
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 
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CL, CT ºi CC
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ãptãmâna trecutã, în cadrul Consilierii PSD s-au opus de 
ºedinþei de Consiliu Judeþean, aceastã datã prelungirii Ss-a supus spre aprobare contractului, deºi în urmã cu un an 

proiectul de hotãrâre privind au fost de acord, solicitând Biroului 
prelungirea închirierii cu titlu un act din care sã reiasã cã 
gratuit a Centrului de Afaceri de la instituþia este de „utilitate publicã" 
Chiciu cãtre Biroul Regional de sau, în caz contrar, sã 
Cooperare Transfrontalierã. plãteascã... >> pagina 9

PROGRAM CINEMA 

n PRIMÃRIA CÃLÃRAªI

Biserica 
, aproape 

de comunitate

"Sfinþii Arhangheli 
Mihail ºi Gavriil"
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Str. 1 Decembrie 1918, nr 2, Calarasi
Tel:+40 242 318 996
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Program Cinema Cãlãraºi 
23 - 30 iunie 2017
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deºeurilor, cãtre REBU a fãcut ca oraºul sã fie întreabã când vor veni maºinile de gunoi sã le in data de 1 octombrie a.c. firma REBU 
nãvãlit de gunoaie. ridice deºeurile menajere.a preluat contractul de gestiune Dprivind colectarea gunoiului pe raza De mai bine de o sãptãmânã, tomberoanele Conform contractului, REBU va colecta 

municipiului Cãlãraºi, însã în aceastã nu au mai fost golite, pe platformele de gunoaiele de la case doar o datã pe 
perioadã de tranziþie de la Urban, firma care colectare a deºeurilor adunându-se munþi de sãptãmânã, miercurea, nu de douã ori ca 
s-a ocupat pânã acum de colectarea gunoaie, iar cetãþenii care locuiesc la case se pânã acum, iar asta se va...

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
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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“

Prima ediþie a 
          

o reuºitã
Mircea Brânduºã. Într-o organizare 
ireproºabilã, datoritã primarului Marius 
Cojocaru, unul din cei mai tineri primari 
ai judeþului, cetãþenii din satele 
aparþinãtoare comunei Cuza... 

Zilei 
comunei Cuza Vodã,
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http://www.condorul.ro

Gunoaiele din Cãlãraºi, 
neridicate de zile bune de 
la punctele de colectare

BRCT Cãlãraºi, refuz din 
partea consilierilor judeþeni 

PSD pentru folosinþa gratuitã 
a Centrului de Afaceri 

Florian Belu, 
un primar care doreºte 
sã-ºi respecte 
promisiunile

Alin Drãgulin, director 
ADI Ecoaqua SA: 
„Ne dorim un C.A. cât mai 
competent pentru buna 
gestionare a operatorului 
de apã, cât mai 
profesionist“

ATENÞIE! Amenzi pentru 
cei care ºi-au termoizolat 
apartamentele ºi au 
construit ºarpante pe 
blocuri, dacã nu solicitã 
autorizaþii!



n ºedinþa de Consiliu Local de sãptãmâna publice sau din alte surse, potrivit legii.
trecutã a fost aprobat proiectul de hotãrâre În data de 18.07.2017 a fost încheiat cu SC ALI Îprivind subvenþionarea a 50% din costul unui TRANS COM SRL contractul  de gestiune delegatã 

bilet pentru transportul public de persoane din prin atribuire directã a serviciului regulat de 
municipiul Cãlãraºi, pentru elevi, dar ºi gratuitãþi transport public local de cãlãtori în municipiul 
pentru cei care provin din familii defavorizate. Cãlãraºi, cu nr. 28310. Contractul a fost încheiat 

potrivit prevederilor HCL nr. 40/23.03.2017.  

Primãria municipiului Cãlãraºi doreºte sã vinã în 
sprijinul elevilor care frecventeazã cursurile 
ºcolilor din municipiul Cãlãraºi ºi, conform 
legislaþiei în vigoare, Consiliul Local al 
municipiului Cãlãraºi a aprobat subvenþionarea  
tarifului cu 50% pentru transportul cu mijloacele 
de transport în comun a elevilor din municipiul 
Cãlãraºi, în acest mod realizându-se una din 
mãsurile de protecþie specialã a acestei categorii de 
persoane.

Începând cu anul ºcolar 2017, elevii din 
învãþãmântul obligatoriu, profesional ºi liceal 
acreditat/autorizat, ºcolarizaþi în instituþiile de În conformitate cu legea educaþiei naþionale nr. 
învãþãmânt din municipiul Cãlãraºi, beneficiazã pe 1/2011, statul asigurã finanþarea de bazã pentru 
tot parcursul anului calendaristic de toþi preºcolarii ºi pentru toþi elevii din 
subvenþionarea cu 50% a abonamentelor lunare pe învãþãmântul general obligatoriu de stat, 
mijloacele de transport public local de cãlãtori, particular ºi confesional acreditat.
aparþinând SC ALI TRANS COM SRL.

Elevii din învãþãmântul obligatoriu ºi liceal 
Cei care provin din familii defavorizate vor avea acreditat/autorizat beneficiazã de un  tarif 
gratuitate pe mijloacele de transport în comun.subvenþionat cu 50% pentru transportul local în 

comun. Pentru acordarea subvenþiei beneficiarii trebuie sã 
aibã domiciliul/reºedinþa pe raza unitãþii Finanþarea învãþãmântului preuniversitar de stat, 
administrativ – teritoriale a municipiului Cãlãraºi.particular ºi confesional se asigurã din fonduri 

in data de 1 octombrie a.c. limitatã, deoarece, conform spuselor pe care scrie „deºeu neconform" ºi le 
firma REBU a preluat reprezentanþilor Primãriei, în vor lãsa acolo. Primãria cautã o Dcontractul de gestiune contract nu este prevãzut acest lucru. alternativã pentru ca platformele sã 

privind colectarea gunoiului pe raza Asta presupune ca fiecare cetãþean nu fie invadate de astfel de gunoaie. 
municipiului Cãlãraºi, însã aceastã care locuieºte la casã sã îºi transporte O altã soluþie este aceea de a se pãzi 
perioadã de tranziþie de la Urban, singur gunoiul într-un loc special efectiv platformele de colectare cu 
firma care s-a ocupat pânã acum de amenajat. Ce-i drept, mulþi nici nu probleme ºi amendarea celor care 
colectarea deºeurilor, cãtre REBU a ºtiu unde se aflã acestea pentru cã nu 

aruncã deºeuri neconforme. 
fãcut ca oraºul sã fie nãvãlit de au fost înºtiinþaþi.

Pânã la rezolvarea problemei gunoaie. Colectarea din zona blocurilor se va 
colectãrii selective, firma REBU ar De mai bine de o sãptãmânã, face de douã ori pe sãptãmânã sau 
trebui sã îºi preia atribuþiunile ºi sã tomberoanele nu au mai fost golite, ori de câte ori este cazul. Doar cã 

pe platformele de colectare a pânã acum nu s-a fãcut DELOC. ?i înceapã activitatea propriu-zisã. 
deºeurilor adunându-se munþi de aici vor apãrea schimbãri majore. Pentru cã oraºul se sufocã de 
gunoaie, iar cetãþenii care locuiesc la Deºeurile, altele decât cele menajere, gunoaie. Pânã la aceastã datã trebuia 
case se întreabã când vor veni nu vor mai fi ridicate. Atât cei care demaratã o acþiune de informare a 
maºinile de gunoi sã le ridice locuiesc la blocuri cât ºi cei de la case cetãþenilor, însã acest lucru nu s-a 
deºeurile menajere. au obligativitatea de a selecta 

întâmplat. Paginile de facebook ale 
Conform contractului, REBU va gunoiul, în caz contrar putând fi 

cãlãrãºenilor sunt pline de fotografii colecta gunoaiele de la case doar o amendaþi.
cu munþii de gunoaie care s-au datã pe sãptãmânã, miercurea, nu de Angajaþii REBU vor aplica pe 
adunat în cartierele oraºului. Iar douã ori ca pânã acum, iar asta se va gunoaiele ce nu fac parte din 
nemulþumirile cresc de la o zi la alta. face doar o pentru o perioadã categoria celor menajere abþibilduri 

lteþa Sa Regalã Principesa 
Maria a României a Aefectuat, la sfârºitul lunii 

trecute, o vizitã publicã în judeþul 
Cãlãraºi pentru a afla amãnunte 
legate de dezvoltarea ºi 
promovarea zonei noastre. 
Preºedintele Consiliului Judeþean 
Cãlãraºi, Vasile Iliuþã, a purtat o 
discuþie pe aceste teme în prezenþa 
prefectului judeþului George Iacob 
ºi a subprefectului Mihai Beºtea. 
Alteþa Sa Regalã s-a arãtat 
interesatã de mediul de afaceri, de 
sistemul educaþional, dar ºi de 
proiecte locale cu caracter social, 
Principesa Maria fiind 

servit pâine ºi sare. deschise. recunoscutã pentru implicarea sa 
Îmbrãcaþi în straie tradiþionale Principesa Maria a României este activã în astfel de programe de 
româneºti reprezentanþii cea mai tânãrã fiicã ºi cel de-al interes pentru comunitãþi. 
Ansamblului folcloric „Bãrãganul" cincilea copil al Majestãþii Sale În cadrul vizitei la Consiliul 
al Centrului de Culturã ºi Creaþie Regelui Mihai I ºi a soþiei acestuia, Judeþean Cãlãraºi, Alteþa Sa a 
Cãlãraºi au întâmpinat-o pe Alteþa Ana. Principesa Maria reprezintã, trecut pragul secþiei de arheologie 
Sa Regalã Principesa Maria pentru de la stabilirea definitivã în a Muzeului Dunãrii de Jos acolo 
a-i prezenta sala de spectacole ºi România, Familia Regalã în unde este expusã pentru publicul 
pentru a promova acþiunile diferite ocazii, proiecte sociale ºi larg tava argintatã de pe care 
culturale ale instituþiei. de promovare a economiei Regele Carol, ajuns la Silistra, a 
Întrevederea de la Consiliul româneºti, acordând Înaltul 
Judeþean Cãlãraºi s-a încheiat cu Patronaj unor organizaþii precum 
un moment emoþionant – Organizaþia Umanitarã Concordia, 
prezentarea Centrului SERA din programului naþional de educaþie 
cadrul Direcþiei de Asistenþã de mediu Patrula de Reciclare, 
Socialã ºi Pentru Protecþia desfãºurat de Asociaþia Românã 
Copilului. pentru Reciclare RoRec, Expoziþiei 
Copiii au aºteptat reprezentanta chinologice internaþionale de la 
Casei Regale în ropote de aplauze, Alba Iulia ºi ulterior Asociaþiei 
dar ºi cu uºile „cãsuþelor lor" larg Chinologice. 
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genþia Judeþeanã pentru Ocuparea 
Forþei de Muncã Cãlãraºi, prin serviciul Ade ocupare EURES România, oferã 

800 locuri de muncã vacante în Spania 
– firma SUREXPORT (400 de femei ºi 200 
de cupluri) pentru munca sezonierã în 
agriculturã (sunt solicitate persoane 
apte pentru munca la câmp, vârsta 18 – 
50 ani), pentru recoltarea cãpºunilor, 
campania 2018 (nu se solicitã experienþã). 
Durata contractului de muncã este de 
aproximativ 3 luni, data estimatã de angajare 
este 15 februarie 2018. Timpul de lucru este de 
6,5 ore pe zi/ 39 ore pe sãptãmânã împãrþite în 
6 zile, ziua 7 este zi de odihnã care poate sã nu 
coincidã cu duminica. Programul de lucru 
începe la primele ore ale dimineþii.
Salariul oferit este de 40,43 euro brut/zi, 
conform Convenþiei colective aplicabile plãtibil 
la douã sãptãmâni prin transfer bancar. 
Contribuþiile datorate sunt de 2% impozit pe 
venit ºi 113 euro asigurare socialã.
Cazarea este asiguratã de angajator, iar 
muncitorul trebuie sã plãteascã 1,6 euro/zi 
pentru cheltuieli. Muncitorul plãteºte primul 
transport de venire, iar firma plãteºte 
întoarcerea, cu condiþia ca muncitorul sã 
foloseasca mijlocul de transport oferit de 
firmã. Preþul primului drum se va recupera din 
primele salarii.

Dosarul pentru înregistrarea în baza de date va 
conþine urmãtoarele acte: cererea tip (se 
completeazã la sediul agenþiei), copie act 
identitate, adeverinþa medicalã "apt pentru 
muncã", cazier judiciar, copie act de studii, CV 
model EUROPASS.

Persoanele care doresc sã aplice pentru unul 
din aceste locuri de muncã trebuie sã se 
adreseze consilierului EURES din cadrul 
AJOFM Cãlãraºi din strada 13 Decembrie, nr. 
12, tel 0242 318.376.

DATA ªI LOCAÞIA BURSEI VOR FI 
COMUNICATE ULTERIOR!!!

ªcoala Naþionalã de Meserii (organizaþie non-profit) desfãºoarã în 
Cãlãraºi cursuri autorizate: 

stilist unghii, frizer, coafor, manichiurist-pedichiurist, bucãtar, brutar, 
patiser-cofetar, ospãtar, barman, lucrator în comerþ, mãcelar, 

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

instructor preparator formare. Cursuri în desfãºurare. 

Preþuri minime: 400 lei în rate, locuri disponibile, sprijin angajare. 
Cãutam colaboratori înscriere cursanþi, comision motivant. 

Telefon: 0751855929; 0726964482; 0763247477. 

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

Anunþ organizare cursuri 
SC Supercom SA, cu sediul în Bucureºti, strada 

Gherghiþei, nr. 23 C, angajeazã urmãtoarele categorii 
de personal:

ªoferi – permis conducere categoria „BC" ºi „CE" ºi 
atestat profesional transport marfã;

Maºinist la maºini pentru terasamente (buldoriºti, 
wolliºti) cursuri de specialitate maºiniºti la maºini 

pentru terasamente – experienþã minim 1 an. 

Relaþii la telefon 021.240.26.86 interior 127 ºi 31 sau 
0372.129.327

Anunþ angajare

irecþia de Urbanism din cadrul 
Primãriei Municipiului Cãlãraºi Daduce la cunoºtinþã faptul cã, în 

conformitate cu prevederile Legii 50/1991 
republicatã, pentru realizarea lucrãrilor de 
reabilitare termicã a clãdirilor având mai 
mult de trei niveluri este necesarã obþinerea 
unei autorizaþii de construire.
De asemenea, tot în conformitate cu 
prevederea legalã sus menþionatã, este 
necesarã obþinerea unei autorizaþii de 
construire pentru realizarea de acoperiºuri 
tip ºarpantã peste terasa existentã.
Ca urmare, Direcþia de Urbanism aduce la 
cunoºtinþã tuturor proprietarilor de locuinþe 
care au efectuat lucrãri de reabilitare termicã 
sau construire de acoperiºuri tip ºarpantã, sã 
se prezinte la sediul instituþiei noastre în 
vederea intrãrii în legalitate, conform 
reglementãrilor legislative în vigoare.

Trebuie menþionat cã, în condiþiile realizãrii 
acestor lucrãri fãrã obþinerea autorizaþiei de 
construire, persoanele în cauzã sunt direct 
rãspunzãtoare de producerea unor incidente 
ce pot avea consecinþe determinate de 
execuþia defectuoasã a acestora.
Acest prim demers face parte dintr-o acþiune 
mai vastã care are ca scop final 
reglementarea din punct de vedere urbanistic 
a ansamblurilor de locuinþe colective din 
municipiul Cãlãraºi.
Ca urmare, cãlãrãºenii sunt rugaþi sã sprijine 
buna desfãºurare a acestei acþiuni, fãrã a fi 
necesarã aplicarea de mãsuri punitive.vând în vedere sesizãrile - prin website-ul www.ecoaqua.ro, în interiorul acestora existã 

locatarilor din zona de secþiunea Avarii ºi întreruperi; depuneri pe pereþii acestora, care la Ablocuri D, ca urmare a - prin rubrica Mesaje - Avarii din reluarea furnizãrii, din cauza vitezei 
faptului cã nu au fost anunþaþi de aplicaþia „Contul meu ECOAQUA" mari de circulaþie antreneazã aceste 
oprirea temporarã (între orele 9.00- pe care utilizatorii ºi-l pot crea pe depuneri, care normal se eliminã 
12.00) a furnizãrii apei în data de website-ul www.ecoaqua.ro, prin hidranþi la spãlare.
03.10.2017 ºi a calitãþii apei de la secþiunea Autentificare/Înregistrare Pot fi ºi situaþii în care timpul de 
robinet în urma manevrelor de cont. spãlare pentru eliminarea acestor 
reluare a furnizãrii apei, dorim a 2.Dupã terminarea lucrãrilor ce au depuneri nu este suficient (cazul 
preciza urmãtoarele: determinat oprirea apei se executã întâmplat în zona blocuri D), astfel 
1.Comunicarea întreruperii parþiale manevrele de realimentare a zonei cã la robinetul consumatorului 
a furnizãrii apei (maxim 5 ore) prin manevrarea treptatã a vanelor, poate ajunge apã cu o turbiditate 
pentru o anumitã zonã sau stradã, concomitent cu spãlarea reþelei prin crescutã. De aceea se recomandã a 
care necesitã o minimã urgenþã, se hidranþii stradali ºi vanele de golire, nu se folosi apa în scop potabil 
face în ziua precedentã acþiunii, prin urmatã de prelevarea de probe a imediat dupã pornire, pânã la 
mai multe cãi de informare: apei pentru analizã. limpezire. 
- pagina de Datoritã periodei mari de utilizare a Departament Comercial
facebook.com/ecoaquacalarasi; reþelelor (uneori de peste 40 de ani), ECOAQUA SÃ Cãlãraºi

COMUNA CURCANI, cu sediul în comuna 
Curcani, str. Peneº Curcanul, nr. 45, judeþ 
Cãlãraºi, titular al proiectului „Asfaltare strãzi în 
comuna Curcani, judeþul Cãlãraºi", propus pentru 
a fi amplasat în comuna Curcani, judeþ Cãlãraºi, 
anunþã publicul interesat asupra luãrii deciziei 
etapei de încadrare FÃRÃ evaluare de impact 
asupra mediului ºi FÃRÃ evaluare adecvatã de 
cãtre Agenþia pentru Protecþia Mediului Cãlãraºi, 
în cadrul procedurii de evaluare a impactului 
asupra mediului ºi de evaluare adecvatã, pentru 
proiectul „Asfaltare strãzi în comuna Curcani, 
judeþul Cãlãraºi", propus a fi amplasat în comuna 
Curcani, judeþ Cãlãraºi.

1.Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care o 
fundamenteazã, pot fi consultate la sediul APM 
Cãlãraºi ªoseaua Chiciu, nr.2, jud. Cãlãraºi în 
zilele de luni-vineri, între orele 8-12 ºi la 
urmãtoarea adresã de internet: 
www.apmcl.anpm.ro . 

2. Publicul interesat poate înainta 
comentarii/observaþii la proiectul deciziei de 
încadrare în termen de 5 zile de la data publicãrii 
prezentului anunþ.

Locuri de muncã 
sezonierã în 

AGRICULTURÃ - SPANIA 
- CAMPANIA 2018

Comunicare cãtre utilizatorii serviciilor 
Ecoaqua SA Cãlãraºi din zona Blocurilor D   

Principesa Maria a 
României a vizitat Cãlãraºiul

Primãria Curcani

Anunþ public privind 
decizia etapei de incadrare

Tarife reduse la jumãtate pentru 
transportul public, pentru elevii din Cãlãraºi

Amenzi pentru cei care ºi-au 
termoizolat apartamentele ºi au 

construit ºarpante pe blocuri, 
dacã nu solicitã autorizaþii!

ATENÞIE!

Gunoaiele din Cãlãraºi, 
neridicate de zile bune de 
la punctele de colectare



n ºedinþa de Consiliu Local de sãptãmâna publice sau din alte surse, potrivit legii.
trecutã a fost aprobat proiectul de hotãrâre În data de 18.07.2017 a fost încheiat cu SC ALI Îprivind subvenþionarea a 50% din costul unui TRANS COM SRL contractul  de gestiune delegatã 

bilet pentru transportul public de persoane din prin atribuire directã a serviciului regulat de 
municipiul Cãlãraºi, pentru elevi, dar ºi gratuitãþi transport public local de cãlãtori în municipiul 
pentru cei care provin din familii defavorizate. Cãlãraºi, cu nr. 28310. Contractul a fost încheiat 

potrivit prevederilor HCL nr. 40/23.03.2017.  

Primãria municipiului Cãlãraºi doreºte sã vinã în 
sprijinul elevilor care frecventeazã cursurile 
ºcolilor din municipiul Cãlãraºi ºi, conform 
legislaþiei în vigoare, Consiliul Local al 
municipiului Cãlãraºi a aprobat subvenþionarea  
tarifului cu 50% pentru transportul cu mijloacele 
de transport în comun a elevilor din municipiul 
Cãlãraºi, în acest mod realizându-se una din 
mãsurile de protecþie specialã a acestei categorii de 
persoane.

Începând cu anul ºcolar 2017, elevii din 
învãþãmântul obligatoriu, profesional ºi liceal 
acreditat/autorizat, ºcolarizaþi în instituþiile de În conformitate cu legea educaþiei naþionale nr. 
învãþãmânt din municipiul Cãlãraºi, beneficiazã pe 1/2011, statul asigurã finanþarea de bazã pentru 
tot parcursul anului calendaristic de toþi preºcolarii ºi pentru toþi elevii din 
subvenþionarea cu 50% a abonamentelor lunare pe învãþãmântul general obligatoriu de stat, 
mijloacele de transport public local de cãlãtori, particular ºi confesional acreditat.
aparþinând SC ALI TRANS COM SRL.

Elevii din învãþãmântul obligatoriu ºi liceal 
Cei care provin din familii defavorizate vor avea acreditat/autorizat beneficiazã de un  tarif 
gratuitate pe mijloacele de transport în comun.subvenþionat cu 50% pentru transportul local în 

comun. Pentru acordarea subvenþiei beneficiarii trebuie sã 
aibã domiciliul/reºedinþa pe raza unitãþii Finanþarea învãþãmântului preuniversitar de stat, 
administrativ – teritoriale a municipiului Cãlãraºi.particular ºi confesional se asigurã din fonduri 

in data de 1 octombrie a.c. limitatã, deoarece, conform spuselor pe care scrie „deºeu neconform" ºi le 
firma REBU a preluat reprezentanþilor Primãriei, în vor lãsa acolo. Primãria cautã o Dcontractul de gestiune contract nu este prevãzut acest lucru. alternativã pentru ca platformele sã 

privind colectarea gunoiului pe raza Asta presupune ca fiecare cetãþean nu fie invadate de astfel de gunoaie. 
municipiului Cãlãraºi, însã aceastã care locuieºte la casã sã îºi transporte O altã soluþie este aceea de a se pãzi 
perioadã de tranziþie de la Urban, singur gunoiul într-un loc special efectiv platformele de colectare cu 
firma care s-a ocupat pânã acum de amenajat. Ce-i drept, mulþi nici nu probleme ºi amendarea celor care 
colectarea deºeurilor, cãtre REBU a ºtiu unde se aflã acestea pentru cã nu 

aruncã deºeuri neconforme. 
fãcut ca oraºul sã fie nãvãlit de au fost înºtiinþaþi.

Pânã la rezolvarea problemei gunoaie. Colectarea din zona blocurilor se va 
colectãrii selective, firma REBU ar De mai bine de o sãptãmânã, face de douã ori pe sãptãmânã sau 
trebui sã îºi preia atribuþiunile ºi sã tomberoanele nu au mai fost golite, ori de câte ori este cazul. Doar cã 

pe platformele de colectare a pânã acum nu s-a fãcut DELOC. ?i înceapã activitatea propriu-zisã. 
deºeurilor adunându-se munþi de aici vor apãrea schimbãri majore. Pentru cã oraºul se sufocã de 
gunoaie, iar cetãþenii care locuiesc la Deºeurile, altele decât cele menajere, gunoaie. Pânã la aceastã datã trebuia 
case se întreabã când vor veni nu vor mai fi ridicate. Atât cei care demaratã o acþiune de informare a 
maºinile de gunoi sã le ridice locuiesc la blocuri cât ºi cei de la case cetãþenilor, însã acest lucru nu s-a 
deºeurile menajere. au obligativitatea de a selecta 

întâmplat. Paginile de facebook ale 
Conform contractului, REBU va gunoiul, în caz contrar putând fi 

cãlãrãºenilor sunt pline de fotografii colecta gunoaiele de la case doar o amendaþi.
cu munþii de gunoaie care s-au datã pe sãptãmânã, miercurea, nu de Angajaþii REBU vor aplica pe 
adunat în cartierele oraºului. Iar douã ori ca pânã acum, iar asta se va gunoaiele ce nu fac parte din 
nemulþumirile cresc de la o zi la alta. face doar o pentru o perioadã categoria celor menajere abþibilduri 

lteþa Sa Regalã Principesa 
Maria a României a Aefectuat, la sfârºitul lunii 

trecute, o vizitã publicã în judeþul 
Cãlãraºi pentru a afla amãnunte 
legate de dezvoltarea ºi 
promovarea zonei noastre. 
Preºedintele Consiliului Judeþean 
Cãlãraºi, Vasile Iliuþã, a purtat o 
discuþie pe aceste teme în prezenþa 
prefectului judeþului George Iacob 
ºi a subprefectului Mihai Beºtea. 
Alteþa Sa Regalã s-a arãtat 
interesatã de mediul de afaceri, de 
sistemul educaþional, dar ºi de 
proiecte locale cu caracter social, 
Principesa Maria fiind 

servit pâine ºi sare. deschise. recunoscutã pentru implicarea sa 
Îmbrãcaþi în straie tradiþionale Principesa Maria a României este activã în astfel de programe de 
româneºti reprezentanþii cea mai tânãrã fiicã ºi cel de-al interes pentru comunitãþi. 
Ansamblului folcloric „Bãrãganul" cincilea copil al Majestãþii Sale În cadrul vizitei la Consiliul 
al Centrului de Culturã ºi Creaþie Regelui Mihai I ºi a soþiei acestuia, Judeþean Cãlãraºi, Alteþa Sa a 
Cãlãraºi au întâmpinat-o pe Alteþa Ana. Principesa Maria reprezintã, trecut pragul secþiei de arheologie 
Sa Regalã Principesa Maria pentru de la stabilirea definitivã în a Muzeului Dunãrii de Jos acolo 
a-i prezenta sala de spectacole ºi România, Familia Regalã în unde este expusã pentru publicul 
pentru a promova acþiunile diferite ocazii, proiecte sociale ºi larg tava argintatã de pe care 
culturale ale instituþiei. de promovare a economiei Regele Carol, ajuns la Silistra, a 
Întrevederea de la Consiliul româneºti, acordând Înaltul 
Judeþean Cãlãraºi s-a încheiat cu Patronaj unor organizaþii precum 
un moment emoþionant – Organizaþia Umanitarã Concordia, 
prezentarea Centrului SERA din programului naþional de educaþie 
cadrul Direcþiei de Asistenþã de mediu Patrula de Reciclare, 
Socialã ºi Pentru Protecþia desfãºurat de Asociaþia Românã 
Copilului. pentru Reciclare RoRec, Expoziþiei 
Copiii au aºteptat reprezentanta chinologice internaþionale de la 
Casei Regale în ropote de aplauze, Alba Iulia ºi ulterior Asociaþiei 
dar ºi cu uºile „cãsuþelor lor" larg Chinologice. 
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genþia Judeþeanã pentru Ocuparea 
Forþei de Muncã Cãlãraºi, prin serviciul Ade ocupare EURES România, oferã 

800 locuri de muncã vacante în Spania 
– firma SUREXPORT (400 de femei ºi 200 
de cupluri) pentru munca sezonierã în 
agriculturã (sunt solicitate persoane 
apte pentru munca la câmp, vârsta 18 – 
50 ani), pentru recoltarea cãpºunilor, 
campania 2018 (nu se solicitã experienþã). 
Durata contractului de muncã este de 
aproximativ 3 luni, data estimatã de angajare 
este 15 februarie 2018. Timpul de lucru este de 
6,5 ore pe zi/ 39 ore pe sãptãmânã împãrþite în 
6 zile, ziua 7 este zi de odihnã care poate sã nu 
coincidã cu duminica. Programul de lucru 
începe la primele ore ale dimineþii.
Salariul oferit este de 40,43 euro brut/zi, 
conform Convenþiei colective aplicabile plãtibil 
la douã sãptãmâni prin transfer bancar. 
Contribuþiile datorate sunt de 2% impozit pe 
venit ºi 113 euro asigurare socialã.
Cazarea este asiguratã de angajator, iar 
muncitorul trebuie sã plãteascã 1,6 euro/zi 
pentru cheltuieli. Muncitorul plãteºte primul 
transport de venire, iar firma plãteºte 
întoarcerea, cu condiþia ca muncitorul sã 
foloseasca mijlocul de transport oferit de 
firmã. Preþul primului drum se va recupera din 
primele salarii.

Dosarul pentru înregistrarea în baza de date va 
conþine urmãtoarele acte: cererea tip (se 
completeazã la sediul agenþiei), copie act 
identitate, adeverinþa medicalã "apt pentru 
muncã", cazier judiciar, copie act de studii, CV 
model EUROPASS.

Persoanele care doresc sã aplice pentru unul 
din aceste locuri de muncã trebuie sã se 
adreseze consilierului EURES din cadrul 
AJOFM Cãlãraºi din strada 13 Decembrie, nr. 
12, tel 0242 318.376.

DATA ªI LOCAÞIA BURSEI VOR FI 
COMUNICATE ULTERIOR!!!

ªcoala Naþionalã de Meserii (organizaþie non-profit) desfãºoarã în 
Cãlãraºi cursuri autorizate: 

stilist unghii, frizer, coafor, manichiurist-pedichiurist, bucãtar, brutar, 
patiser-cofetar, ospãtar, barman, lucrator în comerþ, mãcelar, 

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

instructor preparator formare. Cursuri în desfãºurare. 

Preþuri minime: 400 lei în rate, locuri disponibile, sprijin angajare. 
Cãutam colaboratori înscriere cursanþi, comision motivant. 

Telefon: 0751855929; 0726964482; 0763247477. 

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

Anunþ organizare cursuri 
SC Supercom SA, cu sediul în Bucureºti, strada 

Gherghiþei, nr. 23 C, angajeazã urmãtoarele categorii 
de personal:

ªoferi – permis conducere categoria „BC" ºi „CE" ºi 
atestat profesional transport marfã;

Maºinist la maºini pentru terasamente (buldoriºti, 
wolliºti) cursuri de specialitate maºiniºti la maºini 

pentru terasamente – experienþã minim 1 an. 

Relaþii la telefon 021.240.26.86 interior 127 ºi 31 sau 
0372.129.327

Anunþ angajare

irecþia de Urbanism din cadrul 
Primãriei Municipiului Cãlãraºi Daduce la cunoºtinþã faptul cã, în 

conformitate cu prevederile Legii 50/1991 
republicatã, pentru realizarea lucrãrilor de 
reabilitare termicã a clãdirilor având mai 
mult de trei niveluri este necesarã obþinerea 
unei autorizaþii de construire.
De asemenea, tot în conformitate cu 
prevederea legalã sus menþionatã, este 
necesarã obþinerea unei autorizaþii de 
construire pentru realizarea de acoperiºuri 
tip ºarpantã peste terasa existentã.
Ca urmare, Direcþia de Urbanism aduce la 
cunoºtinþã tuturor proprietarilor de locuinþe 
care au efectuat lucrãri de reabilitare termicã 
sau construire de acoperiºuri tip ºarpantã, sã 
se prezinte la sediul instituþiei noastre în 
vederea intrãrii în legalitate, conform 
reglementãrilor legislative în vigoare.

Trebuie menþionat cã, în condiþiile realizãrii 
acestor lucrãri fãrã obþinerea autorizaþiei de 
construire, persoanele în cauzã sunt direct 
rãspunzãtoare de producerea unor incidente 
ce pot avea consecinþe determinate de 
execuþia defectuoasã a acestora.
Acest prim demers face parte dintr-o acþiune 
mai vastã care are ca scop final 
reglementarea din punct de vedere urbanistic 
a ansamblurilor de locuinþe colective din 
municipiul Cãlãraºi.
Ca urmare, cãlãrãºenii sunt rugaþi sã sprijine 
buna desfãºurare a acestei acþiuni, fãrã a fi 
necesarã aplicarea de mãsuri punitive.vând în vedere sesizãrile - prin website-ul www.ecoaqua.ro, în interiorul acestora existã 

locatarilor din zona de secþiunea Avarii ºi întreruperi; depuneri pe pereþii acestora, care la Ablocuri D, ca urmare a - prin rubrica Mesaje - Avarii din reluarea furnizãrii, din cauza vitezei 
faptului cã nu au fost anunþaþi de aplicaþia „Contul meu ECOAQUA" mari de circulaþie antreneazã aceste 
oprirea temporarã (între orele 9.00- pe care utilizatorii ºi-l pot crea pe depuneri, care normal se eliminã 
12.00) a furnizãrii apei în data de website-ul www.ecoaqua.ro, prin hidranþi la spãlare.
03.10.2017 ºi a calitãþii apei de la secþiunea Autentificare/Înregistrare Pot fi ºi situaþii în care timpul de 
robinet în urma manevrelor de cont. spãlare pentru eliminarea acestor 
reluare a furnizãrii apei, dorim a 2.Dupã terminarea lucrãrilor ce au depuneri nu este suficient (cazul 
preciza urmãtoarele: determinat oprirea apei se executã întâmplat în zona blocuri D), astfel 
1.Comunicarea întreruperii parþiale manevrele de realimentare a zonei cã la robinetul consumatorului 
a furnizãrii apei (maxim 5 ore) prin manevrarea treptatã a vanelor, poate ajunge apã cu o turbiditate 
pentru o anumitã zonã sau stradã, concomitent cu spãlarea reþelei prin crescutã. De aceea se recomandã a 
care necesitã o minimã urgenþã, se hidranþii stradali ºi vanele de golire, nu se folosi apa în scop potabil 
face în ziua precedentã acþiunii, prin urmatã de prelevarea de probe a imediat dupã pornire, pânã la 
mai multe cãi de informare: apei pentru analizã. limpezire. 
- pagina de Datoritã periodei mari de utilizare a Departament Comercial
facebook.com/ecoaquacalarasi; reþelelor (uneori de peste 40 de ani), ECOAQUA SÃ Cãlãraºi

COMUNA CURCANI, cu sediul în comuna 
Curcani, str. Peneº Curcanul, nr. 45, judeþ 
Cãlãraºi, titular al proiectului „Asfaltare strãzi în 
comuna Curcani, judeþul Cãlãraºi", propus pentru 
a fi amplasat în comuna Curcani, judeþ Cãlãraºi, 
anunþã publicul interesat asupra luãrii deciziei 
etapei de încadrare FÃRÃ evaluare de impact 
asupra mediului ºi FÃRÃ evaluare adecvatã de 
cãtre Agenþia pentru Protecþia Mediului Cãlãraºi, 
în cadrul procedurii de evaluare a impactului 
asupra mediului ºi de evaluare adecvatã, pentru 
proiectul „Asfaltare strãzi în comuna Curcani, 
judeþul Cãlãraºi", propus a fi amplasat în comuna 
Curcani, judeþ Cãlãraºi.

1.Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care o 
fundamenteazã, pot fi consultate la sediul APM 
Cãlãraºi ªoseaua Chiciu, nr.2, jud. Cãlãraºi în 
zilele de luni-vineri, între orele 8-12 ºi la 
urmãtoarea adresã de internet: 
www.apmcl.anpm.ro . 

2. Publicul interesat poate înainta 
comentarii/observaþii la proiectul deciziei de 
încadrare în termen de 5 zile de la data publicãrii 
prezentului anunþ.

Locuri de muncã 
sezonierã în 

AGRICULTURÃ - SPANIA 
- CAMPANIA 2018

Comunicare cãtre utilizatorii serviciilor 
Ecoaqua SA Cãlãraºi din zona Blocurilor D   

Principesa Maria a 
României a vizitat Cãlãraºiul

Primãria Curcani

Anunþ public privind 
decizia etapei de incadrare

Tarife reduse la jumãtate pentru 
transportul public, pentru elevii din Cãlãraºi

Amenzi pentru cei care ºi-au 
termoizolat apartamentele ºi au 

construit ºarpante pe blocuri, 
dacã nu solicitã autorizaþii!

ATENÞIE!

Gunoaiele din Cãlãraºi, 
neridicate de zile bune de 
la punctele de colectare



Mircea Brânduºã modestie discretã ºi 
amintesc de vremurile 

ntr-o organizare trecute când totul se ferea 
ireproºabilã, datoritã din calea nãvãlitorilor. Îprimarului Marius Stimaþi invitaþi, stimaþi 

Cojocaru, unul din cei mai locuitori declarãm deschisã 
tineri primari ai judeþului, Ziua Comunei Cuza Vodã, 
cetãþenii din satele ediþia I! Sã ne trãieºti întru 
aparþinãtoare comunei Cuza mulþi ani, sãnãtoasã!". 
Vodã - Ceacu ºi Cãlãraºii Acest mesaj a fost unul 
Vechi, dar ºi din comunele dedicat atât locuitorilor cât 
limitrofe, au trãit clipe de ºi delegaþiei din localitatea 
neuitat, la sãrbãtoarea Sitova-Bulgaria cu care 
numitã „Ziua Comunei". comuna Cuza Vodã este 

înfrãþitã ºi ale cãror Muzica popularã, distracþia 
conduceri desfãºoarã în ºi voia bunã au fost 
parteneriat anumite principalele atribute ce au 
proiecte. marcat prima ediþie a 
În jurul orei 19:30, primarul nevoile specifice comunitãþii plãcutã! La mulþi ani Cuza evenimentului. Pe scena 
Marius Cojocaru, în noastre ºi sã gãsim soluþii Vodã!".amplasatã pe stadionul vechi 
prezenþa invitaþilor sãi, a prin promovarea de proiecte Seria evenimentelor incluse din Cuza Vodã, într-o 
transmis, celor peste 2000 ºi atragerea de fonduri în cadrul manifestãrilor atmosferã rusticã, au urcat 
de oameni prezenþi, financiare necesare punerii dedicate comunei Cuza Vodã nume sonore ale muzicii 
urmãtorul mesaj: „Dragi lor în practicã. Mã plec cu a început la ora 14 printr-un populare româneºti sau alte 
locuitori ai comunei Cuza toatã dragostea ºi dãruirea inedit concurs de gãtit genuri muzicale. 
Vodã, stimaþi invitaþi, în faþa dumneavoastrãºi vã prãjituri la care au fost Rolul de prezentator al 
doamnelor ºi domnilor, aºtept sã punem împreunã invitate sã participe toate show-ului de zile mari a fost 
suntem într-un moment fãrã sufletul ºi puterea în slujba mãmicile harnice ºi jucat de frumoasa Roxana 
precedent în istoria comunei binelui nostru – comuna pricepute din comunã, Vaºniuc, renumit realizator 
noastre, ºi cred cã era timpul Cuza Vodã. La organizarea premiile fiind extrem de de emisiuni TV. Pentru cei 
sã-l trãim împreunã: acestui eveniment am atractive: locul 1 – 300 lei; mai mici fii ai satului, 
sãrbãtorirea zilei comunei realizat primul parteneriat locul 2 – 200 lei; locul 3 – administraþia localã a 
Cuza Vodã, prima ediþie. Nu public-privat între primãria 100 lei. montat un mic parc de 
doresc sã încarc acest Cuza Vodã ºi o parte dintre La ora 14:30 a urcat pe distracþie. La prima ediþie 
moment cu un discurs lung agenþii economici care scenã Ansamblul folcloric din viaþa comunitãþii locale 
ºi plictisitor, deoarece sunt funcþioneazã pe raza „Macii Bãrãganului" din din Cuza Vodã au fost 
sigur cã aºteptaþi din partea comunei ºi pe care îi vedeþi Ciocãneºti, care timp de 30 prezenþi preºedintele CJ 
mea rezultatul muncii mele afiºaþi pe ecran, cãrora le de minute a încântat Cãlãraºi, Vasile Iliuþã, 
ºi nu laudele nefolositoare. mulþumim cã au fost în asistenþa prin dansurile secretarul CJ, Emil Muºat, 
Tocmai de aceea, sper sã fiu prima linie, investind populare prezentate. Roxana primarul municipiului 
în asentimentul împreunã cu noi pentru Pavel ºi Andreea Amzaru, Cãlãraºi, Daniel Drãgulin, 
dumneavoastrã ºi sã vã rog buna desfãºurare a cele douã tinere care se primari, consilieri judeþeni 
un singur lucru: sã-mi fiþi sãrbãtorii – Ziua Comunei intituleazã „ªogoriþele" au sau locali. 
parteneri acum, în clipele de Cuza Vodã. Apoi le prezentat un remix pe placul 

Emoþiile inerente oricãrui 
sãrbãtoare, cât ºi pe drumul mulþumim tuturor celor care tinerilor din localitate. 

început de drum se puteau 
pe care trebuie sã-l s-au implicat activ în A urmat un spectacol de 

citi pe faþa primarului 
construim împreunã pentru pregãtiri, angajaþi ai teatru ai cãror protagoniºti 

Marius Cojocaru, care a 
a ne face viaþa mai bunã în primãriei, colaboratori, au fost membrii trupei 

declarat în exclusivitate 
comuna noastrã. Eu ºtiu, ca prieteni, profesori, „Giganþii" din comuna Cuza 

pentru „OBIECTIV":
ºi dumneavoastrã, cã învãþãtori, educatori ºi dacã Vodã. Adela ºi Alexia, doi 

„Cetãþenii comunei meritã o destinul unei comunitãþi am uitat pe cineva, vã rog copii din comunã, extrem de 
ZI a lor în care, fie ºi pentru constã în colaborarea între sã-mi fie iertat. Le talentaþi, au interpretat 
numai câteva ore, sã lase de autoritatea localã ºi mulþumim invitaþilor de piesele „Stay, Alas ºi Core". 
o parte treburile cotidiene ºi locuitori. Aceastã relaþie se peste hotare, Sitovo- Pe scenã a urcat ºi trupa de 
sã sãrbãtoreascã. Suntem la construieºte ºi se dezvoltã Bulgaria, preoþilor teatru „Joc" – profesor 
început de drum. Însã, an de coordonator Niculina prin comunicarea care parohiilor comunei, 
an vom creºte iar la ediþiile Comãnescu. La 16:30 au fost trebuie sã aibã la bazã cetãþenilor comunei, mari ºi 
viitoare vom fi ºi mai mulþi, premiaþi ºcolarii ºi elevii cu transparenþa, respectul, mici care s-au arãtat dornici 
ºi mai inimoºi". performanþe notabile la cooperarea sincerã ºi onestã. sã evolueze astãzi pe scena 
În primul sãu mesaj adresat învãþãturã. Programul Eu, împreunã cu echipa de din faþa dumneavoastrã ºi de 
locuitorilor, cel de la ora 14, artistic a debutat fix la ora 17 consilieri locali ºi asemenea artiºtilor invitaþi 
Marius Cojocaru spunea: cu un recital live funcþionari, încercãm care ne onoreazã ºi ne 
„Când cãlãtoreºti pe extraordinar al îndrãgitului rezolvarea problemelor cu încântã cu prezenþa lor! 
frumoasa ºosea Cãlãraºi- interpret de muzicã de care se confruntã comuna Dragii mei concetãþeni, vã 
Bucureºti sunt cele trei sate petrecere, Nicu Paleru. noastrã, sã identificãm urez sãnãtate ºi distracþie 
ce stau pitulate sub coasta Cosmin Andrian a încântat 
Bãrãganului ºi care-l ºi el publicul cu o melodie 
reazãmã cu umãrul lor, patrioticã la finalul cãreia a 
pentru a nu se prãvãli în primit aplauze la scenã 
lunca ce se înalþã doar cu deschisã ºi invitaþia din 
câþiva paºi deasupra partea impresarului Axinte 
nivelului lacului. Satele de a participa la evenimente 
Cãlãraºii Vechi, Cuza Vodã ºi de specialitate. Minodora, 
Ceacu sunt atât de strâns Dan Þãranu, trupa Heaven, 
unite între ele, încât între Julia Jianu ºi Aurel Moga au 
cele douã din urmã, hotarul incendiat la propriu 
îl formeazã ulucile atmosfera. Muzica popularã 
despãrþitoare dintre douã ºi lãutãreascã au fost 
rânduri de gospodãrii reprezentate prin recitaluri 
þãrãneºti. Aºezarea lor sub extraordinare de Maria 
dâmbul Bãrãganului ºi Dragomiroiu ºi Jean de la 
ferindu-se din calea atât de Craiova. Evenimentul s-a 
bãtutã pe care o urmeazã încheiat în jurul orei 23 cu 
ºoseaua le dã un aer de un splendid foc de artificii. 
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Mircea Brânduºã Unirea fãcând apel la cetãþeni ºi la 
proprietarii mormintelor sã dea o mânã 
de ajutor, în spiritul tradiþiei, sã se n data de 11 iunie a.c., Florian Belu a 
implice ºi sã participe la curãþenie. devenit primar, cu acte în regulã, al Î Pe 13 august a fost invitat alãturi de comunei Unirea. Funcþie pe care o 
ansamblul folcloric „UNIREA" în va ocupa pânã în mai 2020, perioadã în 
cadrul Festivalului Internaþional de care va încerca sã finalizeze cât mai 
folclor "HORA MARE", iar pe 14 august multe obiective asumate în campanie. 
a invitat locuitorii la Cãminul Cultural A iniþiat ºi participat la o serie de 
Unirea sã vizioneze împreunã un activitãþi care spun foarte multe despre 
program de muzicã ºi dansuri omul Florian Belu.
tradiþionale. La închiderea anului ºcolar spunea: 
Pe 11 septembrie a participat la „Astãzi un an ºcolar se încheie ºi unul 
deschiderea anului ºcolar, prilej cu care nou va începe în luna septembrie. Cu 
s-a adresat asistenþei: „Probabil mai toþii suntem mândri de voi, iar rodul 
emoþionat ca mine sunt doar cei de efortului cadrelor didactice ºi al elevilor 
clasa zero, pentru cã eu sunt aici în este demn de apreciat. ªcoala trebuie 
triplã calitate: în primul rând de fost sã se afle în centrul vieþii comunitãþii 
elev al acestei ºcoli, în calitate de noastre, iar în calitate de PRIMAR 
pãrinte, ºi nu în ultimul rând, de VREAU SÃ CREEZ O LEGÃTURÃ 
reprezentant al Primãriei. Vã urez, PUTERNICÃ ÎNTRE ªCOALÃ, 
dragi elevi, mult succes în noul an, dar PÃRINÞI ªI AUTORITATEA LOCALÃ, 
ºi profesorilor ºi pãrinþilor deoarece prin care sã obþinem performanþe 
contribuie, în mod egal, la formarea ºcolare. Felicitãri tuturor ºi vã urez o 
viitorului comunitãþii noastre. Vreau sã astãzi, sã ne putem bucura de toate orice efort ºi cãrora le promit cã vor binemeritatã ºi frumoasã vacanþã!". 
mã faceþi sã intru la cheltuieli la privilegiile vieþii. Este modul nostru de Pe 7 Iulie, ziua investirii în funcþia de avea parte de multe astfel de 
sfârºitul anului ºcolar, ca sã vã a ne arãta recunoºtinþa faþã de pãrinþii primar cuvânta: „Am avut azi la evenimente. Vã mulþumesc tuturor, iar 
premiez!" noºtri, faþã de bunicii noºtri, faþã de toþi depunerea jurãmântului de învestire în dacã am omis pe cineva, vã asigur cã nu 
Pe 23 septembrie, de „Ziua Mondialã a cei care ne-au fost alãturi de-a lungul funcþia de primar, emoþii mari. Vã am fãcut-o cu rea credinþã, ci mai 
Curãþeniei" având ca slogan „Dacã nu vieþii. La mulþi ani! Dumnezeu sã vã mulþumesc încã o datã vouã, tuturor, degrabã din cauza faptului cã numãrul 
ne este indiferentã lumea în care trãim, dea multã sãnãtate! pentru încrederea acordatã! Este o zi celor implicaþi în reuºita acestui 
ziua curãþeniei ar trebui sã fie în fiecare Þin sã mulþumesc tuturor celor care s-importantã pentru noi toþi. De aici, eveniment este foarte mare. 
zi!", a organizat acþiuni specifice comuna Unirea începe un lung ºi au implicat în organizarea ºi buna Sãnãtate ºi o viaþã cât mai lungã ºi 
menite sã conºtientizeze cetãþenii cã anevoios drum. Simt o mare desfãºurare a Zilei Internaþionale a plinã de bucurii, alãturi de cei dragi!". 
pãstrarea curãþeniei în locurile unde rãspundere, dar sunt un om luptãtor ºi Persoanelor Vârstnice. Fãrã muncã La eveniment au participat ºi 
trãiesc ºi muncesc, ca ºi în locurile sunt sigur cã vom reuºi împreunã!". asiduã ºi determinarea celor care au preºedintele PSD Cãlãraºi, Ciprian publice, contribuie la menþinerea unui La solicitarea prefectului Iacob, a fãcut posibil ca despre acest eveniment Pandea ºi dna senator, Roxana Paþurcã, mediu curat ºi, implicit, la protejarea participat la discuþii pe tema adoptãrii sã se vorbeascã, nu am fi reuºit sã ne care le-a transmis locuitorilor: „La sãnãtãþii. O.U.G. nr.18/2017 privind Asistenþa respectãm promisiunea fãcutã la prima mulþi ani, tuturor participanþilor, Ziua Internaþionalã a Persoanelor Medicalã Comunitarã ºi demersurile ediþie, aceea de a realiza o a doua ediþie sãnãtate ºi tot binele din lume!".Vârstnice, sãrbãtoritã la 1 octombrie, a care trebuiesc fãcute în vederea 

ºi mai reuºitã. Astfel, þin sã mulþumesc Dupã programul de lucru din primãrie, fost sãrbãtoritã printr-un eveniment înfiinþãrii acestor posturi. Ca om cu 
sponsorilor, partenerilor, celor care au Florian Belu se întoarce cu plãcere la amplu. Mesajul transmis locuitorilor de credinþã în Dumnezeu, a participat la 
asigurat paza ºi ordinea publicã, locurile unde s-a format profesional. vârsta a treia a fost unul emoþionant: Slujba de începere a lucrãrilor de 
artiºtilor, invitaþilor care ne-au onorat „Natura e senzaþionalã aici ºi, dacã ºtii „Cred cã marcarea acestui eveniment consolidare la turlei Bisericii Sfântul 
cu prezenþa, voluntarilor ºi nu în sã te porþi cu ea, te rãsplãteºte. Mã deosebit de important este o formã de Nicolae din comuna Unirea, iar în  
ultimul rând dragilor mei unireni care relaxeazã extraordinar natura, ia respect pe care o arãtãm unei generaþii perioada 24-28 iulie a iniþiat o acþiune 
au demonstrat o datã în plus cã meritã care a îndurat multe pentru ca noi, ascultã!".de igenizare a cimitirului din comuna 

Florian Belu, un primar care 
doreºte sã-ºi respecte promisiunile

Prima ediþie a 
 o reuºitã
Zilei comunei 

Cuza Vodã,



Mircea Brânduºã modestie discretã ºi 
amintesc de vremurile 

ntr-o organizare trecute când totul se ferea 
ireproºabilã, datoritã din calea nãvãlitorilor. Îprimarului Marius Stimaþi invitaþi, stimaþi 

Cojocaru, unul din cei mai locuitori declarãm deschisã 
tineri primari ai judeþului, Ziua Comunei Cuza Vodã, 
cetãþenii din satele ediþia I! Sã ne trãieºti întru 
aparþinãtoare comunei Cuza mulþi ani, sãnãtoasã!". 
Vodã - Ceacu ºi Cãlãraºii Acest mesaj a fost unul 
Vechi, dar ºi din comunele dedicat atât locuitorilor cât 
limitrofe, au trãit clipe de ºi delegaþiei din localitatea 
neuitat, la sãrbãtoarea Sitova-Bulgaria cu care 
numitã „Ziua Comunei". comuna Cuza Vodã este 

înfrãþitã ºi ale cãror Muzica popularã, distracþia 
conduceri desfãºoarã în ºi voia bunã au fost 
parteneriat anumite principalele atribute ce au 
proiecte. marcat prima ediþie a 
În jurul orei 19:30, primarul nevoile specifice comunitãþii plãcutã! La mulþi ani Cuza evenimentului. Pe scena 
Marius Cojocaru, în noastre ºi sã gãsim soluþii Vodã!".amplasatã pe stadionul vechi 
prezenþa invitaþilor sãi, a prin promovarea de proiecte Seria evenimentelor incluse din Cuza Vodã, într-o 
transmis, celor peste 2000 ºi atragerea de fonduri în cadrul manifestãrilor atmosferã rusticã, au urcat 
de oameni prezenþi, financiare necesare punerii dedicate comunei Cuza Vodã nume sonore ale muzicii 
urmãtorul mesaj: „Dragi lor în practicã. Mã plec cu a început la ora 14 printr-un populare româneºti sau alte 
locuitori ai comunei Cuza toatã dragostea ºi dãruirea inedit concurs de gãtit genuri muzicale. 
Vodã, stimaþi invitaþi, în faþa dumneavoastrãºi vã prãjituri la care au fost Rolul de prezentator al 
doamnelor ºi domnilor, aºtept sã punem împreunã invitate sã participe toate show-ului de zile mari a fost 
suntem într-un moment fãrã sufletul ºi puterea în slujba mãmicile harnice ºi jucat de frumoasa Roxana 
precedent în istoria comunei binelui nostru – comuna pricepute din comunã, Vaºniuc, renumit realizator 
noastre, ºi cred cã era timpul Cuza Vodã. La organizarea premiile fiind extrem de de emisiuni TV. Pentru cei 
sã-l trãim împreunã: acestui eveniment am atractive: locul 1 – 300 lei; mai mici fii ai satului, 
sãrbãtorirea zilei comunei realizat primul parteneriat locul 2 – 200 lei; locul 3 – administraþia localã a 
Cuza Vodã, prima ediþie. Nu public-privat între primãria 100 lei. montat un mic parc de 
doresc sã încarc acest Cuza Vodã ºi o parte dintre La ora 14:30 a urcat pe distracþie. La prima ediþie 
moment cu un discurs lung agenþii economici care scenã Ansamblul folcloric din viaþa comunitãþii locale 
ºi plictisitor, deoarece sunt funcþioneazã pe raza „Macii Bãrãganului" din din Cuza Vodã au fost 
sigur cã aºteptaþi din partea comunei ºi pe care îi vedeþi Ciocãneºti, care timp de 30 prezenþi preºedintele CJ 
mea rezultatul muncii mele afiºaþi pe ecran, cãrora le de minute a încântat Cãlãraºi, Vasile Iliuþã, 
ºi nu laudele nefolositoare. mulþumim cã au fost în asistenþa prin dansurile secretarul CJ, Emil Muºat, 
Tocmai de aceea, sper sã fiu prima linie, investind populare prezentate. Roxana primarul municipiului 
în asentimentul împreunã cu noi pentru Pavel ºi Andreea Amzaru, Cãlãraºi, Daniel Drãgulin, 
dumneavoastrã ºi sã vã rog buna desfãºurare a cele douã tinere care se primari, consilieri judeþeni 
un singur lucru: sã-mi fiþi sãrbãtorii – Ziua Comunei intituleazã „ªogoriþele" au sau locali. 
parteneri acum, în clipele de Cuza Vodã. Apoi le prezentat un remix pe placul 

Emoþiile inerente oricãrui 
sãrbãtoare, cât ºi pe drumul mulþumim tuturor celor care tinerilor din localitate. 

început de drum se puteau 
pe care trebuie sã-l s-au implicat activ în A urmat un spectacol de 

citi pe faþa primarului 
construim împreunã pentru pregãtiri, angajaþi ai teatru ai cãror protagoniºti 

Marius Cojocaru, care a 
a ne face viaþa mai bunã în primãriei, colaboratori, au fost membrii trupei 

declarat în exclusivitate 
comuna noastrã. Eu ºtiu, ca prieteni, profesori, „Giganþii" din comuna Cuza 

pentru „OBIECTIV":
ºi dumneavoastrã, cã învãþãtori, educatori ºi dacã Vodã. Adela ºi Alexia, doi 

„Cetãþenii comunei meritã o destinul unei comunitãþi am uitat pe cineva, vã rog copii din comunã, extrem de 
ZI a lor în care, fie ºi pentru constã în colaborarea între sã-mi fie iertat. Le talentaþi, au interpretat 
numai câteva ore, sã lase de autoritatea localã ºi mulþumim invitaþilor de piesele „Stay, Alas ºi Core". 
o parte treburile cotidiene ºi locuitori. Aceastã relaþie se peste hotare, Sitovo- Pe scenã a urcat ºi trupa de 
sã sãrbãtoreascã. Suntem la construieºte ºi se dezvoltã Bulgaria, preoþilor teatru „Joc" – profesor 
început de drum. Însã, an de coordonator Niculina prin comunicarea care parohiilor comunei, 
an vom creºte iar la ediþiile Comãnescu. La 16:30 au fost trebuie sã aibã la bazã cetãþenilor comunei, mari ºi 
viitoare vom fi ºi mai mulþi, premiaþi ºcolarii ºi elevii cu transparenþa, respectul, mici care s-au arãtat dornici 
ºi mai inimoºi". performanþe notabile la cooperarea sincerã ºi onestã. sã evolueze astãzi pe scena 
În primul sãu mesaj adresat învãþãturã. Programul Eu, împreunã cu echipa de din faþa dumneavoastrã ºi de 
locuitorilor, cel de la ora 14, artistic a debutat fix la ora 17 consilieri locali ºi asemenea artiºtilor invitaþi 
Marius Cojocaru spunea: cu un recital live funcþionari, încercãm care ne onoreazã ºi ne 
„Când cãlãtoreºti pe extraordinar al îndrãgitului rezolvarea problemelor cu încântã cu prezenþa lor! 
frumoasa ºosea Cãlãraºi- interpret de muzicã de care se confruntã comuna Dragii mei concetãþeni, vã 
Bucureºti sunt cele trei sate petrecere, Nicu Paleru. noastrã, sã identificãm urez sãnãtate ºi distracþie 
ce stau pitulate sub coasta Cosmin Andrian a încântat 
Bãrãganului ºi care-l ºi el publicul cu o melodie 
reazãmã cu umãrul lor, patrioticã la finalul cãreia a 
pentru a nu se prãvãli în primit aplauze la scenã 
lunca ce se înalþã doar cu deschisã ºi invitaþia din 
câþiva paºi deasupra partea impresarului Axinte 
nivelului lacului. Satele de a participa la evenimente 
Cãlãraºii Vechi, Cuza Vodã ºi de specialitate. Minodora, 
Ceacu sunt atât de strâns Dan Þãranu, trupa Heaven, 
unite între ele, încât între Julia Jianu ºi Aurel Moga au 
cele douã din urmã, hotarul incendiat la propriu 
îl formeazã ulucile atmosfera. Muzica popularã 
despãrþitoare dintre douã ºi lãutãreascã au fost 
rânduri de gospodãrii reprezentate prin recitaluri 
þãrãneºti. Aºezarea lor sub extraordinare de Maria 
dâmbul Bãrãganului ºi Dragomiroiu ºi Jean de la 
ferindu-se din calea atât de Craiova. Evenimentul s-a 
bãtutã pe care o urmeazã încheiat în jurul orei 23 cu 
ºoseaua le dã un aer de un splendid foc de artificii. 
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Mircea Brânduºã Unirea fãcând apel la cetãþeni ºi la 
proprietarii mormintelor sã dea o mânã 
de ajutor, în spiritul tradiþiei, sã se n data de 11 iunie a.c., Florian Belu a 
implice ºi sã participe la curãþenie. devenit primar, cu acte în regulã, al Î Pe 13 august a fost invitat alãturi de comunei Unirea. Funcþie pe care o 
ansamblul folcloric „UNIREA" în va ocupa pânã în mai 2020, perioadã în 
cadrul Festivalului Internaþional de care va încerca sã finalizeze cât mai 
folclor "HORA MARE", iar pe 14 august multe obiective asumate în campanie. 
a invitat locuitorii la Cãminul Cultural A iniþiat ºi participat la o serie de 
Unirea sã vizioneze împreunã un activitãþi care spun foarte multe despre 
program de muzicã ºi dansuri omul Florian Belu.
tradiþionale. La închiderea anului ºcolar spunea: 
Pe 11 septembrie a participat la „Astãzi un an ºcolar se încheie ºi unul 
deschiderea anului ºcolar, prilej cu care nou va începe în luna septembrie. Cu 
s-a adresat asistenþei: „Probabil mai toþii suntem mândri de voi, iar rodul 
emoþionat ca mine sunt doar cei de efortului cadrelor didactice ºi al elevilor 
clasa zero, pentru cã eu sunt aici în este demn de apreciat. ªcoala trebuie 
triplã calitate: în primul rând de fost sã se afle în centrul vieþii comunitãþii 
elev al acestei ºcoli, în calitate de noastre, iar în calitate de PRIMAR 
pãrinte, ºi nu în ultimul rând, de VREAU SÃ CREEZ O LEGÃTURÃ 
reprezentant al Primãriei. Vã urez, PUTERNICÃ ÎNTRE ªCOALÃ, 
dragi elevi, mult succes în noul an, dar PÃRINÞI ªI AUTORITATEA LOCALÃ, 
ºi profesorilor ºi pãrinþilor deoarece prin care sã obþinem performanþe 
contribuie, în mod egal, la formarea ºcolare. Felicitãri tuturor ºi vã urez o 
viitorului comunitãþii noastre. Vreau sã astãzi, sã ne putem bucura de toate orice efort ºi cãrora le promit cã vor binemeritatã ºi frumoasã vacanþã!". 
mã faceþi sã intru la cheltuieli la privilegiile vieþii. Este modul nostru de Pe 7 Iulie, ziua investirii în funcþia de avea parte de multe astfel de 
sfârºitul anului ºcolar, ca sã vã a ne arãta recunoºtinþa faþã de pãrinþii primar cuvânta: „Am avut azi la evenimente. Vã mulþumesc tuturor, iar 
premiez!" noºtri, faþã de bunicii noºtri, faþã de toþi depunerea jurãmântului de învestire în dacã am omis pe cineva, vã asigur cã nu 
Pe 23 septembrie, de „Ziua Mondialã a cei care ne-au fost alãturi de-a lungul funcþia de primar, emoþii mari. Vã am fãcut-o cu rea credinþã, ci mai 
Curãþeniei" având ca slogan „Dacã nu vieþii. La mulþi ani! Dumnezeu sã vã mulþumesc încã o datã vouã, tuturor, degrabã din cauza faptului cã numãrul 
ne este indiferentã lumea în care trãim, dea multã sãnãtate! pentru încrederea acordatã! Este o zi celor implicaþi în reuºita acestui 
ziua curãþeniei ar trebui sã fie în fiecare Þin sã mulþumesc tuturor celor care s-importantã pentru noi toþi. De aici, eveniment este foarte mare. 
zi!", a organizat acþiuni specifice comuna Unirea începe un lung ºi au implicat în organizarea ºi buna Sãnãtate ºi o viaþã cât mai lungã ºi 
menite sã conºtientizeze cetãþenii cã anevoios drum. Simt o mare desfãºurare a Zilei Internaþionale a plinã de bucurii, alãturi de cei dragi!". 
pãstrarea curãþeniei în locurile unde rãspundere, dar sunt un om luptãtor ºi Persoanelor Vârstnice. Fãrã muncã La eveniment au participat ºi 
trãiesc ºi muncesc, ca ºi în locurile sunt sigur cã vom reuºi împreunã!". asiduã ºi determinarea celor care au preºedintele PSD Cãlãraºi, Ciprian publice, contribuie la menþinerea unui La solicitarea prefectului Iacob, a fãcut posibil ca despre acest eveniment Pandea ºi dna senator, Roxana Paþurcã, mediu curat ºi, implicit, la protejarea participat la discuþii pe tema adoptãrii sã se vorbeascã, nu am fi reuºit sã ne care le-a transmis locuitorilor: „La sãnãtãþii. O.U.G. nr.18/2017 privind Asistenþa respectãm promisiunea fãcutã la prima mulþi ani, tuturor participanþilor, Ziua Internaþionalã a Persoanelor Medicalã Comunitarã ºi demersurile ediþie, aceea de a realiza o a doua ediþie sãnãtate ºi tot binele din lume!".Vârstnice, sãrbãtoritã la 1 octombrie, a care trebuiesc fãcute în vederea 

ºi mai reuºitã. Astfel, þin sã mulþumesc Dupã programul de lucru din primãrie, fost sãrbãtoritã printr-un eveniment înfiinþãrii acestor posturi. Ca om cu 
sponsorilor, partenerilor, celor care au Florian Belu se întoarce cu plãcere la amplu. Mesajul transmis locuitorilor de credinþã în Dumnezeu, a participat la 
asigurat paza ºi ordinea publicã, locurile unde s-a format profesional. vârsta a treia a fost unul emoþionant: Slujba de începere a lucrãrilor de 
artiºtilor, invitaþilor care ne-au onorat „Natura e senzaþionalã aici ºi, dacã ºtii „Cred cã marcarea acestui eveniment consolidare la turlei Bisericii Sfântul 
cu prezenþa, voluntarilor ºi nu în sã te porþi cu ea, te rãsplãteºte. Mã deosebit de important este o formã de Nicolae din comuna Unirea, iar în  
ultimul rând dragilor mei unireni care relaxeazã extraordinar natura, ia respect pe care o arãtãm unei generaþii perioada 24-28 iulie a iniþiat o acþiune 
au demonstrat o datã în plus cã meritã care a îndurat multe pentru ca noi, ascultã!".de igenizare a cimitirului din comuna 

Florian Belu, un primar care 
doreºte sã-ºi respecte promisiunile

Prima ediþie a 
 o reuºitã
Zilei comunei 

Cuza Vodã,
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lucru putea fi o trimitere la strãmoºi supranumit Evanghelistul Vechiului Caransebeº, 2001, pp. 233 – 235. 
(în þãrâna Dobrogei odihnesc mai Testament, a dat lui Mesia numele *

Revenind la Cântarea viei..., toate oasele nea-mului meu), dar ºi de Emmanuel/Dumnezeu este cu 
oamenii din Iuda sunt provocaþi sã-la un viitor sub semne bune. noi (Isaia 7, 14). „Pentru aceasta 

„Cântarea viei neroditoare Domnul meu va da un semn: Iatã ºi rosteascã singuri sentinþa de 
(Isaia 5, 1-7). Fecioara va lua în pântece ºi va condamnare. Lucrurile însã se 
1.„Cânta-voi pentru prietenul meu o opresc aici. Din ultimile cuvinte ale naºte fiu ºi vor chema numele lui 
cântare de dragoste pentru via lui: vers. 6: „Voi porunci norilor sã nu-ºi Emmanuel". 
prietenul meu avea o vie pe o culme Precizia profeþiilor din capitolele 52, mai verse ploaia peste ea (vie)", 
roditoare. 53, 55, 56, 60, 61, 62, 65 ºi 66 ale profetul rupe vãlul alegoric ºi dã de 
2.El a sãpat-o, a scos pietrele ºi a înþeles clar cã proprietarul viei este Cãrþii lui Isaia lasã cititorul sã 
plantat-o cu viþã aleasã. El zidi un Iahve (Studiul Vechiului înþeleagã durerea, drama, tragedia, 
turn în mijlocul ei, de asemenea a Testament..., p.  269).speranþa ºi mântuirea într-o fericire ndrei, stareþul Mãnãstirii 
sãpat ºi un teasc în ea. ªi nãdãjduia Iahve sau Iehova (yahweh = eu sunt mãcar de o clipã: „Noi toþi ca niºte Dervent, se cãzneºte sã-ºi 
cã va produce struguri, dar ea a cel ce sunt, ebr.) este numele oi ne-am rãtãcit,/fiecare în calea lui scoatã spinul din talpa A
produs aguridã. propriu al lui Dumnezeu, în religia s-a rãtãcit,/iar Domnul pe El L-a dat piciorului. De la Izvorul Tãmãduirii 
3.ªi acum, locuitori ai Ierusalimului mozaicã. Sub acest nume S-a fãcut pentru pãcatele noastre..." (Is.53, 1-ºi pânã la Acoperãmântul Maicii 
ºi bãrbaþi din Iuda, fiþi judecãtori cunoscut lui Moise pe muntele 2).Domnului arhimandritul umblã 
între mine ºi via mea. Horeb  (Ieºirea 3, 14). Acest Isaia este lãudat de Isus, fiul lui desculþ.
4.Ce se putea face pentru via mea ºi Sirah (Ecclesiasticul), astfel: Dumnezeu este unic ºi S-a fãcut Umbra bisericii ierarhului Iachint 
eu n-am fãcut? De ce când „Domnul a izbãvit pe poporul Sãu cunoscut, prin revelaþie, patriarhilor de Vicina acoperã turma de oi 
nãdãjduiam sã producã struguri, ea prin mâna lui Isaia; a biruit oºtile Vechiului Testament, lui Moise ºi împinsã de ciobani spre conacul de 
a produs aguridã? asirienilor ºi le-a sfãrâmat îngerul profeþilor. În cadre teoretice, searã.
5.Acum vã voi face sã ºtiþi ce voi face Lui; cãci Iezechia a fãcut plãcere poporul lui Israel îl are conducãtor Dupã cina de la trapezã ºi sãvârºirea 
eu viei mele. Voi smulge gardul sãu înaintea Domnului ºi s-a întãrit pe pe Iahve, care îi dã lui Moise, pe Vecerniei, stareþul Andrei m-a dus o 
ºi va fi pustiitã. Dãrâma-voi turnul cãile lui David, tatãl sãu, pe care le-a muntele Sinai, legislaþia sub forma vreme sub arcele din via mãnãstirii. 
ºi ea va fi cãlcatã în picioare ºi o voi poruncit Isaia, proorocul cel mare ºi Decalogului (Ieºirea 20, 1-17) ºi Tãcea. Ca sã-l aud, tãceam ºi eu. 
face un loc pustiu. credincios în vedeniile sale. În zilele apoi Cartea Legãmântului (Ieºirea Apoi s-a aºezat lângã un butuc gros 
6.Nu va mai fi tãiatã, nici nu va mai lui soarele s-a tras înapoi ºi a 21-23, 25-31). Atributele lui de vie ºi privind spre cerul întins ca 
fi sãpatã. O vor nãpãdi spinii ºi prelungit viaþa împãratului cu mare Dumnezeu sunt : atotputernic, un cort începu sã murmure: „Cânta-
bãlãriile. ªi voi porunci norilor sã duh, a vãzut pe cele de pe urmã ºi a veºnic, peste tot de faþã, bun, voi Domnului în viaþa mea, cânta-
nu-ºi mai verse ploaia peste ea. mângâiat pe cei ce se tânguiau. În drept...voi Dumnezeului meu cât voi fi" (Ps. 
7.Cãci via lui Iahve al oºtirilor este *Sion pânã-n veac a arãtat pe cele ce 103). 
casa lui Israel, iar oamenii din Iuda În ediþia 1975 a Bibliei, vers. 7 vor fi ºi pe cele ascunse" (Viaþa Dacã în tinda bisericii n-a mai fost 
sunt plantaþia Sa plãcutã. El pãstreazã ideea, dar termenii sunt Sfântului Prooroc Isaia, Mineiul miezonoptica, am mers la culcare. 
nãdãjduia în justiþie, dar iatã alþii: „Dar via Domnului Savaot este din luna mai).„Ce-o face Dumnezeu cu lumea de-
vãrsare de sânge, nãdãj-duia întru casa lui Israel, iar oamenii din Iuda În vers. 1 ºi 2 profetul vorbeºte în acum?", mã pomenesc întrebat de 
dreptate, dar iatã strigãt de sunt sãdirea Sa dragã. El nãdãjduia numele prietenului sãu, care este ºi stareþ. Eu credeam cã are 
rãzvrãtire". ca acesta sã fie un popor fãrã pãcate, proprietarul viei. În vers. 3, certitudini, dar preacuviosul, 
Avem de-a face cu o capodoperã dar iatã-l plin de sânge. Nãdãjduit-a proprietarul viei (Iahve) se precum Apostolul Toma: „Doamne, 
poeticã. Parabola în Vechiul sã-I rodeascã dreptate, dar iatã: substituie prietenului sãu (Isaia), nu ºtiu unde Te duci; iar Calea, cum 
Testament este o specie a rãzvrãtire".vorbind el direct, cerând locuitorilor o putem ºti?" (In. 14, 5-6 ).
maºalului, care înseamnã tot felul *din Iuda sã fie ei înºiºi judecãtori În odaia pe care o cãpãtasem, 
de texte, mai ales poetice al cãror „Via este casa lui Israel". Fiul între vie ºi proprietarul ei. pãrintele Siluan – un cãlugãr care 
caracter fundamental este lui Avraam a fost Isaac, al cãrui fiu, Iuda (ebr. y huda = a lãuda, a cinsti) noaptea da timpul cel mai lung 
comparaþia ºi simbolul (v. Studiul..., Iacov, a avut 12 fii, din care s-au tras este al patrulea fiu al patriarhului luãrii aminte, cum zicea Sfântul 
cap. F. Probleme speciale, pp. 264 – cele 12 seminþii, din înmulþirea Iacov (Israel), nãscut din soþia sa Ioan Scãraru – pus-nepus de 
265 ). cãrora s-a format poporul evreu, Lia. Capitolul 38 din Cartea Facerii stareþul Andrei, îmi lãsa în fiece 
Lãmuriri de nume ºi idei. Isaia numit Israel (v. pentru geneza creeazã o perspectivã asupra searã un taier cu struguri, o sticlã cu 
(ebr. Ieºaiahu = mântuirea lui numelui Cartea Facerii 32, 24-29; începuturilor seminþiei lui Iuda. vin ºi o canã cu apã. În noaptea de-
Iahve, cca 740-686 î.Hr.) este unul întorcându-se Iacov în Canaan, este În capitolul 49, tot din Cartea atunci mi-a lãsat ºi o carte, un 
din cei patru profeþi mari ai provocat la luptã. Dumnezeu îi Facerii, Binecuvântãrile lui Iacob. manual pentru studenþii teologi, 
Vechiului Testament (Isaia, Ieremia, încearcã curajul ºi puterea. „ªi l-a Moartea Sa, se prooroceºte cã tribul tipãrit în 1955 cu binecuvântarea 
Iezechil ºi Daniel). De neam regesc, întrebat Acela: „Care îþi este lui Iuda va avea o poziþie „Înalt Prea Sfinþitului Justinian, 
a trãit în Iudeea, luptând pentru numele?" ªi el a zis: „Iacov". Zisu-i-privilegiatã beneficiind de patriarhul Bisericii Ortodoxe 
înnoirea ºi consolidarea vieþii a Acela: „De-acum nu-þi va mai fi conducerea statornicã a seminþiei, Române": Studiul Vechiului 
religioase a poporului sãu. El a numele Iacov, ci Israel te vei numi, din aceastã seminþie puternicã Testament. 
profeþit venirea Mântuitorului. cã te-ai luptat cu Dumnezeu ºi cu urmând a se naºte Cel pe care Simple coincidenþe. Deschizând 
Fãgãduinþa de izbãvire ºi întemeiere oamenii ºi ai ieºit biruitor".neamurile îl aºteaptã. cartea am dat de profetul Isaia,  
a Ierusalimului îºi are perspectiva *Binecuvântarea patriarhului Iacov „Evanghelistul Vechiului 
înnobilãrii dupã patimile, moartea Morala parabolei. „Aºa precum este o profeþie mesianicã, ea Testament". Mi-am amintit cã în 
ºi preaslãvirea lui Mesia. Aceste un proprietar de vie a fãcut pentru acreditând ideea cã seminþia lui urmã cu peste un deceniu, cãutând 
evenimente cutremurãtoare se vor via sa tot ce i-a fost în putere, tot aºa Iuda a devenit cea mai importantã: unelte „în ce chip doreºte cerbul 
împlini prin Mesia, Fiul lui Iahve a acordat lui Israel toate „În vin îºi va spãla veºmântul ºi-n izvoarele apelor" (Ps. 41) pentru 
Dumnezeu. De remarcat este beneficiile Sale. Dar precum o vie sânge de strugure mantaua. Ochii-i viitorul Muzeu al Agriculturii, 
distanþa foarte mare în timp între bine îngrijitã n-a adus roadele scãparã de vin, dinþii sãi sunt albi Slobozia, primul om care m-a primit 
profet ºi Iisus, aproape ºapte sute de aºteptate, tot aºa poporul cel ales al de lapte" ( Fc. 49, 8-12).în Ostrov ca pe un prieten aºteptat, 
ani. Cu toate acestea, profetul pare a lui Dumnezeu nu s-a arãtat vrednic *dându-mi pernã ºi tacâm, se numea 
fi martor ocular al tragediei prin de toate binefacerile primite" Despre Iudaism, pânã la Rezoluþia Isaia ºi era din Almalãu, satul cu 
care Mântuitorul, prin chenozã, S-a (Fabule ºi parabole în Vechiul ONU din 29 noiembrie 1947, când a case din chirpici într-o rânã ºi cu vii 
înscris în destinul dramatic al Testament, în Studiul... p. 268). fost înfiinþat Statul Israel (14 mai între craci cu izmene descusute 
omului. De la o asemenea distanþã *1948), fapt ce a determinat (uliþe înainte ºi dupã þãrani). 
în timp, Isaia a fost în stare sã Spre dimineaþã am deschis poarta reîntoarcerea evreilor din diaspora, 

* probeze asumarea de cãtre Mesia a mãnãstirii. M-a întrebat caraula organizarea administrativã, 
În Vechiul Testament, „umbra ºi poverii tuturor slãbiciunilor locului de ce nu dorm. Întorc capul dezvoltarea limbii ebraice, a 
tipul bunurilor viitoare" omeneºti (v. Preot Dumitru ºi vãd lumina aprinsã la stãreþie. ªi-învãþãmântului talmudic, studiul 
(Studiul...,P. 269) am citit în Cartea Bondalici, Enciclopedia marilor o fi scos stareþul spinul din talpã?Bibliei ºi consolidarea religiei 
lui Isaia un text exprimat în pilde, o Rãzvan Ciucãpersonalitãþi din Vechiul ºi Noul mozaice, vezi Preot Prof. Dr. Ene 
parabolã alegorizatã. Nu cu mult în Domeniile Ostrov, 2017Testament, Ed. Andreiana, Sibiu, Braniºte, Prof. Ecaterina Braniºte, 
urmã, la Curtea dintre Vii, visasem înainte de Acoperãmântul Maicii 2010, p. 195). În profeþia sa Dicþionar enciclopedic de 
o podgorie în paraginã, iar acest Domnuluiexcepþionalã, Isaia, pe drept cuvânt cunoºtinþe religioase, Diecezana 

enatorul PNL Rãducu ascultã de politic. Dacã vine un problemã este aceea cã 
Filipescu a declarat, la gen de Iordache ºi el numeºte procurorul ºef ar putea Sfinalul sãptãmânii Comisia, el coordoneazã interveni în decizia pe care o ia 

trecute, cã formaþiunea din Comisia ºi el dã note, vã daþi un procuror de caz, nu 
care face parte contestã decizia seama cã lucrurile sunt total în neapãrat asupra legalitãþii ci ºi 
de a se transfera Inspecþia mâinile partidului de asupra motivaþiei ºi a 
Judiciarã de la CSM la guvernãmânt. Astãzi sunt ei, obiectului acuzaþiei. La ora 
Ministerul Justiþiei. Acesta a mâine poate venim noi, dar ºi actualã procurorii sunt liberi sã 
afirmat cã PNL va contesta la noi, ca ºi ei, o sã ne folosim de ia orice decizie, justiþia spune 
Curtea Constituþionalã actul aceste pârghii ºi, probabil, va fi dacã e bunã sau nu. Dacã se 
normativ, dacã va fi cazul. o zonã foarte periculoasã ºi produce aceastã modificare, 

momente foarte grele.", a spus procurorul poate sã spunã dacã „Despre aºa zisele legi ale 
Filipescu. ai greºit din punct de vedere justiþiei, modificãrile astea, noi 

legal ºi sã acþioneze din punct avem niºte obiecþiuni foarte De asemenea, senatorul liberal 
de vedere moral, adicã sã dea o clare pe care le vom susþine, ºi considerã cã numirea 
soluþie în diverse speþe. Dacã pe aceasta o s-o atacãm la CCR procurorilor ºefi de cãtre 
ar fi Iordache ministru, tot îl dacã va fi cazul. Noi (n.r. PNL) ministrul Justiþiei este o 
dau pe el exemplu, ar numi el nu suntem de acord cu trecerea interferenþã a politicului în 
procurorii ºefi, aceºtia ar numi Inspecþiei Judiciare la justiþie. 
procurorii ºefi de secþie, Ministerul Justiþiei. ªi nu 

„Imaginaþi-vã cã ar putea fi º.a.m.d., deci de aici totul se vreau decât sã vã creez o 
ministru domnul Iordache care transformã în politicã purã. simplã imagine: Inspecþia este 
sã numeascã procurorii ºefi din Practic, prin aceste legi justiþia la Minister ºi decizia o ia 
toate judeþele... Vã daþi este subordonatã în mod domnul Iordache, sã zicem, 
seama... Am cãzut de acord, pentru cã astãzi spunem cã indirect politicului. Ceea ce ar 
noi liberalii, sã ne opunem ºi domnul Toader nu este om fi o catastrofã!", a conchis 
sã o atacãm. O a treia politic, nu este direct, dar Filipescu. 

CÂNTAREA VIEI NERODITOARE

problemã extrem de gravã, 
deciziile fiind, la rândul lor, 
generatoare de potenþiale zone 
conflictuale! Nu poþi sa  nu te 
bucuri ca, în România, asemenea 
probleme au fost rezolvate ºi 
învãþãmântul în limba 
minoritãþilor reprezintã o 
atestare a evoluþiei  României în 
modernizarea spiritului educativ, 
a unor realitãþi democratice puse 

Doamnelor ºi domnilor, României! De altfel, încã de la realitate – în ultimii 10 ani, rãspundã! Eu, în calitate de în practicã, în mod democratic, 
momentul evenimentelor din numãrul studenþilor a scãzut în profesor, un om care a venit în într-o þarã care se aflã în plinã 

În aceastã sãptãmânã marcãm 1990, s-a spus cã România are mod dramatic, chiar dacã, pe de Parlament direct de la catedrã, ascensiune, din acest punct de 
douã evenimente extrem de trei mari ºanse– pe lângã altã parte, acest fenomen poate fi pot sã-mi demonstrez prin însãºi vedere. Te doare sufletul pentru 
importante care leagã educaþia agriculturã ºi turism, educaþia considerat ºi unul pozitiv – s-a cariera mea credinþa pe care o românii din Ucraina, mai ales în 
de realitatea concretã a reprezenta un domeniu prioritar! condiþiile în care ucrainienii din 
prezentului - pe de o parte, în Astãzi, într-adevãr, se constatã România, de exemplu,  au 
ziua de 5 octombrie sãrbãtorim cât de importantã este pregãtirea drepturi care în þara lor de 
Ziua Internaþionalã a Educaþiei! tinerilor pentru evoluþia origine, iatã, le sunt interzise 
Iar pe de altã parte, tot în aceastã ulterioarã a vieþii lor, chiar dacã românilor!
sãptãmânã a început anul – din nefericire – o parte dintre 

ªi din acest punct de vedere universitar 2017-2018. Douã românii care se pregãtesc în þarã, 
trebuie sã evidenþiem elementele evenimente importante, fiecare nu activeazã, în continuare, în 
pozitive ale sistemului de prin semnificaþia sa, însã - în þara lor! Dar acesta este un alt 
învãþãmânt românesc care, iatã, egalã mãsurã- ambele domeniu, pe care l-am abordat ºi 
se dovedesc extrem de evenimente concretizeazã o idee asupra cãruia vom reveni.
importante.fundamentalã pentru evoluþia De data aceasta, însã, este 

României, într-o direcþie pe care important sã reamintim rolul Este o sãptãmânã frumoasã, 
o dorim, cu toþii, eminamente fundamental pe care îl au manifestãrile de Ziua Educaþiei 
pozitivã. dascãlii – educatorii, învãþãtorii, dovedesc, prin amploarea lor, 
Ziua Internaþionalã a Educaþiei profesorii, cadrele universitare – implicarea pe care dascãlii o au 
este celebratã, anual, în ziua de 5 cu toþii sunt integraþi în în realizarea unor momente 
octombrie. Prima oarã s-a proiectele profesionale ale excepþionale, simbolice, 

renunþat, în mare mãsurã, la am în rolul ºcolii, al întâmplat acest lucru în anul carierelor lor care, în realitate, semnificative pentru standardele 
fabricile de diplome, mulþi dintre învãþãmântului, în general. Sunt 1994, sãrbãtoarea fiind una la converg cãtre un drum internaþionale ale ºcolii 
cei dornici de a obþine pur ºi fericitã, în calitatea mea de nivel mondial, rolul sãu fiind eminamente pozitiv, acela al româneºti! În egalã mãsurã, anul 
simplu o hârtie care  sã le ateste cetãþean al României, cã acela a de aminti de importanþa evoluþiei tinerilor, care sunt universitar se constituie ca un 
o anumitã calitate pe care, in România a reuºit sã îºi onoreze rolului educaþiei pentru evoluþia elevii  ºi studenþii lor. punct de plecare a unor cariere 
realitate, nu o prea aveau, angajamentul de a aloca 2% din omenirii. Este un moment Pentru cã vorbim de studenþi sã ce vor genera forþe noi pentru 
devenind -o amintire tristã, dar PIB pentru cheltuielile de extrem de important, întrucât nu uitãm cã tot în aceastã dezvoltarea României de mâine!
amintire! În prezent, mediul înarmare. Aº fi la fel de fericitã întreaga umanitate îºi datoreazã sãptãmânã a început anul 

Este momentul, acum, sã universitar este preocupat de dacã s-ar dovedi acelaºi interes ºi evoluþia ºi acestui domeniu universitar 2017 - 2018. 
transmitem, de aici, din îmbunãtãþirea activitãþii, de aceeaºi decizie ºi pentru cifra de fundamental, educaþia. Pe de altã Universitãþile din România se 
Parlamentul României, un mesaj promovare a calitãþii, înainte de 6%, aceea care trebuie alocatã, parte, în anul 1966, în urma aflã, în acest moment, într-un 
de apreciere pentru toþi cei care toate, la nivelul tuturor prin legile educaþiei ºi recomandãrilor UNESCO a fost amplu proces de reconsiderarea 
îºi desfãºoarã activitatea în sectoarelor educative din învãþãmântului! S-au fãcut, într-promovatã susþinerea educaþiei a tuturor valorilor ºi de adaptare 
spaþiul ºcolar, oameni dedicaþi învãþãmântul universitar. În adevãr, eforturi, dar necesitãþile ca unul dintre domeniile la realitãþile de care trebuie sã 
educaþiei, învãþãmântului ºi, în continuare avem convingerea cã prioritare pentru tot ceea ce þinã cont întregul învãþãmânt din sunt din ce în ce mai mari, 
egalã mãsurã, sã transmitem existã un puternic grup de înseamnã umanitatea, în România. O realã legãturã între cheltuielile – pe mãsurã, iar rolul 
mesajul de speranþã ºi de specialiºti care activeazã în ansamblul ei! dezvoltarea comunitãþilor ºi rolul ºcolii este evident unul 
abordare, cu maximã seriozitate, domeniul universitar, oameni de Dincolo de faptul cã este o zi educaþiei în promovarea fundamental în evoluþia pe care 
de aici, de la tribuna cea mai calitate de care societatea liberã ( mai precis nu se fac ore!) învãþãmântului pentru ne-o dorim, cu toþii, a acestei 
înaltã a democraþiei  româneºti, româneascã are atât de multã ziua de 5 octombrie îºi are necesitãþile comunitãþii þãri...
sprijinul total pentru dezvoltarea nevoie.importanþa ei, iar pentru reprezintã, în acest moment, 
educaþiei ºi învãþãmântului care În egalã mãsurã, acum, România este necesarã nu doar unul dintre obiectivele Doamnelor ºi domnilor,
reprezintã, în totalitate, soluþia referindu-ne la educaþie, trebuie ca un moment sãrbãtoresc, ci ºi fundamentale pentru o 
evoluþiei pentru România sã luãm în calcul necesitãþile pe de reiterare a rolului regenerare vitalã a Trãim perioada dramaticã în 
viitoare!

fundamental pe care-l are învãþãmântului românesc. care ºcoala le are ºi cãrora care ºcoala în limba românã din 
Aºa sa ne ajute Dumnezeu!educaþia pentru evoluþia societatea trebuie sã le Nu trebuie sã ne ascundem de Ucraina, de exemplu, a devenit o 
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lucru putea fi o trimitere la strãmoºi supranumit Evanghelistul Vechiului Caransebeº, 2001, pp. 233 – 235. 
(în þãrâna Dobrogei odihnesc mai Testament, a dat lui Mesia numele *

Revenind la Cântarea viei..., toate oasele nea-mului meu), dar ºi de Emmanuel/Dumnezeu este cu 
oamenii din Iuda sunt provocaþi sã-la un viitor sub semne bune. noi (Isaia 7, 14). „Pentru aceasta 

„Cântarea viei neroditoare Domnul meu va da un semn: Iatã ºi rosteascã singuri sentinþa de 
(Isaia 5, 1-7). Fecioara va lua în pântece ºi va condamnare. Lucrurile însã se 
1.„Cânta-voi pentru prietenul meu o opresc aici. Din ultimile cuvinte ale naºte fiu ºi vor chema numele lui 
cântare de dragoste pentru via lui: vers. 6: „Voi porunci norilor sã nu-ºi Emmanuel". 
prietenul meu avea o vie pe o culme Precizia profeþiilor din capitolele 52, mai verse ploaia peste ea (vie)", 
roditoare. 53, 55, 56, 60, 61, 62, 65 ºi 66 ale profetul rupe vãlul alegoric ºi dã de 
2.El a sãpat-o, a scos pietrele ºi a înþeles clar cã proprietarul viei este Cãrþii lui Isaia lasã cititorul sã 
plantat-o cu viþã aleasã. El zidi un Iahve (Studiul Vechiului înþeleagã durerea, drama, tragedia, 
turn în mijlocul ei, de asemenea a Testament..., p.  269).speranþa ºi mântuirea într-o fericire ndrei, stareþul Mãnãstirii 
sãpat ºi un teasc în ea. ªi nãdãjduia Iahve sau Iehova (yahweh = eu sunt mãcar de o clipã: „Noi toþi ca niºte Dervent, se cãzneºte sã-ºi 
cã va produce struguri, dar ea a cel ce sunt, ebr.) este numele oi ne-am rãtãcit,/fiecare în calea lui scoatã spinul din talpa A
produs aguridã. propriu al lui Dumnezeu, în religia s-a rãtãcit,/iar Domnul pe El L-a dat piciorului. De la Izvorul Tãmãduirii 
3.ªi acum, locuitori ai Ierusalimului mozaicã. Sub acest nume S-a fãcut pentru pãcatele noastre..." (Is.53, 1-ºi pânã la Acoperãmântul Maicii 
ºi bãrbaþi din Iuda, fiþi judecãtori cunoscut lui Moise pe muntele 2).Domnului arhimandritul umblã 
între mine ºi via mea. Horeb  (Ieºirea 3, 14). Acest Isaia este lãudat de Isus, fiul lui desculþ.
4.Ce se putea face pentru via mea ºi Sirah (Ecclesiasticul), astfel: Dumnezeu este unic ºi S-a fãcut Umbra bisericii ierarhului Iachint 
eu n-am fãcut? De ce când „Domnul a izbãvit pe poporul Sãu cunoscut, prin revelaþie, patriarhilor de Vicina acoperã turma de oi 
nãdãjduiam sã producã struguri, ea prin mâna lui Isaia; a biruit oºtile Vechiului Testament, lui Moise ºi împinsã de ciobani spre conacul de 
a produs aguridã? asirienilor ºi le-a sfãrâmat îngerul profeþilor. În cadre teoretice, searã.
5.Acum vã voi face sã ºtiþi ce voi face Lui; cãci Iezechia a fãcut plãcere poporul lui Israel îl are conducãtor Dupã cina de la trapezã ºi sãvârºirea 
eu viei mele. Voi smulge gardul sãu înaintea Domnului ºi s-a întãrit pe pe Iahve, care îi dã lui Moise, pe Vecerniei, stareþul Andrei m-a dus o 
ºi va fi pustiitã. Dãrâma-voi turnul cãile lui David, tatãl sãu, pe care le-a muntele Sinai, legislaþia sub forma vreme sub arcele din via mãnãstirii. 
ºi ea va fi cãlcatã în picioare ºi o voi poruncit Isaia, proorocul cel mare ºi Decalogului (Ieºirea 20, 1-17) ºi Tãcea. Ca sã-l aud, tãceam ºi eu. 
face un loc pustiu. credincios în vedeniile sale. În zilele apoi Cartea Legãmântului (Ieºirea Apoi s-a aºezat lângã un butuc gros 
6.Nu va mai fi tãiatã, nici nu va mai lui soarele s-a tras înapoi ºi a 21-23, 25-31). Atributele lui de vie ºi privind spre cerul întins ca 
fi sãpatã. O vor nãpãdi spinii ºi prelungit viaþa împãratului cu mare Dumnezeu sunt : atotputernic, un cort începu sã murmure: „Cânta-
bãlãriile. ªi voi porunci norilor sã duh, a vãzut pe cele de pe urmã ºi a veºnic, peste tot de faþã, bun, voi Domnului în viaþa mea, cânta-
nu-ºi mai verse ploaia peste ea. mângâiat pe cei ce se tânguiau. În drept...voi Dumnezeului meu cât voi fi" (Ps. 
7.Cãci via lui Iahve al oºtirilor este *Sion pânã-n veac a arãtat pe cele ce 103). 
casa lui Israel, iar oamenii din Iuda În ediþia 1975 a Bibliei, vers. 7 vor fi ºi pe cele ascunse" (Viaþa Dacã în tinda bisericii n-a mai fost 
sunt plantaþia Sa plãcutã. El pãstreazã ideea, dar termenii sunt Sfântului Prooroc Isaia, Mineiul miezonoptica, am mers la culcare. 
nãdãjduia în justiþie, dar iatã alþii: „Dar via Domnului Savaot este din luna mai).„Ce-o face Dumnezeu cu lumea de-
vãrsare de sânge, nãdãj-duia întru casa lui Israel, iar oamenii din Iuda În vers. 1 ºi 2 profetul vorbeºte în acum?", mã pomenesc întrebat de 
dreptate, dar iatã strigãt de sunt sãdirea Sa dragã. El nãdãjduia numele prietenului sãu, care este ºi stareþ. Eu credeam cã are 
rãzvrãtire". ca acesta sã fie un popor fãrã pãcate, proprietarul viei. În vers. 3, certitudini, dar preacuviosul, 
Avem de-a face cu o capodoperã dar iatã-l plin de sânge. Nãdãjduit-a proprietarul viei (Iahve) se precum Apostolul Toma: „Doamne, 
poeticã. Parabola în Vechiul sã-I rodeascã dreptate, dar iatã: substituie prietenului sãu (Isaia), nu ºtiu unde Te duci; iar Calea, cum 
Testament este o specie a rãzvrãtire".vorbind el direct, cerând locuitorilor o putem ºti?" (In. 14, 5-6 ).
maºalului, care înseamnã tot felul *din Iuda sã fie ei înºiºi judecãtori În odaia pe care o cãpãtasem, 
de texte, mai ales poetice al cãror „Via este casa lui Israel". Fiul între vie ºi proprietarul ei. pãrintele Siluan – un cãlugãr care 
caracter fundamental este lui Avraam a fost Isaac, al cãrui fiu, Iuda (ebr. y huda = a lãuda, a cinsti) noaptea da timpul cel mai lung 
comparaþia ºi simbolul (v. Studiul..., Iacov, a avut 12 fii, din care s-au tras este al patrulea fiu al patriarhului luãrii aminte, cum zicea Sfântul 
cap. F. Probleme speciale, pp. 264 – cele 12 seminþii, din înmulþirea Iacov (Israel), nãscut din soþia sa Ioan Scãraru – pus-nepus de 
265 ). cãrora s-a format poporul evreu, Lia. Capitolul 38 din Cartea Facerii stareþul Andrei, îmi lãsa în fiece 
Lãmuriri de nume ºi idei. Isaia numit Israel (v. pentru geneza creeazã o perspectivã asupra searã un taier cu struguri, o sticlã cu 
(ebr. Ieºaiahu = mântuirea lui numelui Cartea Facerii 32, 24-29; începuturilor seminþiei lui Iuda. vin ºi o canã cu apã. În noaptea de-
Iahve, cca 740-686 î.Hr.) este unul întorcându-se Iacov în Canaan, este În capitolul 49, tot din Cartea atunci mi-a lãsat ºi o carte, un 
din cei patru profeþi mari ai provocat la luptã. Dumnezeu îi Facerii, Binecuvântãrile lui Iacob. manual pentru studenþii teologi, 
Vechiului Testament (Isaia, Ieremia, încearcã curajul ºi puterea. „ªi l-a Moartea Sa, se prooroceºte cã tribul tipãrit în 1955 cu binecuvântarea 
Iezechil ºi Daniel). De neam regesc, întrebat Acela: „Care îþi este lui Iuda va avea o poziþie „Înalt Prea Sfinþitului Justinian, 
a trãit în Iudeea, luptând pentru numele?" ªi el a zis: „Iacov". Zisu-i-privilegiatã beneficiind de patriarhul Bisericii Ortodoxe 
înnoirea ºi consolidarea vieþii a Acela: „De-acum nu-þi va mai fi conducerea statornicã a seminþiei, Române": Studiul Vechiului 
religioase a poporului sãu. El a numele Iacov, ci Israel te vei numi, din aceastã seminþie puternicã Testament. 
profeþit venirea Mântuitorului. cã te-ai luptat cu Dumnezeu ºi cu urmând a se naºte Cel pe care Simple coincidenþe. Deschizând 
Fãgãduinþa de izbãvire ºi întemeiere oamenii ºi ai ieºit biruitor".neamurile îl aºteaptã. cartea am dat de profetul Isaia,  
a Ierusalimului îºi are perspectiva *Binecuvântarea patriarhului Iacov „Evanghelistul Vechiului 
înnobilãrii dupã patimile, moartea Morala parabolei. „Aºa precum este o profeþie mesianicã, ea Testament". Mi-am amintit cã în 
ºi preaslãvirea lui Mesia. Aceste un proprietar de vie a fãcut pentru acreditând ideea cã seminþia lui urmã cu peste un deceniu, cãutând 
evenimente cutremurãtoare se vor via sa tot ce i-a fost în putere, tot aºa Iuda a devenit cea mai importantã: unelte „în ce chip doreºte cerbul 
împlini prin Mesia, Fiul lui Iahve a acordat lui Israel toate „În vin îºi va spãla veºmântul ºi-n izvoarele apelor" (Ps. 41) pentru 
Dumnezeu. De remarcat este beneficiile Sale. Dar precum o vie sânge de strugure mantaua. Ochii-i viitorul Muzeu al Agriculturii, 
distanþa foarte mare în timp între bine îngrijitã n-a adus roadele scãparã de vin, dinþii sãi sunt albi Slobozia, primul om care m-a primit 
profet ºi Iisus, aproape ºapte sute de aºteptate, tot aºa poporul cel ales al de lapte" ( Fc. 49, 8-12).în Ostrov ca pe un prieten aºteptat, 
ani. Cu toate acestea, profetul pare a lui Dumnezeu nu s-a arãtat vrednic *dându-mi pernã ºi tacâm, se numea 
fi martor ocular al tragediei prin de toate binefacerile primite" Despre Iudaism, pânã la Rezoluþia Isaia ºi era din Almalãu, satul cu 
care Mântuitorul, prin chenozã, S-a (Fabule ºi parabole în Vechiul ONU din 29 noiembrie 1947, când a case din chirpici într-o rânã ºi cu vii 
înscris în destinul dramatic al Testament, în Studiul... p. 268). fost înfiinþat Statul Israel (14 mai între craci cu izmene descusute 
omului. De la o asemenea distanþã *1948), fapt ce a determinat (uliþe înainte ºi dupã þãrani). 
în timp, Isaia a fost în stare sã Spre dimineaþã am deschis poarta reîntoarcerea evreilor din diaspora, 

* probeze asumarea de cãtre Mesia a mãnãstirii. M-a întrebat caraula organizarea administrativã, 
În Vechiul Testament, „umbra ºi poverii tuturor slãbiciunilor locului de ce nu dorm. Întorc capul dezvoltarea limbii ebraice, a 
tipul bunurilor viitoare" omeneºti (v. Preot Dumitru ºi vãd lumina aprinsã la stãreþie. ªi-învãþãmântului talmudic, studiul 
(Studiul...,P. 269) am citit în Cartea Bondalici, Enciclopedia marilor o fi scos stareþul spinul din talpã?Bibliei ºi consolidarea religiei 
lui Isaia un text exprimat în pilde, o Rãzvan Ciucãpersonalitãþi din Vechiul ºi Noul mozaice, vezi Preot Prof. Dr. Ene 
parabolã alegorizatã. Nu cu mult în Domeniile Ostrov, 2017Testament, Ed. Andreiana, Sibiu, Braniºte, Prof. Ecaterina Braniºte, 
urmã, la Curtea dintre Vii, visasem înainte de Acoperãmântul Maicii 2010, p. 195). În profeþia sa Dicþionar enciclopedic de 
o podgorie în paraginã, iar acest Domnuluiexcepþionalã, Isaia, pe drept cuvânt cunoºtinþe religioase, Diecezana 

enatorul PNL Rãducu ascultã de politic. Dacã vine un problemã este aceea cã 
Filipescu a declarat, la gen de Iordache ºi el numeºte procurorul ºef ar putea Sfinalul sãptãmânii Comisia, el coordoneazã interveni în decizia pe care o ia 

trecute, cã formaþiunea din Comisia ºi el dã note, vã daþi un procuror de caz, nu 
care face parte contestã decizia seama cã lucrurile sunt total în neapãrat asupra legalitãþii ci ºi 
de a se transfera Inspecþia mâinile partidului de asupra motivaþiei ºi a 
Judiciarã de la CSM la guvernãmânt. Astãzi sunt ei, obiectului acuzaþiei. La ora 
Ministerul Justiþiei. Acesta a mâine poate venim noi, dar ºi actualã procurorii sunt liberi sã 
afirmat cã PNL va contesta la noi, ca ºi ei, o sã ne folosim de ia orice decizie, justiþia spune 
Curtea Constituþionalã actul aceste pârghii ºi, probabil, va fi dacã e bunã sau nu. Dacã se 
normativ, dacã va fi cazul. o zonã foarte periculoasã ºi produce aceastã modificare, 

momente foarte grele.", a spus procurorul poate sã spunã dacã „Despre aºa zisele legi ale 
Filipescu. ai greºit din punct de vedere justiþiei, modificãrile astea, noi 

legal ºi sã acþioneze din punct avem niºte obiecþiuni foarte De asemenea, senatorul liberal 
de vedere moral, adicã sã dea o clare pe care le vom susþine, ºi considerã cã numirea 
soluþie în diverse speþe. Dacã pe aceasta o s-o atacãm la CCR procurorilor ºefi de cãtre 
ar fi Iordache ministru, tot îl dacã va fi cazul. Noi (n.r. PNL) ministrul Justiþiei este o 
dau pe el exemplu, ar numi el nu suntem de acord cu trecerea interferenþã a politicului în 
procurorii ºefi, aceºtia ar numi Inspecþiei Judiciare la justiþie. 
procurorii ºefi de secþie, Ministerul Justiþiei. ªi nu 

„Imaginaþi-vã cã ar putea fi º.a.m.d., deci de aici totul se vreau decât sã vã creez o 
ministru domnul Iordache care transformã în politicã purã. simplã imagine: Inspecþia este 
sã numeascã procurorii ºefi din Practic, prin aceste legi justiþia la Minister ºi decizia o ia 
toate judeþele... Vã daþi este subordonatã în mod domnul Iordache, sã zicem, 
seama... Am cãzut de acord, pentru cã astãzi spunem cã indirect politicului. Ceea ce ar 
noi liberalii, sã ne opunem ºi domnul Toader nu este om fi o catastrofã!", a conchis 
sã o atacãm. O a treia politic, nu este direct, dar Filipescu. 

CÂNTAREA VIEI NERODITOARE

problemã extrem de gravã, 
deciziile fiind, la rândul lor, 
generatoare de potenþiale zone 
conflictuale! Nu poþi sa  nu te 
bucuri ca, în România, asemenea 
probleme au fost rezolvate ºi 
învãþãmântul în limba 
minoritãþilor reprezintã o 
atestare a evoluþiei  României în 
modernizarea spiritului educativ, 
a unor realitãþi democratice puse 

Doamnelor ºi domnilor, României! De altfel, încã de la realitate – în ultimii 10 ani, rãspundã! Eu, în calitate de în practicã, în mod democratic, 
momentul evenimentelor din numãrul studenþilor a scãzut în profesor, un om care a venit în într-o þarã care se aflã în plinã 

În aceastã sãptãmânã marcãm 1990, s-a spus cã România are mod dramatic, chiar dacã, pe de Parlament direct de la catedrã, ascensiune, din acest punct de 
douã evenimente extrem de trei mari ºanse– pe lângã altã parte, acest fenomen poate fi pot sã-mi demonstrez prin însãºi vedere. Te doare sufletul pentru 
importante care leagã educaþia agriculturã ºi turism, educaþia considerat ºi unul pozitiv – s-a cariera mea credinþa pe care o românii din Ucraina, mai ales în 
de realitatea concretã a reprezenta un domeniu prioritar! condiþiile în care ucrainienii din 
prezentului - pe de o parte, în Astãzi, într-adevãr, se constatã România, de exemplu,  au 
ziua de 5 octombrie sãrbãtorim cât de importantã este pregãtirea drepturi care în þara lor de 
Ziua Internaþionalã a Educaþiei! tinerilor pentru evoluþia origine, iatã, le sunt interzise 
Iar pe de altã parte, tot în aceastã ulterioarã a vieþii lor, chiar dacã românilor!
sãptãmânã a început anul – din nefericire – o parte dintre 

ªi din acest punct de vedere universitar 2017-2018. Douã românii care se pregãtesc în þarã, 
trebuie sã evidenþiem elementele evenimente importante, fiecare nu activeazã, în continuare, în 
pozitive ale sistemului de prin semnificaþia sa, însã - în þara lor! Dar acesta este un alt 
învãþãmânt românesc care, iatã, egalã mãsurã- ambele domeniu, pe care l-am abordat ºi 
se dovedesc extrem de evenimente concretizeazã o idee asupra cãruia vom reveni.
importante.fundamentalã pentru evoluþia De data aceasta, însã, este 

României, într-o direcþie pe care important sã reamintim rolul Este o sãptãmânã frumoasã, 
o dorim, cu toþii, eminamente fundamental pe care îl au manifestãrile de Ziua Educaþiei 
pozitivã. dascãlii – educatorii, învãþãtorii, dovedesc, prin amploarea lor, 
Ziua Internaþionalã a Educaþiei profesorii, cadrele universitare – implicarea pe care dascãlii o au 
este celebratã, anual, în ziua de 5 cu toþii sunt integraþi în în realizarea unor momente 
octombrie. Prima oarã s-a proiectele profesionale ale excepþionale, simbolice, 

renunþat, în mare mãsurã, la am în rolul ºcolii, al întâmplat acest lucru în anul carierelor lor care, în realitate, semnificative pentru standardele 
fabricile de diplome, mulþi dintre învãþãmântului, în general. Sunt 1994, sãrbãtoarea fiind una la converg cãtre un drum internaþionale ale ºcolii 
cei dornici de a obþine pur ºi fericitã, în calitatea mea de nivel mondial, rolul sãu fiind eminamente pozitiv, acela al româneºti! În egalã mãsurã, anul 
simplu o hârtie care  sã le ateste cetãþean al României, cã acela a de aminti de importanþa evoluþiei tinerilor, care sunt universitar se constituie ca un 
o anumitã calitate pe care, in România a reuºit sã îºi onoreze rolului educaþiei pentru evoluþia elevii  ºi studenþii lor. punct de plecare a unor cariere 
realitate, nu o prea aveau, angajamentul de a aloca 2% din omenirii. Este un moment Pentru cã vorbim de studenþi sã ce vor genera forþe noi pentru 
devenind -o amintire tristã, dar PIB pentru cheltuielile de extrem de important, întrucât nu uitãm cã tot în aceastã dezvoltarea României de mâine!
amintire! În prezent, mediul înarmare. Aº fi la fel de fericitã întreaga umanitate îºi datoreazã sãptãmânã a început anul 

Este momentul, acum, sã universitar este preocupat de dacã s-ar dovedi acelaºi interes ºi evoluþia ºi acestui domeniu universitar 2017 - 2018. 
transmitem, de aici, din îmbunãtãþirea activitãþii, de aceeaºi decizie ºi pentru cifra de fundamental, educaþia. Pe de altã Universitãþile din România se 
Parlamentul României, un mesaj promovare a calitãþii, înainte de 6%, aceea care trebuie alocatã, parte, în anul 1966, în urma aflã, în acest moment, într-un 
de apreciere pentru toþi cei care toate, la nivelul tuturor prin legile educaþiei ºi recomandãrilor UNESCO a fost amplu proces de reconsiderarea 
îºi desfãºoarã activitatea în sectoarelor educative din învãþãmântului! S-au fãcut, într-promovatã susþinerea educaþiei a tuturor valorilor ºi de adaptare 
spaþiul ºcolar, oameni dedicaþi învãþãmântul universitar. În adevãr, eforturi, dar necesitãþile ca unul dintre domeniile la realitãþile de care trebuie sã 
educaþiei, învãþãmântului ºi, în continuare avem convingerea cã prioritare pentru tot ceea ce þinã cont întregul învãþãmânt din sunt din ce în ce mai mari, 
egalã mãsurã, sã transmitem existã un puternic grup de înseamnã umanitatea, în România. O realã legãturã între cheltuielile – pe mãsurã, iar rolul 
mesajul de speranþã ºi de specialiºti care activeazã în ansamblul ei! dezvoltarea comunitãþilor ºi rolul ºcolii este evident unul 
abordare, cu maximã seriozitate, domeniul universitar, oameni de Dincolo de faptul cã este o zi educaþiei în promovarea fundamental în evoluþia pe care 
de aici, de la tribuna cea mai calitate de care societatea liberã ( mai precis nu se fac ore!) învãþãmântului pentru ne-o dorim, cu toþii, a acestei 
înaltã a democraþiei  româneºti, româneascã are atât de multã ziua de 5 octombrie îºi are necesitãþile comunitãþii þãri...
sprijinul total pentru dezvoltarea nevoie.importanþa ei, iar pentru reprezintã, în acest moment, 
educaþiei ºi învãþãmântului care În egalã mãsurã, acum, România este necesarã nu doar unul dintre obiectivele Doamnelor ºi domnilor,
reprezintã, în totalitate, soluþia referindu-ne la educaþie, trebuie ca un moment sãrbãtoresc, ci ºi fundamentale pentru o 
evoluþiei pentru România sã luãm în calcul necesitãþile pe de reiterare a rolului regenerare vitalã a Trãim perioada dramaticã în 
viitoare!

fundamental pe care-l are învãþãmântului românesc. care ºcoala le are ºi cãrora care ºcoala în limba românã din 
Aºa sa ne ajute Dumnezeu!educaþia pentru evoluþia societatea trebuie sã le Nu trebuie sã ne ascundem de Ucraina, de exemplu, a devenit o 

n Declaraþie Politicã

Senator PSD Roxana Paþurcã: 
„Educaþia - ªansa României!“

Senator PNL Rãducu Filipescu: „Nu suntem de acord 
cu trecerea Inspecþiei Judiciare la Ministerul Justiþiei“



...afli ce se-ntâmplã
96 - 12 octombrie 2017 Actual
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...afli ce se-ntâmplã8 Cinema

www.obiectiv-online.ro

6 - 12 octombrie 2017

În atenþia cinefililor 
din Cãlãraºi!!!

Continuãm promovarea 
filmului românesc ºi în aceastã 

lunã.Vineri, 6 octombrie, în  
cadrul Proiectului „7 Zile - 

7Arte", ora 19.00, va rula filmul 
„OCTAV".

Gen film: SF Gen film: Crimã, Dramã spaþiu ca sã împiedice ca sateliþii ce 
Durata:163 minute Premiera în România:13.10.2017 controleazã clima sã creeze o furtunã de 
Premiera în România: 06.10.2017 Un detectiv-ºef al unei unitãþi de elitã proporþii uriaºe, fratele sãu descoperã 
Clasicul film al lui Ridley Scott, Blade (Fassbender) investigheazã dispariþia un complot de asasinare a 
Runner/Vânãtorul de recompense unei victime în prima zi de ninsoare din preºedintelui.
(1982), devenea un film cult, având ca iarnã, ºi are toate motrivele sã se teamã 
temã esenþa umanitãþii - urmãrind cã un ucigaº în serie care le scãpase 27 si 29 octombrie 2017
relaþia dintre replicanþi ºi oamenii care printre degete pânã acum e din nou Vineri: ora 12.30
au început prin a-i crea, au continuat activ. Cu ajutorul unei nou-sosite în Sâmbãtã, duminicã: orele 10.30 si 
prin a-i exploata, ºi au ajuns sã-i echipã (Ferguson), poliþistul trebuie sã 12.30
discrimineze ºi sã-i vâneze. Harrison facã legãtura între cazuri vechi de Micul Vampir – 3DFord l-a interpretat pe Blade Runner - câteva decenii ºi cazul de acum, 
un tip de poliþist futurist, acuzat de sperând cã va putea sã ajungã cu un pas 06 – 08 octombrie 2017
vânarea ºi „eliminarea" replicanþilor. înaintea acestui criminal extraordinar Vineri: ora 12.30
La 35 de ani distanþã dupã de inteligent pânã la urmãtoarea Sâmbãtã, duminicã: orele 10.30 ºi 
evenimentele din primul film, un nou ninsoare.12.30
vânãtor de replici umane - ofiþerul 

Happy Family - Familia LAPD (Los Angeles Police Department) 20- 22 octombrie 2017 
„K" (Ryan Gosling) descoperã un secret Vineri: ora 12.30Monstrulescu - 3D
de mult timp îngropat ce are potenþialul Sâmbãtã, duminicã: orele 10.30 ºi 
de a scufunda în haos ce a mai rãmas 12.30
din societate. Descoperirea îl face pe K Prinþesa Lebãdã – Sub sã demareze o anchetã cu scop final de 
a-l gãsi pe Rick Deckard (Harrison Acoperire 2D
Ford), fost vânãtor de replici umane, Regia: Richard Rich, Brian Nissen
care a fost dat dispãrut de trei decenii. Cu: Laura Bailey

Gen film: Animaþie
13- 15 septembrie 2017 Durata: 81 minute

Vineri: ora 12.30 Tânãra ºi energica Prinþesã Alise 
Sâmbãtã, duminicã: orele 10.30 ºi trebuie sã-ºi petreacã vara împreunã cu 

12.30 Regina Uberta ºi sã înveþe sã aibã o 
conduitã perfectã, potrivitã pentru My Little Pony  – 2D
statutul sãu. Dar ceea ce-ºi doreºte cu 
adevãrat este sã fie un pirat neînfricat! 

Regia: Richard Claus, Karsten Aºa cã, porneºte într-o aventurã 
Kiilerichmaritimã împreunã cu Lordul Rogers, 
Cu: Alice Krige, Rasmus Hardiker, Jim broasca Jean-Bob ºi þestoasa Speed, 
Carteraspirând la aventurã ºi pericol. 
Gen film: AnimaþieEchipajul naufragiazã pe o insulã 
Premiera în România: 27.10.2017sãlbaticã ºi misterioasã, unde îl 
Micul Vampir, bazat pe personajele întâlnesc pe Lucas, un tânãr ce trãia 
cãrþilor bestseller scrise de Angela izolat. Acum, noii prieteni trebuie sã 
Sommer-Bodenburg, spune povestea evadeze de pe insula înþesatã cu Regia: Holger Tappe
lui Rudolph, un vampir în vârstã de 13 creaturi feroce ºi flãmânde.Cu: Emily Watson, Nick Frost, 
ani, al cãrui clan e ameninþat de un 

Jessica Brown Findlay, Catherine 
vânãtor notoriu de vampiri. El îl 20 si 26 octombrie 2017 Tate, Jason Isaacs
cunoaºte pe Tony, un muritor de vârsta Orele: 17.00; 20.00Gen film: Animaþie, Comedie, Familie, 
lui, care e fascinat de castele vechi, Luni ora 20,00Horror
cimitire ºi... vampiri. Tony îl va ajuta pe 

Durata: 96 minute Geostorm – Pericol Rudolph în aventura plinã de acþiune, 
Premiera în România: 06.10.2017

dar ºi de umor, în care vor porni pentru 
În ciuda titlului, familia din acest film Global  – 3D a-ºi învinge redutabilii adversari, ºi 
este departe de a fi fericitã. Mama, 

împreunã vor salva familia lui Rudolph, 
Emma (Emily Watson), are o librãrie în 

devenind, astfel, cei mai buni prieteni.
prag de faliment, tatãl, Frank (Nick 
Frost), e complet epuizat de muncã, 

27 octombrie – 02 noiembrie 2017
fiica, Fay (Jessica Brown Findlay), trece Regia: Jayson Thiessen Orele: 17.00; 20.00
prin acea perioadã grea tipicã Cu: Emily Blunt, Kristin Luni ora 20.00
adolescenþei ºi picã examenele, iar fiul, Chenoweth, Liev Schreiber, Zoe 
Max, e prea inteligent pentru binele lui, Mama!– 2DSaldana
aºa cã e hãrþuit la ºcoalã. Nu e nicio Gen film: Animaþie Regia: Darren Aronofsky
mirare, aºadar, cã aceºtia se ceartã tot Durata: 99 minute Cu: Domhnall Gleeson, Michelle 
timpul! ªi, ca ºi cum n-ar fi fost de Premiera în România: 13.10.2017 Pfeiffer, Jennifer Lawrence, 
ajuns, cei patru ajung la o petrecere de My Little Pony: The Movie (2017) Javier Bardem
Haloween, îmbrãcaþi în costumele urmãreºte aventurile incredibile ale Gen film: Dramã
specifice acestei sãrbãtori, dar, în loc sã prietenilor ponei în timp ce încearcã sã Durata: 115 minute
petreacã, sunt blestemaþi de o salveze Ponyville, cãminul lor de suflet. Premiera în România: 20.10.2017
vrãjitoare rea, pe nume Baba Yaga Atunci când o nouã forþã maleficã le Relaþia unui cuplu e pusã la grea 
(Catherine Tate). Într-o clipitã, ameninþã oraºul, prietenii Twilight încercare când în casã le sosesc oaspeþi 
costumele lor devin realitate, iar Emma Sparkle, Applejack, Rainbow Dash, neinvitaþi, care le vor da peste cap 
e un vampir, Fay, o mumie bandajatã Pinkie Pie, Fluttershy ºi Rarity, pornesc existenþa liniºtitã. Un thriller psihologic 
din cap pânã-n picioare, Max e un într-o cãlãtorie de neuitat dincolo de tulburãtor despre iubire, devotament ºi 
vârcolac mic ºi pãros, iar Frank este, Equestria, unde întâlnesc noi prieteni ºi sacrificiu, scris ºi regizat de Darren 
desigur, monstrul lui Frankestein. provocãri interesante. De asemenea, Aronofsky (Black Swan, Requiem for a 
Familia se vede acum nevoitã sã se The King Storm, cu o aversiune faþã de Dream), în care îi putem vedea pe 
uneascã pentru a putea sã o gãseascã pe prietenie, este pe cale sã invadeze Regia: Dean Devlin Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Ed 
vrãjitoare ºi s-o oblige sã rupã vraja. Abyssinia, dar aºa cum se va dovedi, tot Cu: Robert Sheehan, Katheryn Harris ºi Michelle Pfeiffer.

ce vrea este bogãþia lor. Winnick, Jim Sturgess, Gerard 
07 – 12 octombrie. Butler, Abbie Cornish
Orele: 17.00; 20.00 13- 19 octombrie  2017 Gen film: Acþiune,SF

Luni ora 20.00 Orele: 17.00; 20.00 Durata: 109 minute
Luni ora 20,00 Premiera in Romania: 20.10.2017Vânãtorul de 

Când reþeaua de sateliþi proiectatã The Snowman - Omul Recompense -  3D pentru a controla climatul global începe 
sã atace Pãmântul, este o cursã contra Regia: Denis Villeneuve de Zãpadã – 2D
cronometru, pentru a descoperi Cu: Dave Bautista, Robin Wright, Regia: Tomas Alfredson
ameninþarea realã înainte ca o furtuna Ana de Armas, Ryan Gosling, Cu: Charlotte Gainsbourg, 
la nivel mondial sã distruga totul în Harrison Ford, Edward James Michael Fassbender, Rebecca 
calea sa. În timp ce un om merge în Olmos Ferguson

Program Cinema Cãlãraºi 06 octombrie - 02 noiembrie 2017

Parcul central, Bulevardul 1 Mai, nr. 5A

Preþul biletelor (acelaºi pt. filme 3D ºi 
2D): 8 lei – copii cu vârste de maxim 14 
ani; 12 lei – persoane cu vârste peste 14 
ani. Nu se efectueazã rezervãri.

Biletele pot fi cumpãrate cu o sãptãmânã 
înainte de data spectacolului.

Informaþii: 

tel: 0242-312800

site: www.culturalcl.ro 

ãptãmâna trecutã, în cadrul cãtre BRCT. „Imposibil sã nu se gãseascã o 
ºedinþei de Consiliu ? inând cont de faptul cã pentru soluþie legalã... Credeþi-mã, 70 de SJudeþean, s-a supus spre PCTF au un contract, pe perioadã oameni pe un etaj de 400 mp e 

aprobare proiectul de hotãrâre nedeterminatã, de folosinþã imposibil sã funcþionezi. Nu se 
privind prelungirea închirierii cu gratuitã, este un non sens juridic poate aºa ceva! (...) Noi avem o 
titlu gratuit a Centrului de Afaceri sã se solicite acum, pentru o altã contribuþie de 350.000 lei/an de 
de la Chiciu cãtre Biroul Regional clãdire aparþinând tot Consiliului agenþie. Din aceºti bani este greu 
de Cooperare Transfrontalierã. Judeþean, dovezi suplimentare sã construieºti un sediu (n.r. 
Consilierii PSD s-au opus de sau plata chiriei invocându-se pentru BRCT). Putem decide sã 
aceastã datã prelungirii nelegalitatea acordãrii de construim un sediu, dar trebuie sã 
contractului, deºi în urmã cu un gratuitãþi. Dacã ar fi o ilegalitate ne adaptãm la realitãþile 
an au fost de acord, solicitând în acest caz, BRCT ar trebui sã financiare. Sunt surprins de 
Biroului un act din care sã reiasã pãrãseascã ºi sediul PCTF iar toþi modul cum este privitã aceastã 
cã instituþia este de „utilitate cei care au aprobat acest contract, structurã în judeþul Cãlãraºi ºi 
publicã" sau, în caz contrar, sã cât ºi cel pentru Centrul de Afaceri cred cã ar merita mai multã 
plãteascã contravaloarea chiriei. sã dea cu subsemnatul. atenþie din partea autoritãþilor. Eu 
În aceste condiþii, preºedintele CJ, Directorul Biroului voi vorbi cu colegii mei din 
Vasile Iliuþã, a restras proiectul de Transfrontalier, Nicoleta Mincu, celelalte Agenþii, cu preºedintele 
pe ordinea de zi, urmând a se gãsi ne-a declarat cã este adevãrat cã Biroului, dacã existã posibilitatea 
o soluþie pentru rezolvarea acestei forma juridicã de funcþionare este sã-i modificãm statutul, sã-l 
situaþii. ONG ºi nu au statut de instituþie facem de utilitate publicã. Pânã 
Cãlãraºiul, pe raza cãruia de utilitate publicã, însã, conform atunci, sunt convins, Consiliul 
funcþioneazã BRCT, riscã sã HG 274/2015, privind înfiinþarea Judeþean va gãsi nenumãrate instituþiei, pentru ca mai apoi, din care 53 din Cãlãraºi, BRCT a 
piardã o instituþie de importanþã acestor Birouri, se stabileºte cã posibilitãþi sã închirieze acest 2009, în clãdirea Punctului solicitat CJ Cãlãraºi închirierea 
regionalã semnificativã în activitatea desfãºuratã este de sediu... Eu sunt dispus sã mãresc Control Trecere Frontierã (PCTF), Centrului de Afaceri, aflat la 
gestionarea fondurilor europene, utilitate publicã. BRCT Cãlãraºi a contribuþia Agenþiei, sã mãrim aparþinând aceleaºi instituþii. De câþiva metri distanþã de sediul 
existând varianta mutãrii într-un luat naºtere prin asocierea a trei contribuþiile Agenþiilor, chiar dacã atunci ºi pânã în prezent, Biroului principal, astfel cã, în 2015 a 
alt judeþ sau chiar în Bulgaria, ADR-uri, ADR Sud Muntenia, nu plãtesc toþi la timp, pentru a i-au fost oferite aceste spaþii cu obþinut de la Consiliul Judeþean 
acolo unde s-ar putea pune la ADR Sud Est ºi ADR Sud Vest. acoperi costurile privind chiria. titlu gratuit, apreciindu-se cã dreptul de folosinþã gratuitã ºi a 
dispoziþie un spaþiu gratuit. Directorul ADR Sud Muntenia, (...) Nu este un Birou al PNL-ului existenþa BRCT în Cãlãraºi este de Centrului de Afaceri. Pânã anul 
Încã de la înfiinþare, din 2005, Liviu Muºat, ºi-a exprimat sau al PSD-ului, este un Birou pe importanþã judeþeanã. acesta, când consilierii judeþeni ai 
BRCT a funcþionat în spaþii punctul de vedere vizavi de care ar trebui sã încercãm sã îl Deoarece, în timp, clãdirea PCTF PSD au considerat cã nu se 
aparþinând Consiliului Judeþean aceastã speþã, afirmând cã se va þinem aici.", a declarat Liviu a devenit neîncãpãtoare pentru întruneºte cadrul legal pentru 
Cãlãraºi, iniþial în sediul implica în gãsirea unei soluþii. Muºat.    cei aproape 70 de angajaþi, dintre închirierea gratuitã a acelei clãdiri 

BRCT Cãlãraºi, refuz din partea consilierilor judeþeni 
PSD pentru folosinþa gratuitã a Centrului de Afaceri 

irectorul ADI Ecoaqua SA, Alin universitar în Liege-Belgia ºi Hanoi- acþionatilor ECOAQUA SA în vederea astfel de selecþii efectuate în þarã sau la nivel 
Drãgulin, ne-a rãspuns la câteva Vietnam. Din câte am înþeles, are de numirii administratorilor. A existat local cu rezultate calitative ºi cantitative Dîntrebãri privind modul în care s-a asemenea o altã realizare profesionalã comunicare cu fiecare concurent în parte, superioare celei fãcute de ADI ECOAQUA.

fãcut selecþia candidaþilor pentru Consiliul importantã, realizarea infrastructurii de respectându-se regimul de confidenþialitate, Rep: Cum s-a ajuns ca de la 2 posturi 
de Administraþie (C.A.) al Ecoaqua SA, acumulare, alimentare cu apã ºi canalizare nu a existat vreo contestaþie sau de inginer, câte erau stabilite iniþial, 
componenþa acestuia, ºi a dorit sã pentru o regiune de 2 milioane de locuitori solicitare de clarificare din partea sã se ajungã la 4?
lãmureascã ºi anumite acuzaþii referitoare la din Irak, precum ºi alte proiecte în þarã ºi vreunui candidat. Totodatã, comisia a 

A.D.:Au fost douã constrângeri care au dus corectitudinea desfãºurãrii concursurilor. strãinãtate. luat deciziile în baza prevederilor legale, a 
la aceastã situaþie. Prima a fost aceea cã în Rep: În acest moment se desfãºoarã Domnul Claudiu Iorgovici, fostul cerinþelor existente, evitând eliminarea 
urma selecþiei cele douã posturi de procedura de selecþie pentru un director al ECOAQUA SA,  are merite 
economist nu au fost ocupate, iar comisia a economist în Consiliul de incotestabile în atragerea fondurilor din 
propus ca unul dintre posturi sã fie Administraþie al Ecoaqua. Când se va POS-ul de mediu ce au avut ca rezultat 
transformat în inginer iar pentru celãlalt sã definitiva structura CA? investiþiile de cca 80 milioane de euro 
se reia selecþia. Adunarea Generalã a Alin Drãgulin: În urma acestei selecþii în infrastructura de apã-canal efectuate 
asociaþiei a acceptat propunerea, aºa s-a sperãm cã se va definitiva aceastã formulã. în anii trecuþi, în CV-ul dumnealui gãsindu-
ajuns la formula cu 3 ingineri. A doua a fost Precizez cã 6 din cele 7 posturi de se mai multe experienþe în domeniul tehnic, 
aceea cã legea obligã ca în structura administratori ai societãþii sunt ocupate în precum ºi în conducerea unor agenþi 
consiliului de administraþie sã fie maxim un momentul de faþã. Perioada de depunere a economici.
funcþionar al instituþiilor publice. dosarelor pentru aceastã nouã selecþie s-a Domnul Zãvãlaº Liviu a fãcut parte din 
Funcþionarul a fost ales din rândul încheiat, sunt cinci dosare depuse pentru consiliul de administraþie anterior, are o 
inginerilor, de aceea nu s-au putut completa acest post. La selecþia trecutã am avut bogatã experienþã în conducere ºi în 
nici cele douã locuri de jurist, doar unul concurenþi pentru postul de economist dar, domeniul serviciilor comunitare de utilitate 
dintre cei trei aflaþi pe listã aflându-se în din nefericire, niciunul nu a depãºit publicã, a ocupat în trecut printre altele, 
situaþia de a nu fi restricþionat de aceastã calificativul minim, de aceea am fost nevoiþi funcþia de director ºi preºedinte AGA concurenþior din motive birocratice, oferind 

sã avem o nouã selecþie. Ne dorim un ECOSAL SA Olteniþa. În acest moment este prevedere. La iniþiativa reprezentantului C.L de fiecare datã când s-a impus, fãrã 
consiliu de administraþie cât mai competent consilier superior în cadrul Primãriei Olteniþa, în baza rezultatului votului din AG discriminare, termene pentru completarea 
pentru buna gestionare a operatorului de Municipiului Olteniþa. a Acþionarilor ECOAQUA SA, s-a propus dosarelor, aducerea unor clarificãri ºi 
apã, cât mai profesionist. Ocupant al postului de administrator, extinderea la o formulã cu 4 ingineri. AG a flexibilitate în stabilirea datelor pentru 
Rep: Cât de profesionist consideraþi cã profesia jurist este doamna  Burlacu Asociaþilor ADI ECOAQUA a acceptat interviu iar când a fost nevoie, a recurs la 
este acest C.A.? Lauriana avocat asociat la SCPA deplasarea în alte localitãþi (Olteniþa ºi propunerea, ajungându-se la formula finalã 
A.D.: Cred cã o scurtã prezentare ar fi mai Burlacu&Partenerii, Baroul Bucureºti,  Bucureºti). de 4 ingineri. Þin sã precizez cã pentru cele 
obiectivã. Aº începe cu inginerii: având o experienþã de peste zece ani în Menþionez totodatã cã toate deciziile, douã posturi de inginer, au aplicat 11 
Domnul Bicã Ioan, preºedintele profesia dumneaei. adresele, toþii paºii evaluãrii au fost avizaþi persoane din care 10 s-au calificat pentru 
Consiliului de Administraþie al ECOAQUA Postul de administrator, specialist în resurse de un expert, o firmã cu o vastã experienþã în proba de interviu ºi 8 pe lista scurtã finalã, 
CÃLÃRAªI, este profesor universitar umane este ocupat de domnul Voican domeniul recrutãrilor, atât la nivelul primii 5 în clasamentul general evaluat fiind 
doctor, fost decan al Facultãþii de Alexandru, fost director resurse umane la companiiilor de stat cât ºi la nivelul de profesie ingineri. Putem spune cã a fost o 
Hidrotehnicã din cadrul Universitãþii SIDERCA SA, are de asemenea o bogatã companiilor private. Expertul respectiv a concurenþã mai mare, iar acþionarii au avut 
Tehnice de Construcþii, a lucrat în experienþã ºi calificare în acest domeniu. condus interviul pe partea de evaluare alternative mai mari la acestã secþiune 
trecut la Banca Mondialã, Banca CV-urile administratorilor sunt de altfel abilitãrþilor de tip resurse umane - recrutare profesionalã.
Europeanã de Reconstrucþie ºi publice pe www.ecoaqua.ro. Cred cã administrator, ponderea punctajului acordat 

Rep: Are politicul vreun amestec în Dezvoltare, consultant ºtiinþific la descrierea anterioarã vorbeºte de la sine. De de acesta fiind de 50% pe acestã zonã.
modul de selecþie al candidaþilor?Asociaþia Mondialã a Apei (IWA), JPI asemenea pe lista scurtã mai sunt persoane Numãrul mare de înscrieri a fost rezultatul 
A.D.: Conform declaraþiilor depuse la Water Work Portugalia, a fost primul cu o bogatã pregãtire profesionalã, iar în unei campanii masive de mediatizare la nivel 
comisie, niciunul dintre candidaþi nu are sau preºedinte al Agenþiei Naþionale pentru cazul în care va exista o situaþie care sã naþional ºi local, în presa scrisã, radio, 
a avut expunere politicã sau sindicalã. Eu mã Protecþia Mediului fiind de fapt necesite completarea consiliului de televiziune, în spaþiul virtual ºi în Monitorul 
pot pronunþa referitor la activitatea de întemeietorul acesteia în timpul guvernului administraþie, acþionarii au alternative Oficial. Am avut participanþi din Bucureºti, 
evaluare iar aici pot sã garantez cã nu a Nãstase. Are un numãr impresionant de viabile. Cãlãraºi, Constanþa, Olteniþa, Urziceni, 

proiecte în domeniu, precum ºi cãrþi, studii Rep: Cât de transparent s-a organizat existat niciun fel de amestec. Referitor la Dorobanþu.
de cercetare ºi lucrãri ºtinþifice. concursul pentru posturile din CA? Au votul final din A.G. a acþionarilor ECOAQUA Cele douã runde de interviuri, primul având 
Domnul Popescu Vlãduþ,  doctor ºi ºef existat anumite acuzaþii în spaþiul SA, nu este atributul meu de a comenta o duratã de 17 ore, au fost înregistrate ºi sunt 
lucrãri în cadrul Facultãþii de public privind selecþia. Cum le deciziile celor implicaþi. Nu pot sã nu remarc arhivate. La interviuri au participat toþi cei 
Hidrotehnicã din cadrul Universitãþii comentaþi? cã votul a respectat în mare rezultatul 18 candidaþi selectaþi pentru aceastã fazã, în 
Tehnice de Construcþii, este implicat A.D. La selecþia trecutã am avut un numãr baza unui program riguros întocmit. evaluãrii. Referitor la activitatea viitoare a 
la proiectul Hidro Tarniþa, cea mai de 24 de candidaþi pentru cele 7 Posibilele acuze despre care vorbiþi sunt, cu consiliului, mã îndoiesc cã persoane care au 
mare investiþie de dupã revoluþie, din posturi, trei trepte de evaluare ºi siguranþã nefondate, nu am ce sã comentez astfel de realizãri personale, o aºa carierã ºi 
România în domeniul eliminare, în urma cãrora am alcãtuit lista suplimentar. Totuºi, din dorinþa de a ne pregãtire profesionalã ar putea fi influenþate 
hidrocentralelor, a predat ca ºi cadru scurtã finalã pe care am prezentat-o perfecþiona, mi-aº dori sã cunosc situaþii de sau constrânse în vreun fel.

Alin Drãgulin, director ADI Ecoaqua SA: „Ne dorim un C.A. cât mai competent 
pentru buna gestionare a operatorului de apã, cât mai profesionist“
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6 - 12 octombrie 2017

În atenþia cinefililor 
din Cãlãraºi!!!

Continuãm promovarea 
filmului românesc ºi în aceastã 

lunã.Vineri, 6 octombrie, în  
cadrul Proiectului „7 Zile - 

7Arte", ora 19.00, va rula filmul 
„OCTAV".

Gen film: SF Gen film: Crimã, Dramã spaþiu ca sã împiedice ca sateliþii ce 
Durata:163 minute Premiera în România:13.10.2017 controleazã clima sã creeze o furtunã de 
Premiera în România: 06.10.2017 Un detectiv-ºef al unei unitãþi de elitã proporþii uriaºe, fratele sãu descoperã 
Clasicul film al lui Ridley Scott, Blade (Fassbender) investigheazã dispariþia un complot de asasinare a 
Runner/Vânãtorul de recompense unei victime în prima zi de ninsoare din preºedintelui.
(1982), devenea un film cult, având ca iarnã, ºi are toate motrivele sã se teamã 
temã esenþa umanitãþii - urmãrind cã un ucigaº în serie care le scãpase 27 si 29 octombrie 2017
relaþia dintre replicanþi ºi oamenii care printre degete pânã acum e din nou Vineri: ora 12.30
au început prin a-i crea, au continuat activ. Cu ajutorul unei nou-sosite în Sâmbãtã, duminicã: orele 10.30 si 
prin a-i exploata, ºi au ajuns sã-i echipã (Ferguson), poliþistul trebuie sã 12.30
discrimineze ºi sã-i vâneze. Harrison facã legãtura între cazuri vechi de Micul Vampir – 3DFord l-a interpretat pe Blade Runner - câteva decenii ºi cazul de acum, 
un tip de poliþist futurist, acuzat de sperând cã va putea sã ajungã cu un pas 06 – 08 octombrie 2017
vânarea ºi „eliminarea" replicanþilor. înaintea acestui criminal extraordinar Vineri: ora 12.30
La 35 de ani distanþã dupã de inteligent pânã la urmãtoarea Sâmbãtã, duminicã: orele 10.30 ºi 
evenimentele din primul film, un nou ninsoare.12.30
vânãtor de replici umane - ofiþerul 

Happy Family - Familia LAPD (Los Angeles Police Department) 20- 22 octombrie 2017 
„K" (Ryan Gosling) descoperã un secret Vineri: ora 12.30Monstrulescu - 3D
de mult timp îngropat ce are potenþialul Sâmbãtã, duminicã: orele 10.30 ºi 
de a scufunda în haos ce a mai rãmas 12.30
din societate. Descoperirea îl face pe K Prinþesa Lebãdã – Sub sã demareze o anchetã cu scop final de 
a-l gãsi pe Rick Deckard (Harrison Acoperire 2D
Ford), fost vânãtor de replici umane, Regia: Richard Rich, Brian Nissen
care a fost dat dispãrut de trei decenii. Cu: Laura Bailey

Gen film: Animaþie
13- 15 septembrie 2017 Durata: 81 minute

Vineri: ora 12.30 Tânãra ºi energica Prinþesã Alise 
Sâmbãtã, duminicã: orele 10.30 ºi trebuie sã-ºi petreacã vara împreunã cu 

12.30 Regina Uberta ºi sã înveþe sã aibã o 
conduitã perfectã, potrivitã pentru My Little Pony  – 2D
statutul sãu. Dar ceea ce-ºi doreºte cu 
adevãrat este sã fie un pirat neînfricat! 

Regia: Richard Claus, Karsten Aºa cã, porneºte într-o aventurã 
Kiilerichmaritimã împreunã cu Lordul Rogers, 
Cu: Alice Krige, Rasmus Hardiker, Jim broasca Jean-Bob ºi þestoasa Speed, 
Carteraspirând la aventurã ºi pericol. 
Gen film: AnimaþieEchipajul naufragiazã pe o insulã 
Premiera în România: 27.10.2017sãlbaticã ºi misterioasã, unde îl 
Micul Vampir, bazat pe personajele întâlnesc pe Lucas, un tânãr ce trãia 
cãrþilor bestseller scrise de Angela izolat. Acum, noii prieteni trebuie sã 
Sommer-Bodenburg, spune povestea evadeze de pe insula înþesatã cu Regia: Holger Tappe
lui Rudolph, un vampir în vârstã de 13 creaturi feroce ºi flãmânde.Cu: Emily Watson, Nick Frost, 
ani, al cãrui clan e ameninþat de un 

Jessica Brown Findlay, Catherine 
vânãtor notoriu de vampiri. El îl 20 si 26 octombrie 2017 Tate, Jason Isaacs
cunoaºte pe Tony, un muritor de vârsta Orele: 17.00; 20.00Gen film: Animaþie, Comedie, Familie, 
lui, care e fascinat de castele vechi, Luni ora 20,00Horror
cimitire ºi... vampiri. Tony îl va ajuta pe 

Durata: 96 minute Geostorm – Pericol Rudolph în aventura plinã de acþiune, 
Premiera în România: 06.10.2017

dar ºi de umor, în care vor porni pentru 
În ciuda titlului, familia din acest film Global  – 3D a-ºi învinge redutabilii adversari, ºi 
este departe de a fi fericitã. Mama, 

împreunã vor salva familia lui Rudolph, 
Emma (Emily Watson), are o librãrie în 

devenind, astfel, cei mai buni prieteni.
prag de faliment, tatãl, Frank (Nick 
Frost), e complet epuizat de muncã, 

27 octombrie – 02 noiembrie 2017
fiica, Fay (Jessica Brown Findlay), trece Regia: Jayson Thiessen Orele: 17.00; 20.00
prin acea perioadã grea tipicã Cu: Emily Blunt, Kristin Luni ora 20.00
adolescenþei ºi picã examenele, iar fiul, Chenoweth, Liev Schreiber, Zoe 
Max, e prea inteligent pentru binele lui, Mama!– 2DSaldana
aºa cã e hãrþuit la ºcoalã. Nu e nicio Gen film: Animaþie Regia: Darren Aronofsky
mirare, aºadar, cã aceºtia se ceartã tot Durata: 99 minute Cu: Domhnall Gleeson, Michelle 
timpul! ªi, ca ºi cum n-ar fi fost de Premiera în România: 13.10.2017 Pfeiffer, Jennifer Lawrence, 
ajuns, cei patru ajung la o petrecere de My Little Pony: The Movie (2017) Javier Bardem
Haloween, îmbrãcaþi în costumele urmãreºte aventurile incredibile ale Gen film: Dramã
specifice acestei sãrbãtori, dar, în loc sã prietenilor ponei în timp ce încearcã sã Durata: 115 minute
petreacã, sunt blestemaþi de o salveze Ponyville, cãminul lor de suflet. Premiera în România: 20.10.2017
vrãjitoare rea, pe nume Baba Yaga Atunci când o nouã forþã maleficã le Relaþia unui cuplu e pusã la grea 
(Catherine Tate). Într-o clipitã, ameninþã oraºul, prietenii Twilight încercare când în casã le sosesc oaspeþi 
costumele lor devin realitate, iar Emma Sparkle, Applejack, Rainbow Dash, neinvitaþi, care le vor da peste cap 
e un vampir, Fay, o mumie bandajatã Pinkie Pie, Fluttershy ºi Rarity, pornesc existenþa liniºtitã. Un thriller psihologic 
din cap pânã-n picioare, Max e un într-o cãlãtorie de neuitat dincolo de tulburãtor despre iubire, devotament ºi 
vârcolac mic ºi pãros, iar Frank este, Equestria, unde întâlnesc noi prieteni ºi sacrificiu, scris ºi regizat de Darren 
desigur, monstrul lui Frankestein. provocãri interesante. De asemenea, Aronofsky (Black Swan, Requiem for a 
Familia se vede acum nevoitã sã se The King Storm, cu o aversiune faþã de Dream), în care îi putem vedea pe 
uneascã pentru a putea sã o gãseascã pe prietenie, este pe cale sã invadeze Regia: Dean Devlin Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Ed 
vrãjitoare ºi s-o oblige sã rupã vraja. Abyssinia, dar aºa cum se va dovedi, tot Cu: Robert Sheehan, Katheryn Harris ºi Michelle Pfeiffer.

ce vrea este bogãþia lor. Winnick, Jim Sturgess, Gerard 
07 – 12 octombrie. Butler, Abbie Cornish
Orele: 17.00; 20.00 13- 19 octombrie  2017 Gen film: Acþiune,SF

Luni ora 20.00 Orele: 17.00; 20.00 Durata: 109 minute
Luni ora 20,00 Premiera in Romania: 20.10.2017Vânãtorul de 

Când reþeaua de sateliþi proiectatã The Snowman - Omul Recompense -  3D pentru a controla climatul global începe 
sã atace Pãmântul, este o cursã contra Regia: Denis Villeneuve de Zãpadã – 2D
cronometru, pentru a descoperi Cu: Dave Bautista, Robin Wright, Regia: Tomas Alfredson
ameninþarea realã înainte ca o furtuna Ana de Armas, Ryan Gosling, Cu: Charlotte Gainsbourg, 
la nivel mondial sã distruga totul în Harrison Ford, Edward James Michael Fassbender, Rebecca 
calea sa. În timp ce un om merge în Olmos Ferguson

Program Cinema Cãlãraºi 06 octombrie - 02 noiembrie 2017

Parcul central, Bulevardul 1 Mai, nr. 5A

Preþul biletelor (acelaºi pt. filme 3D ºi 
2D): 8 lei – copii cu vârste de maxim 14 
ani; 12 lei – persoane cu vârste peste 14 
ani. Nu se efectueazã rezervãri.

Biletele pot fi cumpãrate cu o sãptãmânã 
înainte de data spectacolului.

Informaþii: 

tel: 0242-312800

site: www.culturalcl.ro 

ãptãmâna trecutã, în cadrul cãtre BRCT. „Imposibil sã nu se gãseascã o 
ºedinþei de Consiliu ? inând cont de faptul cã pentru soluþie legalã... Credeþi-mã, 70 de SJudeþean, s-a supus spre PCTF au un contract, pe perioadã oameni pe un etaj de 400 mp e 

aprobare proiectul de hotãrâre nedeterminatã, de folosinþã imposibil sã funcþionezi. Nu se 
privind prelungirea închirierii cu gratuitã, este un non sens juridic poate aºa ceva! (...) Noi avem o 
titlu gratuit a Centrului de Afaceri sã se solicite acum, pentru o altã contribuþie de 350.000 lei/an de 
de la Chiciu cãtre Biroul Regional clãdire aparþinând tot Consiliului agenþie. Din aceºti bani este greu 
de Cooperare Transfrontalierã. Judeþean, dovezi suplimentare sã construieºti un sediu (n.r. 
Consilierii PSD s-au opus de sau plata chiriei invocându-se pentru BRCT). Putem decide sã 
aceastã datã prelungirii nelegalitatea acordãrii de construim un sediu, dar trebuie sã 
contractului, deºi în urmã cu un gratuitãþi. Dacã ar fi o ilegalitate ne adaptãm la realitãþile 
an au fost de acord, solicitând în acest caz, BRCT ar trebui sã financiare. Sunt surprins de 
Biroului un act din care sã reiasã pãrãseascã ºi sediul PCTF iar toþi modul cum este privitã aceastã 
cã instituþia este de „utilitate cei care au aprobat acest contract, structurã în judeþul Cãlãraºi ºi 
publicã" sau, în caz contrar, sã cât ºi cel pentru Centrul de Afaceri cred cã ar merita mai multã 
plãteascã contravaloarea chiriei. sã dea cu subsemnatul. atenþie din partea autoritãþilor. Eu 
În aceste condiþii, preºedintele CJ, Directorul Biroului voi vorbi cu colegii mei din 
Vasile Iliuþã, a restras proiectul de Transfrontalier, Nicoleta Mincu, celelalte Agenþii, cu preºedintele 
pe ordinea de zi, urmând a se gãsi ne-a declarat cã este adevãrat cã Biroului, dacã existã posibilitatea 
o soluþie pentru rezolvarea acestei forma juridicã de funcþionare este sã-i modificãm statutul, sã-l 
situaþii. ONG ºi nu au statut de instituþie facem de utilitate publicã. Pânã 
Cãlãraºiul, pe raza cãruia de utilitate publicã, însã, conform atunci, sunt convins, Consiliul 
funcþioneazã BRCT, riscã sã HG 274/2015, privind înfiinþarea Judeþean va gãsi nenumãrate instituþiei, pentru ca mai apoi, din care 53 din Cãlãraºi, BRCT a 
piardã o instituþie de importanþã acestor Birouri, se stabileºte cã posibilitãþi sã închirieze acest 2009, în clãdirea Punctului solicitat CJ Cãlãraºi închirierea 
regionalã semnificativã în activitatea desfãºuratã este de sediu... Eu sunt dispus sã mãresc Control Trecere Frontierã (PCTF), Centrului de Afaceri, aflat la 
gestionarea fondurilor europene, utilitate publicã. BRCT Cãlãraºi a contribuþia Agenþiei, sã mãrim aparþinând aceleaºi instituþii. De câþiva metri distanþã de sediul 
existând varianta mutãrii într-un luat naºtere prin asocierea a trei contribuþiile Agenþiilor, chiar dacã atunci ºi pânã în prezent, Biroului principal, astfel cã, în 2015 a 
alt judeþ sau chiar în Bulgaria, ADR-uri, ADR Sud Muntenia, nu plãtesc toþi la timp, pentru a i-au fost oferite aceste spaþii cu obþinut de la Consiliul Judeþean 
acolo unde s-ar putea pune la ADR Sud Est ºi ADR Sud Vest. acoperi costurile privind chiria. titlu gratuit, apreciindu-se cã dreptul de folosinþã gratuitã ºi a 
dispoziþie un spaþiu gratuit. Directorul ADR Sud Muntenia, (...) Nu este un Birou al PNL-ului existenþa BRCT în Cãlãraºi este de Centrului de Afaceri. Pânã anul 
Încã de la înfiinþare, din 2005, Liviu Muºat, ºi-a exprimat sau al PSD-ului, este un Birou pe importanþã judeþeanã. acesta, când consilierii judeþeni ai 
BRCT a funcþionat în spaþii punctul de vedere vizavi de care ar trebui sã încercãm sã îl Deoarece, în timp, clãdirea PCTF PSD au considerat cã nu se 
aparþinând Consiliului Judeþean aceastã speþã, afirmând cã se va þinem aici.", a declarat Liviu a devenit neîncãpãtoare pentru întruneºte cadrul legal pentru 
Cãlãraºi, iniþial în sediul implica în gãsirea unei soluþii. Muºat.    cei aproape 70 de angajaþi, dintre închirierea gratuitã a acelei clãdiri 

BRCT Cãlãraºi, refuz din partea consilierilor judeþeni 
PSD pentru folosinþa gratuitã a Centrului de Afaceri 

irectorul ADI Ecoaqua SA, Alin universitar în Liege-Belgia ºi Hanoi- acþionatilor ECOAQUA SA în vederea astfel de selecþii efectuate în þarã sau la nivel 
Drãgulin, ne-a rãspuns la câteva Vietnam. Din câte am înþeles, are de numirii administratorilor. A existat local cu rezultate calitative ºi cantitative Dîntrebãri privind modul în care s-a asemenea o altã realizare profesionalã comunicare cu fiecare concurent în parte, superioare celei fãcute de ADI ECOAQUA.

fãcut selecþia candidaþilor pentru Consiliul importantã, realizarea infrastructurii de respectându-se regimul de confidenþialitate, Rep: Cum s-a ajuns ca de la 2 posturi 
de Administraþie (C.A.) al Ecoaqua SA, acumulare, alimentare cu apã ºi canalizare nu a existat vreo contestaþie sau de inginer, câte erau stabilite iniþial, 
componenþa acestuia, ºi a dorit sã pentru o regiune de 2 milioane de locuitori solicitare de clarificare din partea sã se ajungã la 4?
lãmureascã ºi anumite acuzaþii referitoare la din Irak, precum ºi alte proiecte în þarã ºi vreunui candidat. Totodatã, comisia a 

A.D.:Au fost douã constrângeri care au dus corectitudinea desfãºurãrii concursurilor. strãinãtate. luat deciziile în baza prevederilor legale, a 
la aceastã situaþie. Prima a fost aceea cã în Rep: În acest moment se desfãºoarã Domnul Claudiu Iorgovici, fostul cerinþelor existente, evitând eliminarea 
urma selecþiei cele douã posturi de procedura de selecþie pentru un director al ECOAQUA SA,  are merite 
economist nu au fost ocupate, iar comisia a economist în Consiliul de incotestabile în atragerea fondurilor din 
propus ca unul dintre posturi sã fie Administraþie al Ecoaqua. Când se va POS-ul de mediu ce au avut ca rezultat 
transformat în inginer iar pentru celãlalt sã definitiva structura CA? investiþiile de cca 80 milioane de euro 
se reia selecþia. Adunarea Generalã a Alin Drãgulin: În urma acestei selecþii în infrastructura de apã-canal efectuate 
asociaþiei a acceptat propunerea, aºa s-a sperãm cã se va definitiva aceastã formulã. în anii trecuþi, în CV-ul dumnealui gãsindu-
ajuns la formula cu 3 ingineri. A doua a fost Precizez cã 6 din cele 7 posturi de se mai multe experienþe în domeniul tehnic, 
aceea cã legea obligã ca în structura administratori ai societãþii sunt ocupate în precum ºi în conducerea unor agenþi 
consiliului de administraþie sã fie maxim un momentul de faþã. Perioada de depunere a economici.
funcþionar al instituþiilor publice. dosarelor pentru aceastã nouã selecþie s-a Domnul Zãvãlaº Liviu a fãcut parte din 
Funcþionarul a fost ales din rândul încheiat, sunt cinci dosare depuse pentru consiliul de administraþie anterior, are o 
inginerilor, de aceea nu s-au putut completa acest post. La selecþia trecutã am avut bogatã experienþã în conducere ºi în 
nici cele douã locuri de jurist, doar unul concurenþi pentru postul de economist dar, domeniul serviciilor comunitare de utilitate 
dintre cei trei aflaþi pe listã aflându-se în din nefericire, niciunul nu a depãºit publicã, a ocupat în trecut printre altele, 
situaþia de a nu fi restricþionat de aceastã calificativul minim, de aceea am fost nevoiþi funcþia de director ºi preºedinte AGA concurenþior din motive birocratice, oferind 

sã avem o nouã selecþie. Ne dorim un ECOSAL SA Olteniþa. În acest moment este prevedere. La iniþiativa reprezentantului C.L de fiecare datã când s-a impus, fãrã 
consiliu de administraþie cât mai competent consilier superior în cadrul Primãriei Olteniþa, în baza rezultatului votului din AG discriminare, termene pentru completarea 
pentru buna gestionare a operatorului de Municipiului Olteniþa. a Acþionarilor ECOAQUA SA, s-a propus dosarelor, aducerea unor clarificãri ºi 
apã, cât mai profesionist. Ocupant al postului de administrator, extinderea la o formulã cu 4 ingineri. AG a flexibilitate în stabilirea datelor pentru 
Rep: Cât de profesionist consideraþi cã profesia jurist este doamna  Burlacu Asociaþilor ADI ECOAQUA a acceptat interviu iar când a fost nevoie, a recurs la 
este acest C.A.? Lauriana avocat asociat la SCPA deplasarea în alte localitãþi (Olteniþa ºi propunerea, ajungându-se la formula finalã 
A.D.: Cred cã o scurtã prezentare ar fi mai Burlacu&Partenerii, Baroul Bucureºti,  Bucureºti). de 4 ingineri. Þin sã precizez cã pentru cele 
obiectivã. Aº începe cu inginerii: având o experienþã de peste zece ani în Menþionez totodatã cã toate deciziile, douã posturi de inginer, au aplicat 11 
Domnul Bicã Ioan, preºedintele profesia dumneaei. adresele, toþii paºii evaluãrii au fost avizaþi persoane din care 10 s-au calificat pentru 
Consiliului de Administraþie al ECOAQUA Postul de administrator, specialist în resurse de un expert, o firmã cu o vastã experienþã în proba de interviu ºi 8 pe lista scurtã finalã, 
CÃLÃRAªI, este profesor universitar umane este ocupat de domnul Voican domeniul recrutãrilor, atât la nivelul primii 5 în clasamentul general evaluat fiind 
doctor, fost decan al Facultãþii de Alexandru, fost director resurse umane la companiiilor de stat cât ºi la nivelul de profesie ingineri. Putem spune cã a fost o 
Hidrotehnicã din cadrul Universitãþii SIDERCA SA, are de asemenea o bogatã companiilor private. Expertul respectiv a concurenþã mai mare, iar acþionarii au avut 
Tehnice de Construcþii, a lucrat în experienþã ºi calificare în acest domeniu. condus interviul pe partea de evaluare alternative mai mari la acestã secþiune 
trecut la Banca Mondialã, Banca CV-urile administratorilor sunt de altfel abilitãrþilor de tip resurse umane - recrutare profesionalã.
Europeanã de Reconstrucþie ºi publice pe www.ecoaqua.ro. Cred cã administrator, ponderea punctajului acordat 

Rep: Are politicul vreun amestec în Dezvoltare, consultant ºtiinþific la descrierea anterioarã vorbeºte de la sine. De de acesta fiind de 50% pe acestã zonã.
modul de selecþie al candidaþilor?Asociaþia Mondialã a Apei (IWA), JPI asemenea pe lista scurtã mai sunt persoane Numãrul mare de înscrieri a fost rezultatul 
A.D.: Conform declaraþiilor depuse la Water Work Portugalia, a fost primul cu o bogatã pregãtire profesionalã, iar în unei campanii masive de mediatizare la nivel 
comisie, niciunul dintre candidaþi nu are sau preºedinte al Agenþiei Naþionale pentru cazul în care va exista o situaþie care sã naþional ºi local, în presa scrisã, radio, 
a avut expunere politicã sau sindicalã. Eu mã Protecþia Mediului fiind de fapt necesite completarea consiliului de televiziune, în spaþiul virtual ºi în Monitorul 
pot pronunþa referitor la activitatea de întemeietorul acesteia în timpul guvernului administraþie, acþionarii au alternative Oficial. Am avut participanþi din Bucureºti, 
evaluare iar aici pot sã garantez cã nu a Nãstase. Are un numãr impresionant de viabile. Cãlãraºi, Constanþa, Olteniþa, Urziceni, 

proiecte în domeniu, precum ºi cãrþi, studii Rep: Cât de transparent s-a organizat existat niciun fel de amestec. Referitor la Dorobanþu.
de cercetare ºi lucrãri ºtinþifice. concursul pentru posturile din CA? Au votul final din A.G. a acþionarilor ECOAQUA Cele douã runde de interviuri, primul având 
Domnul Popescu Vlãduþ,  doctor ºi ºef existat anumite acuzaþii în spaþiul SA, nu este atributul meu de a comenta o duratã de 17 ore, au fost înregistrate ºi sunt 
lucrãri în cadrul Facultãþii de public privind selecþia. Cum le deciziile celor implicaþi. Nu pot sã nu remarc arhivate. La interviuri au participat toþi cei 
Hidrotehnicã din cadrul Universitãþii comentaþi? cã votul a respectat în mare rezultatul 18 candidaþi selectaþi pentru aceastã fazã, în 
Tehnice de Construcþii, este implicat A.D. La selecþia trecutã am avut un numãr baza unui program riguros întocmit. evaluãrii. Referitor la activitatea viitoare a 
la proiectul Hidro Tarniþa, cea mai de 24 de candidaþi pentru cele 7 Posibilele acuze despre care vorbiþi sunt, cu consiliului, mã îndoiesc cã persoane care au 
mare investiþie de dupã revoluþie, din posturi, trei trepte de evaluare ºi siguranþã nefondate, nu am ce sã comentez astfel de realizãri personale, o aºa carierã ºi 
România în domeniul eliminare, în urma cãrora am alcãtuit lista suplimentar. Totuºi, din dorinþa de a ne pregãtire profesionalã ar putea fi influenþate 
hidrocentralelor, a predat ca ºi cadru scurtã finalã pe care am prezentat-o perfecþiona, mi-aº dori sã cunosc situaþii de sau constrânse în vreun fel.

Alin Drãgulin, director ADI Ecoaqua SA: „Ne dorim un C.A. cât mai competent 
pentru buna gestionare a operatorului de apã, cât mai profesionist“
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câinilor fãrã stãpân Cãlãraºi
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pentru sesizãri pe problema 

animalelor fãrã stãpân

0371 069 701

SC ECOAQUA SA - Sucursala Cãlãraºi anunþã locatarii din apartamentele la care se emite facturã cu 
coeficient de repartiþie a consumului de apã înregistrat de  apometrul de branºament, Planificarea  citirilor în 
aceeaºi zi pentru apometrul de branºament ºi apometrele din apartamente aferente lunii OCTOMBRIE 2017.

Nota:  Rugãm insistent ca locatarii sã fie prezenþi la domiciliu începând cu ora 16:30, sã permitã accesul în vederea efectuãrii citirii repartitoarelor 
(apometrelor) din apartamente ºi sã-si delege un reprezentant pentru fiecare scarã de bloc, pentru a participa la citirea apometrului de scarã.

ORAªUL LEHLIU GARÃ
l 30.10.2017: Bloc 4, Bloc 5, Bloc 8,  Bloc 9,  Bloc 10, Bloc 11, Bloc 12 MI, Bloc 12AS , Bloc 16, Bloc 20,  Bloc 40 A, Bloc 40 B, Bloc 75G;                         

l 31.10.2017: Bloc 1, Bloc 2, Bloc 3, Bloc 6, Bloc 7,Bloc 12*, Bloc 32 A, Bloc 32 B. 

ANUNÞ CÃTRE LOCATARII DIN APARTAMENTELE  
MUNICIPIULUI CÃLÃRAªI ªI ORAªUL LEHLIU GARÃ              
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Primãria Municipiului Cãlãraºi Condiþii cumulative pentru a Primãriei Municipiului Cãlãraºi. echivalentã in domeniile:
organizeazã concurs de recrutare în participa la concursul de recrutare -sã îndeplineascã condiþiile art. 54 -construcþii civile, industriale
vederea ocupãrii funcþiilor publice pentru ocuparea funcþiilor publice din legea nr.188/1999 privind -îmbunãtãþiri funciare / ingineria 
de execuþie vacante de consilier, de execuþie vacante de consilier, statutul funcþionarilor publici, mediului
clasa I, grad profesional principal – clasa I, grad profesional principal - republicatã 2; -inginerie electricã
Compartimentul Achiziþii, consilier, Compartimentul Transport Public -studii universitare de licenþã -inginerie mecanicã
clasa I, grad profesional superior – Local 2 posturi ºi Compartimentul absolvite cu diplomã, respectiv -transporturi
Compartimentul Transport Public Informaticã - la Direcþia Tehnicã studii superioare de lungã duratã, -inginerie aerospaþialã
Local, consilier, clasa I, grad din cadrul Primãriei Municipiului absolvite cu diplomã de licenþã sau -automaticã ºi calculatoare
profesional principal – Serviciul Cãlãraºi. echivalentã în domeniile: -economice
Investiþii ºi Infrastructurã ºi -sã îndeplineascã condiþiile art. 54 -construcþii civile, industriale -inginerie economicã
Transport Public Local, referent, din legea nr.188/1999 privind -îmbunãtãþiri funciare / ingineria -juridice
clasa III, grad profesional superior statutul funcþionarilor publici, mediului -administraþie publicã
– Serviciul Investiþii ºi republicatã 2; -inginerie electricã -matematicã - informaticã
Infrastructurã ºi Transport Public -studii universitare de licenþã -inginerie mecanicã -vechimea în specialitatea studiilor 
Local, consilier, clasa I, grad absolvite cu diplomã, respectiv -transporturi necesare exercitãrii funcþiei 
profesional asistent – studii superioare de lungã duratã, -inginerie aerospaþialã publice: minimum 1 an.
Compartiment Licitaþii Publice ºi  absolvite cu diplomã de licenþã sau -automaticã ºi calculatoare Concursul se organizeazã la sediul 
consilier, clasa I, grad profesional  echivalentã în domeniile: -economice Primãriei Municipiului Cãlaraºi din 
asistent – Compartiment Transport -construcþii civile, industriale -inginerie economicã strada Bucureºti, nr.140 A, în data 
Public Local, consilier, clasa I, grad -îmbunãtãþiri funciare / ingineria -juridice de 07.11.2017, ora 11.00 – proba 
profesional superior – mediului -administraþie publicã scrisã ºi 09.11.2017, ora 14.00 
Compartimentul Informatica, la -inginerie electrica -matematicã - informaticã interviul. Dosarele de înscriere la 
Direcþia Tehnicã din cadrul -inginerie mecanica -vechimea în specialitatea studiilor concurs se pot depune în termen de 
Primãriei Municipiului Cãlãraºi. -transporturi necesare exercitãrii funcþiei 20 zile de la data publicãrii 
Condiþii cumulative pentru a -inginerie aerospaþialã publice: minimum 5 ani. prezentului anunþ în Monitorul 
participa la concursul de recrutare -automaticã ºi calculatoare Condiþii cumulative pentru a Oficial al României, partea a III-a, 
pentru ocuparea funcþiei publice de -economice participa la concursul de recrutare la  Biroul Resurse Umane 
execuþie vacante de referent, clasa -inginerie economicã pentru ocuparea funcþiilor publice Salarizare din cadrul Primãriei 
III, grad profesional superior – -juridice de execuþie vacante de consilier, Municipiului Cãlaraºi. 
Serviciul Investiþii ºi Infrastructurã -administraþie publicã clasa I, grad profesional asistent, la Dosarul de înscriere la concurs 
ºi Transport Public Local - la -matematica - informatica Compartimentul Transport Public trebuie sã conþinã obligatoriu 
Direcþia Tehnicã din cadrul -vechimea în specialitatea studiilor Local ºi Compartimentul Licitaþii documentele prevãzute  la art. 49 
Primãriei Municipiului Cãlãraºi. necesare exercitãrii funcþiei Publice - Direcþia Tehnicã din alin. (1) din H.G. nr.611/2008. 
-sã îndeplineascã condiþiile art. 54 publice: minimum 9 ani. cadrul Primãriei Municipiului Condiþiile de participare ºi 
din legea nr.188/1999 privind Condiþii cumulative pentru a Cãlãraºi. bibliografia stabilitã se afiºeaza la 
statutul funcþionarilor publici, participa la concursul de recrutare -sã îndeplineascã condiþiile art. 54 sediul Primãriei Municipiului 
republicatã 2; pentru ocuparea funcþiilor publice din legea nr.188/1999 privind Cãlãraºi.
-studii liceale, respectiv studii de execuþie vacante de consilier, statutul funcþionarilor publici, Relaþii suplimentare se pot obþine 
medii liceale, finalizate cu diplomã clasa I, grad profesional principal, republicatã 2; la Biroul Resurse Umane 
de bacalaureat; la Serviciul Investiþii ºi -studii universitare de licenþã Salarizare, telefon 0242.311.005 - 
-vechimea în specialitatea studiilor Infrastructurã ºi Transport Public absolvite cu diplomã, respectiv interior 111.
necesare exercitãrii funcþiei Local, Compartimentul Achiziþii - studii superioare de lungã duratã, PRIMAR,
publice: minimum 9 ani. Direcþia Tehnicã din cadrul absolvite cu diplomã de licenþã sau DRÃGULIN DANIEL ªTEFAN

Primãria Municipiului Cãlãraºi organizeazã Condiþii cumulative pentru a participa la -studii superioare de scurtã duratã, absolvite  
concurs pentru recrutare în vederea ocuparii concursul de recrutare pentru ocuparea cu diplomã de licenþã sau echivalentã în 
funcþiilor publice de execuþie vacante de funcþiilor publice de execuþie vacante de domeniul economic;
referent de specialitate, clasa II, grad superior consilier, clasa I, grad profesional principal  - -vechimea în specialitatea studiilor necesare 
– Compartimentul Impunere Persoane Fizice Compartimentul Executare Persoane Fizice ºi exercitãrii funcþiei publice: minimum 9 ani. 
ºi Persoane Juridice ºi Amenzi, consilier Persoane Juridice la Direcþia Economicã din Concursul se organizeaza la sediul Primãriei 
superior – Compartimentul Urmãrire cadrul Primãriei Municipiului Cãlãraºi. Municipiului Cãlaraºi din strada Bucureºti, 
Persoane Fizice ºi Persoane Juridice, -sã îndeplineascã condiþiile art. 54 din legea nr.140 A, în data de 07.11.2017, ora 11.00 – 
consilier, clasa I, grad principal nr.188/1999 privind statutul funcþionarilor proba scrisã ºi 09.11.2017 - ora 14.00 
Compartimentul Executare Persoane Fizice ºi publici, republicatã 2; interviul.
Persoane Juridice – Direcþia Economicã din -studii universitare de licenþã absolvite cu Dosarele de înscriere la concurs se pot 
cadrul Primãriei Municipiului Cãlãraºi diplomã, respectiv studii superioare de lungã depune în termen de 20 zile de la data  
Condiþii cumulative  pentru a participa la duratã, absolvite cu diplomã de licenþã sau publicãrii prezentului anunþ în Monitorul 
concursul de recrutare pentru ocuparea echivalentã în domeniul economic; Oficial al României, partea a III-a, la  Biroul 
funcþiei publice de execuþie vacantã de 

Resurse Umane Salarizare din cadrul -vechimea în specialitatea studiilor necesare consilier, clasa I, grad profesional superior - 
Primãriei Municipiului Cãlaraºi.exercitãrii funcþiei publice: minimum 5 ani. Compartimentul Urmãrire Persoane Fizice ºi 
Dosarul de înscriere la concurs trebuie sã Condiþii cumulative  pentru a participa la Persoane Juridice la Direcþia Economicã din 
conþinã obligatoriu documentele prevãzute  la concursul de recrutare pentru ocuparea cadrul Primãriei Municipiului Cãlãraºi.
art. 49 alin. (1) din H.G. nr.611/2008. funcþiei publice de execuþie vacante de -sã îndeplineascã condiþiile art. 54 din legea 
Condiþiile de participare ºi bibliografia referent de specialitate, clasa II, grad nr.188/1999 privind statutul funcþionarilor 
stabilitã se afiºeazã la sediul Primãriei profesional superior  - Compartimentul publici, republicatã 2;
Municipiului Cãlãraºi.Impunere Persoane Fizice ºi Persoane -studii universitare de licenþã absolvite cu 

Juridice ºi Amenzi  la Direcþia Economica  Relaþii suplimentare se pot obþine la Biroul diplomã, respectiv studii superioare de lungã 
din cadrul Primãriei Municipiului Cãlãraºi Resurse Umane Salarizare, telefon duratã, absolvite cu diplomã de licenþã sau 

0242.311.005 - interior 111.echivalentã în domeniul economic; -sã îndeplineascã condiþiile art. 54 din legea 
-vechimea în specialitatea studiilor necesare nr.188/1999 privind statutul funcþionarilor PRIMAR,
exercitãrii funcþiei publice: minimum 9 ani; publici, republicatã 2; DANIEL ªTEFAN DRÃGULIN

PRIMÃRIA MUNICIPIULUI CÃLÃRAªI

                                                       A N U N Þ

PRIMÃRIA MUNICIPIULUI CÃLÃRAªI

                                                       A N U N Þ
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SC ECOAQUA SA - Sucursala Cãlãraºi anunþã locatarii din apartamentele la care se emite facturã cu 
coeficient de repartiþie a consumului de apã înregistrat de  apometrul de branºament, Planificarea  citirilor în 
aceeaºi zi pentru apometrul de branºament ºi apometrele din apartamente aferente lunii OCTOMBRIE 2017.

Nota:  Rugãm insistent ca locatarii sã fie prezenþi la domiciliu începând cu ora 16:30, sã permitã accesul în vederea efectuãrii citirii repartitoarelor 
(apometrelor) din apartamente ºi sã-si delege un reprezentant pentru fiecare scarã de bloc, pentru a participa la citirea apometrului de scarã.

ORAªUL LEHLIU GARÃ
l 30.10.2017: Bloc 4, Bloc 5, Bloc 8,  Bloc 9,  Bloc 10, Bloc 11, Bloc 12 MI, Bloc 12AS , Bloc 16, Bloc 20,  Bloc 40 A, Bloc 40 B, Bloc 75G;                         

l 31.10.2017: Bloc 1, Bloc 2, Bloc 3, Bloc 6, Bloc 7,Bloc 12*, Bloc 32 A, Bloc 32 B. 
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MUNICIPIULUI CÃLÃRAªI ªI ORAªUL LEHLIU GARÃ              

...afli ce se-ntâmplã
116 - 12 octombrie 2017 Anun?uri

www.obiectiv-online.ro

Primãria Municipiului Cãlãraºi Condiþii cumulative pentru a Primãriei Municipiului Cãlãraºi. echivalentã in domeniile:
organizeazã concurs de recrutare în participa la concursul de recrutare -sã îndeplineascã condiþiile art. 54 -construcþii civile, industriale
vederea ocupãrii funcþiilor publice pentru ocuparea funcþiilor publice din legea nr.188/1999 privind -îmbunãtãþiri funciare / ingineria 
de execuþie vacante de consilier, de execuþie vacante de consilier, statutul funcþionarilor publici, mediului
clasa I, grad profesional principal – clasa I, grad profesional principal - republicatã 2; -inginerie electricã
Compartimentul Achiziþii, consilier, Compartimentul Transport Public -studii universitare de licenþã -inginerie mecanicã
clasa I, grad profesional superior – Local 2 posturi ºi Compartimentul absolvite cu diplomã, respectiv -transporturi
Compartimentul Transport Public Informaticã - la Direcþia Tehnicã studii superioare de lungã duratã, -inginerie aerospaþialã
Local, consilier, clasa I, grad din cadrul Primãriei Municipiului absolvite cu diplomã de licenþã sau -automaticã ºi calculatoare
profesional principal – Serviciul Cãlãraºi. echivalentã în domeniile: -economice
Investiþii ºi Infrastructurã ºi -sã îndeplineascã condiþiile art. 54 -construcþii civile, industriale -inginerie economicã
Transport Public Local, referent, din legea nr.188/1999 privind -îmbunãtãþiri funciare / ingineria -juridice
clasa III, grad profesional superior statutul funcþionarilor publici, mediului -administraþie publicã
– Serviciul Investiþii ºi republicatã 2; -inginerie electricã -matematicã - informaticã
Infrastructurã ºi Transport Public -studii universitare de licenþã -inginerie mecanicã -vechimea în specialitatea studiilor 
Local, consilier, clasa I, grad absolvite cu diplomã, respectiv -transporturi necesare exercitãrii funcþiei 
profesional asistent – studii superioare de lungã duratã, -inginerie aerospaþialã publice: minimum 1 an.
Compartiment Licitaþii Publice ºi  absolvite cu diplomã de licenþã sau -automaticã ºi calculatoare Concursul se organizeazã la sediul 
consilier, clasa I, grad profesional  echivalentã în domeniile: -economice Primãriei Municipiului Cãlaraºi din 
asistent – Compartiment Transport -construcþii civile, industriale -inginerie economicã strada Bucureºti, nr.140 A, în data 
Public Local, consilier, clasa I, grad -îmbunãtãþiri funciare / ingineria -juridice de 07.11.2017, ora 11.00 – proba 
profesional superior – mediului -administraþie publicã scrisã ºi 09.11.2017, ora 14.00 
Compartimentul Informatica, la -inginerie electrica -matematicã - informaticã interviul. Dosarele de înscriere la 
Direcþia Tehnicã din cadrul -inginerie mecanica -vechimea în specialitatea studiilor concurs se pot depune în termen de 
Primãriei Municipiului Cãlãraºi. -transporturi necesare exercitãrii funcþiei 20 zile de la data publicãrii 
Condiþii cumulative pentru a -inginerie aerospaþialã publice: minimum 5 ani. prezentului anunþ în Monitorul 
participa la concursul de recrutare -automaticã ºi calculatoare Condiþii cumulative pentru a Oficial al României, partea a III-a, 
pentru ocuparea funcþiei publice de -economice participa la concursul de recrutare la  Biroul Resurse Umane 
execuþie vacante de referent, clasa -inginerie economicã pentru ocuparea funcþiilor publice Salarizare din cadrul Primãriei 
III, grad profesional superior – -juridice de execuþie vacante de consilier, Municipiului Cãlaraºi. 
Serviciul Investiþii ºi Infrastructurã -administraþie publicã clasa I, grad profesional asistent, la Dosarul de înscriere la concurs 
ºi Transport Public Local - la -matematica - informatica Compartimentul Transport Public trebuie sã conþinã obligatoriu 
Direcþia Tehnicã din cadrul -vechimea în specialitatea studiilor Local ºi Compartimentul Licitaþii documentele prevãzute  la art. 49 
Primãriei Municipiului Cãlãraºi. necesare exercitãrii funcþiei Publice - Direcþia Tehnicã din alin. (1) din H.G. nr.611/2008. 
-sã îndeplineascã condiþiile art. 54 publice: minimum 9 ani. cadrul Primãriei Municipiului Condiþiile de participare ºi 
din legea nr.188/1999 privind Condiþii cumulative pentru a Cãlãraºi. bibliografia stabilitã se afiºeaza la 
statutul funcþionarilor publici, participa la concursul de recrutare -sã îndeplineascã condiþiile art. 54 sediul Primãriei Municipiului 
republicatã 2; pentru ocuparea funcþiilor publice din legea nr.188/1999 privind Cãlãraºi.
-studii liceale, respectiv studii de execuþie vacante de consilier, statutul funcþionarilor publici, Relaþii suplimentare se pot obþine 
medii liceale, finalizate cu diplomã clasa I, grad profesional principal, republicatã 2; la Biroul Resurse Umane 
de bacalaureat; la Serviciul Investiþii ºi -studii universitare de licenþã Salarizare, telefon 0242.311.005 - 
-vechimea în specialitatea studiilor Infrastructurã ºi Transport Public absolvite cu diplomã, respectiv interior 111.
necesare exercitãrii funcþiei Local, Compartimentul Achiziþii - studii superioare de lungã duratã, PRIMAR,
publice: minimum 9 ani. Direcþia Tehnicã din cadrul absolvite cu diplomã de licenþã sau DRÃGULIN DANIEL ªTEFAN

Primãria Municipiului Cãlãraºi organizeazã Condiþii cumulative pentru a participa la -studii superioare de scurtã duratã, absolvite  
concurs pentru recrutare în vederea ocuparii concursul de recrutare pentru ocuparea cu diplomã de licenþã sau echivalentã în 
funcþiilor publice de execuþie vacante de funcþiilor publice de execuþie vacante de domeniul economic;
referent de specialitate, clasa II, grad superior consilier, clasa I, grad profesional principal  - -vechimea în specialitatea studiilor necesare 
– Compartimentul Impunere Persoane Fizice Compartimentul Executare Persoane Fizice ºi exercitãrii funcþiei publice: minimum 9 ani. 
ºi Persoane Juridice ºi Amenzi, consilier Persoane Juridice la Direcþia Economicã din Concursul se organizeaza la sediul Primãriei 
superior – Compartimentul Urmãrire cadrul Primãriei Municipiului Cãlãraºi. Municipiului Cãlaraºi din strada Bucureºti, 
Persoane Fizice ºi Persoane Juridice, -sã îndeplineascã condiþiile art. 54 din legea nr.140 A, în data de 07.11.2017, ora 11.00 – 
consilier, clasa I, grad principal nr.188/1999 privind statutul funcþionarilor proba scrisã ºi 09.11.2017 - ora 14.00 
Compartimentul Executare Persoane Fizice ºi publici, republicatã 2; interviul.
Persoane Juridice – Direcþia Economicã din -studii universitare de licenþã absolvite cu Dosarele de înscriere la concurs se pot 
cadrul Primãriei Municipiului Cãlãraºi diplomã, respectiv studii superioare de lungã depune în termen de 20 zile de la data  
Condiþii cumulative  pentru a participa la duratã, absolvite cu diplomã de licenþã sau publicãrii prezentului anunþ în Monitorul 
concursul de recrutare pentru ocuparea echivalentã în domeniul economic; Oficial al României, partea a III-a, la  Biroul 
funcþiei publice de execuþie vacantã de 

Resurse Umane Salarizare din cadrul -vechimea în specialitatea studiilor necesare consilier, clasa I, grad profesional superior - 
Primãriei Municipiului Cãlaraºi.exercitãrii funcþiei publice: minimum 5 ani. Compartimentul Urmãrire Persoane Fizice ºi 
Dosarul de înscriere la concurs trebuie sã Condiþii cumulative  pentru a participa la Persoane Juridice la Direcþia Economicã din 
conþinã obligatoriu documentele prevãzute  la concursul de recrutare pentru ocuparea cadrul Primãriei Municipiului Cãlãraºi.
art. 49 alin. (1) din H.G. nr.611/2008. funcþiei publice de execuþie vacante de -sã îndeplineascã condiþiile art. 54 din legea 
Condiþiile de participare ºi bibliografia referent de specialitate, clasa II, grad nr.188/1999 privind statutul funcþionarilor 
stabilitã se afiºeazã la sediul Primãriei profesional superior  - Compartimentul publici, republicatã 2;
Municipiului Cãlãraºi.Impunere Persoane Fizice ºi Persoane -studii universitare de licenþã absolvite cu 

Juridice ºi Amenzi  la Direcþia Economica  Relaþii suplimentare se pot obþine la Biroul diplomã, respectiv studii superioare de lungã 
din cadrul Primãriei Municipiului Cãlãraºi Resurse Umane Salarizare, telefon duratã, absolvite cu diplomã de licenþã sau 

0242.311.005 - interior 111.echivalentã în domeniul economic; -sã îndeplineascã condiþiile art. 54 din legea 
-vechimea în specialitatea studiilor necesare nr.188/1999 privind statutul funcþionarilor PRIMAR,
exercitãrii funcþiei publice: minimum 9 ani; publici, republicatã 2; DANIEL ªTEFAN DRÃGULIN

PRIMÃRIA MUNICIPIULUI CÃLÃRAªI

                                                       A N U N Þ

PRIMÃRIA MUNICIPIULUI CÃLÃRAªI

                                                       A N U N Þ
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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%

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 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

Plata ºi în rate!

Discount!

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.
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