fost al lui 
decan al Facultăţii de acolo unde era, în mai multe problema cu creşterea accizei la vedem cine greşeşte. Eu cred că el Drăgulin? A fost şi a lui Nuţu 
Hidrotehnică, profesor pe la nişte fotografii, reprezentanţii PSD, au carburanţi, se ţine cont acum la vrea să-şi facă propagandă Marcel! (...) Toate la timpul lor, facultăţi din străinătate, vai fost şterse. Şi declaraţii au fost rectificarea bugetară de electorală de acuma. Nu este inclusiv cu înregistrările. mama lui... domnul Popescu la şterse. Au mai rămas câteva pe ici micşorarea investiţiilor prin 

niciun conflict... aţi văzut cei mai Dacă va fi nevoie, dar eu cred că fel, doamna ingineră la fel. Au pe colo, pe care eu le aveam mai diminuarea banilor, suprataxarea 
tineri se ceartă cu altcineva îşi ia nu va fi nevoie pentru că înţelege. fost 24 de dosare. Au rămas ăştia demult. Dar au aşteptat o contractelor de muncă part-time, 
jucăriile şi pleacă. Eu nu mi-au care au rămas, dacă nu erau bune În anul 2012 era reprezentat în săptămână să pot pleca eu în modificarea Codului Muncii, 
jucăriile, am de făcut treabă în se făceau contestaţii, dar nu a concediu să nu am o reacţie Consiliul de Administraţie lucruri pe care ar fi trebuit să le 
municipiul Călăraşi, vreau să făcut nimeni nicio contestaţie.", a imediată şi poate că mai bine a spună în calitate de reprezentant domnul Chiriţă, care a aprobat 
termin ceea ce am început, poate mai spus acesta.făcut. Am maturitatea politică şi şi nu să mă arate pe mine cu premierea, la vremea respectivă, a 
mai candidez că acum chiar îmi Drăgulin acuză presiunile experienţă şi anii care-mi stau în degetul că nu am făcut nu ştiu ce. directorului EcoAqua cu 600 de 
schimb viziunea. Să vedem ce o să PSD pentru a-şi impune spate să nu jignesc. Nu i-am spus Când el se ştie... Da, eu am curaj milioane. A aprobat mărirea apei. 
se întâmple. Am să asfaltez şi oamenii în CA al Ecoaqua şi nimănui, de când fac eu politică, să spun... Dar de ce nu a spus Numai PNL-ul este de vină? 
străzile pe care mi l-am propus, îl avertizează pe Pandea că că minte. Nu am intrat în viaţa contextul discuţiilor?!"

Vă garantez că nu am angajat pe nu stau la mila nimănui, să fie are înregistrări pe care le va familiei, nu am vorbit de Daniel Drăgulin consideră 
nimeni din familia mea. Prin face publice dacă va continua foarte clar.", a încheiat „selfie",nu am făcut în viaţa mea că, în calitatea de primar al 
concurs nu am angajat pe nimeni acest subiect.„selfie", alţii fac.", a declarat preşedintele PNL, Daniel municipiului pe care o 
şi nici nu o să angajez." „În spatele acestor cuvinte, de preşedintele PNL Călăraşi. Drăgulin.deţine, cu mii de voturi în 

Dan Drăgulin, preşedinte PNL: „Aşa cum mă 
cunosc eu pe mine, şi unii dintre voi mă cunoaşteţi, 

nu am minţit şi nu mint, nu-mi stă în caracter"

asupra a ceea ce se poate dezvolta în dedicată furnizorilor de soluţii şi rimăria Municipiului Călăraşi 
oraşele noastre pentru că, deşi există echipamente IT, care şi-au prezentat şi primarul Daniel Ştefan P multe soluţii smart dedicate şi unele proiecte deja implementate Drăgulin au reuşit să 
resurse care pot fi alocate pentru pentru administraţii publice locale în reunească în reşedinţa de judeţ, într-
acestea, viteza de adoptare şi România, dar şi alte idei menite să o dezbatere în premieră pentru 
implementare este redusă. Subiectele facă viaţa mai uşoară cetăţenilor unui oraşul nostru, furnizori de soluţii şi 
abordate în cadrul evenimentului s- oraş. Au participat: Urbanscope, echipamente IT şi primari din 
au referit şi la modalitatea în care pot Cluster-ul Different Angle din 
fi eliminate unele bariere şi Bucureşti, Telekom România, Orange 
accelerată viteza de decizie a România, ZTE, IDC România, 
autorităţilor publice pentru Synergetics partener ESRI, Dell 
adoptarea soluţiilor smart în tocmai de la Alba Iulia, Valentin EMC, Frontier Connect Timişoara, 
beneficiul cetăţenilor, mediului de Voinica, managerul de proiect, a Philips Lighting România, Cluster-ul 
afaceri, turiştilor şi administraţiei.  venit la Călăraşi să prezinte IT Cluj Napoca, Direct One, VMB 
„SMART CITY 2017-2020. NEVOI - proiectele de smart city Partners, Avitech. 
SOLUŢII – METODE" a fost prima implementate sau care urmează să fie Dezbaterea s-a bucurat, pe lângă 
dezbatere regională, după cea implementate acolo. Municipiul prezenţa ministrului Lucian Şova, şi 
naţională, iniţiată de fostul ministru Călăraşi urmează să intre şi el pe de cea a prefectului George Iacob, 
al Comunicaţiilor, Marius Bostan. acest trend, în cadrul reuniunii, fiind secretarului de stat Ciprian Pandea, 

regiunea de sud a ţării. Scopul Demersul Primăriei Municipiului prezentate proiectele de Mobilitate primarilor din Focşani, Urziceni, 
dezbaterii ce a avut loc la Călăraşi a fost sprijinit şi de filiala Urbană care au componente de smart Buzău, Giurgiu, Slobozia, Amara, 
restaurantul Hestia Park, miercuri, Călăraşi a Consiliului Local al city şi care vor fi implementate, cu Feteşti şi reprezentanţi ai altor 
20 septembrie, şi care s-a bucurat de Întreprinderilor Mici şi Mijlocii. ajutorul finanţării pe Axa 4 a primării invitate, directorului ADR 
prezenţa ministrului Comunicaţiilor Pentru că în România conceptul de Programului Operaţional Regional Sud Muntenia, Liviu Muşat, şi 
şi Societăţii Informaţionale, Lucian Smart City a fost deja îmbrăţişat, cu 2014-2020 în următoarea perioadă. reprezentanţi ai unor instituţii 
Şova, a fost acela de discuta aplicat succes, de administraţii locale, Partea a doua a întâlnirii a fost publice din Călăraşi.
www.obiectiv-online.ro

Ministrul Comunicaţiilor, Lucian Şova, prezent la 
dezbaterea SMART CITY 2017-2020, de la CălăraşiPrimăria Municipiului Călăra?i

Serviciul public pentru Gestionarea 
câinilor fără stăpân Călăraşi

 Linie telefonică specială 
pentru sesizări pe problema 

animalelor fără stăpân

0371 069 701

ECOAQUA SA - SUCURSALA CĂLĂRAŞI face apel către locuitorii 
mai jos mentionaţi să-şi achite datoriile faţă de unitatea 

noastră pentru a evita repercusiunile ce derivă din acţiunile 
viitoare care vor fi întreprinse pentru recuperarea acestora 

(plăţi suplimentare pentru acţionarea în judecată, taxe 
executori judecatoreşti şi, în ultimă instanţă, executarea silită).

SC ECOAQUA SA - Sucursala Călăraşi anunţă locatarii 
din apartamentele la care se emite factură cu coeficient 

de repartiţie a consumului de apă înregistrat de 
apometrul de branşament Planificarea citirilor în 

aceeaşi zi pentru apometrul de branşament şi apometrele 
din apartamente aferente lunii SEPTEMBRIE 2017. 

ANUNŢ CĂTRE LOCATARII DIN 

APARTAMENTELE MUNICIPIULUI CĂLĂRAŞI 

ŞI ORAŞULUI LEHLIU GARĂ 

l 28.09.2017 - Bloc 9, Bloc 10, Bloc 12 MI, Bloc 12AS , Bloc 16, 
Bloc 20, Bloc 32 A, Bloc 32 B, Bloc 75G 
l 29.09.2017 - Bloc 1, Bloc 2, Bloc 3, Bloc 4, Bloc 5, Bloc 6, Bloc 7, 
Bloc 8, Bloc 11, Bloc 12*, Bloc 40 A, Bloc 40 B 

ORAŞUL LEHLIU GARĂ 

Ecoaqua Călăraşi

Anunţ datornici
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Secretariatul Comun (SC) al precum ºi informaþii despre 
Programului Interreg V-A România – anexele necesare.
Bulgaria, din cadrul Biroului 

La aceste sesiuni au fost invitaþi sã Regional pentru Cooperare 
participe reprezentanþii Transfrontalierã Cãlãraºi pentru 
organizaþiilor partenere în cele graniþa România–Bulgaria (BRCT 
140 de idei de proiecte selectate Cãlãraºi) împreunã cu Autoritatea 
în prima etapã a celui de al treilea de Management (Ministerul 
apel de proiecte care vor depune Dezvoltãrii Regionale, 
cererile de finanþare complete în Administraþiei Publice ºi Fondurilor 

Europene) din România ºi sistemul e-MS, pânã la data de 16 
Autoritatea Naþionalã (Ministerul octombrie 2017, ora 16:00. 
Dezvoltãrii Regionale ºi Lucrãrilor Implementarea proiectelor ce se 
Publice) din Bulgaria, au organizat vor selecta în etapa a doua va 
în aria eligibilã a programului, putea începe în anul 2018.
sesiuni de informare privind etapa 

Pentru a afla mai multe informaþii a doua a celui de al treilea apel de 
a fi depuse. Obiectivul principal al apel din cadrul programului, a fost despre Programul Interreg V-A proiecte în cadrul Programului 
acestor întâlniri cu reprezentanþii de a furniza informaþii despre România-Bulgaria, despre Interreg V-A România–Bulgaria. 
partenerilor, din ideile de proiecte regulile Programului dar ºi privind evenimentele viitoare, dar ºi 

Astfel, în data de 20 septembrie selectate pentru a fi dezvoltate în modul de completare a secþiunilor despre proiectele transfrontaliere 
2017 la Giurgiu, România a avut etapa a doua a celui de al treilea în sistemul electronic e-MS, selectate de Comitetul de loc întâlnirea cu partenerii români 

Monitorizare al Programului ºi iar în data de 21 septembrie 2017 
aflate în curs de implementare, vã la Pleven, Bulgaria, a avut loc 
invitãm sã accesaþi pagina de întâlnirea cu partenerii bulgari din 
internet www.interregrobg.eu.cadrul aplicaþiilor pregãtite pentru 

Evenimente de informare pentru beneficiari 
ai Programului Interreg V-A România – Bulgaria

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 
minute!

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

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

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

O cursã dus: 

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%

LUNCA SRL
COMERCIALIZEAZÃ

l l l 
l 

l 

insecticide; erbicide; fungicide
îngrãºãminte chimice produse de firmele Pionner, 

    Monsato, Procera, Saaten Union, KWS ºi Caussade.
seminþe de grâu, orz ºi rapiþã

Asamblul Peco, bl.A2, parter, Slobozia, ºi la secþia de Mecanizare Cãzãneºti. 

Telefon/fax 0243.236.423; 0728.960.470;  0722.771.693

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

Plata ºi în rate!

Discount!
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