
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%
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Mircea Brânduºã opinia lui, cei 33 de ani de 
administraþie publicã, din care 
17 în executivul Primãriei? ucian Vasile, primarul 
Lucian Vasile spune în din Vasilaþi, conduce L articolul de mai jos cum a localitatea de foarte 
gestionat o comunã la limita multã vreme. Cum a reuºit sã 
judeþului, dar ºi cu o grãmadã se menþinã în funcþie atâtea 
de probleme...mandate? Ce au însemnat, în >> pagina 4

PROGRAM CINEMA 

n PRIMÃRIA CÃLÃRAªI

Biserica 
, aproape 

de comunitate

"Sfinþii Arhangheli 
Mihail ºi Gavriil"

SÂMBÃTÃ DUMINICÃ LUNI MARÞI MIERCURI

24°C 22°C 21°C 17°C25°C 15°C 21°C

VINERI JOI

ÎnsoritParþial noros
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Str. 1 Decembrie 1918, nr 2, Calarasi
Tel:+40 242 318 996
fax: +40 242 315 858
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Program Cinema Cãlãraºi 
23 - 30 iunie 2017
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onsilierii local au aprobat recent Municipiul Cãlãraºi – Lot 1, judeþul Cãlãraºi", -B-dul Cuza Vodã – 626,00 m
proiectul de hotãrâre privind indicatorii valoarea estimatã a investiþiei este de „Din cauza defecþiunilor pãrþii carosabile, C 7.746.332,02 lei cu TVA. Strãzile propuse prin tehnico-economici pentru circulaþia se desfãºoarã cu un grad de 

modernizarea a trei strãzi din municipiu proiect pentru a fi reparate sunt: dificultate ridicat, viteza de circulaþie admisã 
pentru care s-a obþinuit finanþare pe PNDL. -Muºeþelului – 775,30 m în localitãþi de 50km/h neputând fi atinsã din 
Pentru investiþia „Reparaþii capitale strãzi în cauza disconfortului creat. -ªtirbei Vodã – 657,48 m

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

AverseParþial norosÎnsorit Parþial noros Parþial noros
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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“

Gheorghiþã Cãrtuºanu: 
„Am depus pe PNDL 2 un 
proiect pentru asfaltarea 

7 km de drum“
Mircea Brânduºã

Gheorghiþã Cãrtuºanu este unul dintre 
primarii cu vechime din judeþul 
Cãlãraºi. >> pagina 5

http://www.condorul.ro

7,7 milioane lei pentru 
modernizarea a 3 strãzi 
din municipiul Cãlãraºi

ACTUALITATE

Lucian Vasile: „Vom 
moderniza ºcolile din comunã 

cu banii obþinuþi prin PNDL“

Primãria Cãlãraºi 
primeºte cererile 
pentru ajutorul de 
cãldurã



onsiliul Judeþean Cãlãraºi, cu sediul în - pentru zona C: 517 euro/m.p..
Cãlãraºi, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, judeþul La licitaþie poate participa orice persoanã fizicã sau CCãlãraºi, CUI 4294030, telefon 0242/311301, juridicã care doreºte sã înstrãineze un imobil care 

fax 0242/331609, organizeazã licitaþie publicã satisface cerinþele cuprinse în documentaþia de 
deschisã pentru cumpãrarea de bunuri imobile de atribuire pentru cumpãrarea de bunuri imobile ºi 
cãtre judeþul Cãlãraºi, respectiv a 5 apartamente, cu care deþine un titlu de proprietate valabil, înscris în 
destinaþia de locuinþe de serviciu, pentru salariaþii Cartea Funciarã, liber de sarcini asupra acestuia. 
instituþiilor ºi serviciilor publice din subordinea sa Documentaþia de atribuire poate fi procuratã 
aflate sub autoritatea Consiliului Judeþean Cãlãraºi, accesând site-ul oficial al Consiliului Judeþean 
precum ºi pentru salariaþii din cadrul aparatului de Cãlãraºi, www.calarasi.ro, atât în format editabil 
specialitate al acestuia, conform prevederilor (word) cât ºi pdf, la urmãtorul link de download: 
Hotãrârii Consiliului Judeþean Cãlãraºi nr. 115 din https://www.calarasi.ro/index.php/noutati.        
31.08.2016 privind aprobarea procedurii privind Data limitã pentru depunerea ofertelor este 
cumpãrarea unor bunuri imobile de cãtre Judeþul 17.11.2017, ora 14:00. Ofertele vor fi depuse la 
Cãlãraºi ºi a Hotãrârii Consiliului Judeþean Cãlãraºi Registratura Consiliului Judeþean Cãlãraºi, în plicuri 
nr. 154 din 31.10.2016 privind aprobarea sigilate, într-un singur exemplar, pânã la data 
achiziþionãrii unor apartamente cu destinaþia de menþionatã anterior.
locuinþe de serviciu ºi a prevederilor Hotãrârii Deschiderea plicurilor va avea loc la sediul 
Consiliului Judeþean Cãlãraºi nr. 40 din 03.03.2017 Consiliului Judeþean Cãlãraºi, la ora 10:00 în data 
pentru modificarea ºi completarea Hotãrârii nr. de 20.11.2017, în prezenþa tuturor ofertanþilor.
115/2016 pentru aprobarea procedurii  privind 

Instanþa competentã în soluþionarea litigiilor este cumpãrarea unor bunuri imobile de cãtre judeþul 
Tribunalul Cãlãraºi – Secþia Contencios Cãlãraºi.
Administrativ, situat în municipiul Cãlãraºi, str. În ceea ce priveºte procedura de achiziþionare a 
Bucureºti, nr. 106, cod poºtal 910068, tel./fax : apartamentelor, mai sus menþionate, se va avea în 
0242/315736, judeþul Cãlãraºi.vedere achiziþia a 5 (cinci) apartamente cu 2 (douã) 
Pentru relaþii suplimentare vã puteþi adresa doamnei camere, situate în intravilanul municipiului Cãlãraºi, 
Boboc Cristina, la Consiliul Judeþean Cãlãraºi, zonele A, B ºi C.
telefon 0242/311301, int. 141.Preþurile maxime de achiziþie a apartamentelor 
Data: 16.10.2017menþionate mai sus sunt urmãtoarele: 

- pentru zona A: 662 euro/m.p., PREªEDINTE,
- pentru zona B: 585 euro/m.p., ec. Vasile ILIUÞÃ

onsilierii local au aprobat 
recent proiectul de hotãrâre Cprivind indicatorii tehnico-

economici pentru modernizarea a 
trei strãzi din municipiu pentru care 
s-a obþinuit finanþare pe PNDL. 
Pentru investiþia „Reparaþii capitale 
strãzi în Municipiul Cãlãraºi – Lot 1, 
judeþul Cãlãraºi", valoarea estimatã a 
investiþiei este de 7.746.332,02 lei cu 
TVA. Strãzile propuse prin proiect 
pentru a fi reparate sunt: 
-Muºeþelului – 775,30 m
-ªtirbei Vodã – 657,48 m
-B-dul Cuza Vodã – 626,00 m
„Din cauza defecþiunilor pãrþii 
carosabile, circulaþia se desfãºoarã cu 
un grad de dificultate ridicat, viteza 
de circulaþie admisã în localitãþi de 
50km/h neputând fi atinsã din cauza 
disconfortului creat. Luând în 
considerare faptul cã zonele urbane procedura de infringement. În unitarã a dezvoltãrii infrastructurii 
din România prezintã o deosebitã prezent, prin Ministerul Dezvoltãrii locale, prin integrarea programelor 
importanþã din punct de vedere Regionale ºi Administraþiei Publice ºi actuale de dezvoltare a infrastructurii 
economic, social ºi cultural, este alte autoritãþi publice centrale se în mediul urban.
necesarã dezvoltarea durabilã a Astfel, Programul este compus din deruleazã mai multe programe de 
acestora. Având în vedere cã urmãtoarele subprograme:investiþii în infrastructura localã cu 
dezvoltarea durabilã a spaþiului a) Subprogramul "Modernizarea caracteristici diferite privind 
urban este indispensabil legatã de satului românesc";eligibilitatea, finanþarea, decontarea 
îmbunãtãþirea condiþiilor existente ºi b) Subprogramul "Regenerarea ºi monitorizarea acestora. În cadrul 
a serviciilor de bazã, prin dezvoltarea urbanã a municipiilor ºi oraºelor";acestor programe de investiþii sunt în 
infrastructurii, a fost adoptat c) Subprogramul "Infrastructurã la diferite stadii de execuþie obiective 
Programul Naþional de Dezvoltare nivel judeþean".pentru care nu s-au asigurat în anii 
Localã care conduce pe termen lung Municipiul Cãlãraºi a solicitat 

anteriori sursele de finanþare pentru la asigurarea standardelor de calitate Ministerului Dezvoltãrii Regionale ºi 
finalizarea acestora, fapt ce nu a a vieþii, necesare populaþiei, în Administraþiei Publice includerea în 
contribuit la dezvoltarea echilibratã a domeniul serviciilor publice, cu atât Programul Naþional de Dezvoltare 
infrastructurii locale, împiedicând mai mult cu cât România s-a angajat Localã, subprogramul "Regenerarea 
atingerea standardelor de calitate a ca pânã în anul 2015 pentru urbanã a municipiilor ºi oraºelor"." – 
vieþii pentru comunitãþile locale. De sistemele de alimentare cu apã ºi se aratã în expunerea de motive a 
aceea, pentru revitalizarea pânã în anul 2018 pentru sisteme de executivului.
municipiilor ºi oraºelor, este esenþial canalizare ºi staþii de epurare sã Cofinanþarea de la bugetul propriu al 
sã fie soluþionatã problema municipiului Cãlãraºi este de asigure localitãþilor din România 
dezvoltãrii infrastructurii locale. 2.850.530,05 lei cu TVA. Aceste conformarea la legislaþia din 
Pentru o utilizare mai eficientã a sume reprezintã cheltuieli neeligibile domeniul mediului prin dezvoltarea 
fondurilor publice sunt necesare o prin Programul Naþional de infrastructurii de apã ºi apã uzatã, în 

Dezvoltare Localã.coordonare ºi o implementare caz contrar putând fi declanºatã 

împlinit vârsta de 18 ani, care locuieºte greu accesibile. acordãrii ajutorului social / ajutorului 
singurã ºi nu se mai aflã în întreþinerea 2. Mai mult de un pentru încãlzirea locuinþei / alocaþiei 
pãrinþilor, precum ºi persoana cu vârstã autoturism/motocicletã cu o vechime pentru susþinerea familiei.rimãria Municipiului Cãlãraºi, 
cuprinsã între 16 si 18 ani, care locuieºte mai mare de 10 ani.prin Direcþia de Asistenþã Socialã, 
ºi se gospodãreºte singurã ºi are 3. Autovehicule: autoutilitare, Verificãri ºi sancþiuniPinformeazã faptul cã dosarele 
capacitate de exerciþiu anticipatã, autocamioane de orice fel cu sau fãrã Pentru verificarea veridicitãþii datelor pentru acordarea ajutorului de încãlzire 
potrivit prevederilor art. 40 din Legea remorci, rulote, autobuze, microbuze. înscrise în cererile pentru acordarea (gaze naturale, energie electricã, lemne, 
nr. 287/2009 privind Codul civil, 4. ªalupe, bãrci cu motor, scutere de ajutorului pentru încãlzire primarii au cãrbuni ºi combustibili petrolieri) se 
republicatã. apã, iahturi, cu excepþia bãrcilor obligaþia de a efectua lunar, la solicitarea depun începând cu 16.10.2017 la 

necesare pentru uzul persoanelor care agenþiilor teritoriale, anchete sociale ghiºeul Direcþiei de Asistenþã Socialã, iar 
Lista bunurilor ce conduc la locuiesc în Rezervaþia Biosferei "Delta pentru verificarea veridicitãþii datelor dosarele pentru sistemul centralizat se 
excluderea acordãrii ajutorului Dunãrii". înscrise în cererea  beneficiarilor depun la sediul  SPCTFL  Cãlãraºi, în 
social / ajutorului pentru 5. Utilaje agricole: tractor, combinã dreptului la ajutorul pentru încãlzirea fiecare zi lucrãtoare între orele 8.30 -
încãlzirea locuinþei/alocaþiei autopropulsatã. locuinþei. Anchetele sociale pot fi 14.30.
pentru susþinerea familiei: 6. Utilaje de prelucrare agricolã: presã efectuate ºi la sesizarea unor terþi.Formularele de cerere se gãsesc la 
Bunuri imobile de ulei, moarã de cereale. În cazul solicitãrii ajutoarelor pentru ghiºeele DAS, SPCTFL ºi P.M.C.
1. Clãdiri sau alte spaþii locative în afara 7. Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau energie electricã, anchetele sociale se 
locuinþei de domiciliu ºi a anexelor- alte utilaje de prelucrat lemnul acþionate efectueazã obligatoriu pentru toate IMPORTANT:
gospodãreºti. hidraulic, mecanic sau electric situaþiile, în termen de 15 zile lucrãtoare 1.Adeverinþele de venit  se elibereazã la 
2. Terenuri de împrejmuire a locuinþei ºi (*)Aflate în stare de funcþionare de la data înregistrãrii cererii, în vederea sediul D.A.S. în baza unei cereri, cu 
curtea aferentã ºi alte terenuri Depozite bancare verificãrii sistemului de încãlzire utilizat.copie dupã actul de identitate al 
intravilane care depãºesc 1.000 mp. în 1. Depozite bancare cu valoare de peste Dacã în urma întocmirii anchetei sociale titularului ºi ale celorlalþi membrii 
zona urbanã ºi 2.000 mp în zona ruralã. 3000 lei, cu excepþia dobânzii. se constatã cã, la completarea cererii nu adulþi.
Bunuri mobile* Terenuri /animale ºi/sau pãsãri s-au declarat date corecte, dreptul la 2.Pot fi descãrcate de pe site-ul Direcþiei 
1. Autoturism/autoturisme ºi/sau 1. Suprafeþe de teren, animale ºi pãsãri a încãlzirea locuinþei înceteazã începând de Asistenþã Socialã 
motocicletã/motociclete cu o vechime cãror valoare netã de producþie anualã cu luna urmãtoare, iar sumele plãtite (www.das.primariacalarasi.ro, la 
mai micã de 10 ani cu excepþia celor depãºeºte suma de 1.000 euro pentru necuvenit cu acest titlu se recupereazã în secþiunea : Informaþii de interes public- 
adaptate pentru persoanele cu handicap persoana singurã, respectiv suma de condiþiile legii.Formulare tip ºi acte necesare), 
sau destinate transportului acestora sau 2.500 euro pentru familie. Nerespectarea prevederilor legale de urmãtoarele:
persoanelor dependente precum ºi NOTÃ: Deþinerea unuia dintre bunurile cãtre beneficiari constituie contravenþie  - Cerere - Declaraþie pe propria  
pentru uzul persoanelor aflate în zone menþionate conduce la excluderea ºi se sancþioneazã cu amendã de la 200 rãspundere pentru acordarea unor 

lei la 1.000 lei.drepturi de asistenþã socialã;
 - Lista bunurilor ce conduc la 

Menþionãm faptul cã la nivelul excluderea acordãrii ajutorului social ºi 
Municipiului Cãlãraºi în sezonul rece a ajutorului pentru încãlzirea locuinþei;
noiembrie 2016 – martie 2017 situaþia  - Actele necesare pentru obþinerea 
acordãrii ajutoarelor de încãlzire, s-a ajutorului de încãlzire cu: gaze naturale, 
prezentat astfel:lemne, cãrbuni ºi combustibili petrolieri 
-Ajutor încãlzire cu gaze naturale: în ºi sistem centralizat;
medie 581 beneficiari cu cuantum lunar  - Cuantumurile pentru fiecare categorie 
stabilit la 9.040 lei.de ajutor de încãlzire.
-Ajutor încãlzire cu energie electricã:  în 
medie 32  beneficiari cu cuantum total  Cine poate beneficia de ajutoarele 
lunar stabilit la 5.304 lei.pentru încãlzirea locuinþei:
-Ajutor încãlzire cu lemne, cãrbuni ºi Familiile ºi persoanele singure ale cãror 
combustibili petrolieri: în medie 52 venituri nete lunare pe membru de 
beneficiari cu cuantum total lunar familie sunt mai mici  sau egale cu 615 
stabilit la 1.972 lei .lei.
-Ajutor încãlzire cu lemne, cãrbuni, Familie - soþul, soþia, precum ºi alte 
combustibili petrolieri pentru persoane, indiferent dacã între acestea 
beneficiarii Legii 416/2001: în medie existã sau nu relaþii de rudenie, care au 
138 beneficiari cu cuantum total lunar acelaºi domiciliu ori reºedinþa ºi/sau 
stabilit la 8.004 lei .care locuiesc ºi gospodãresc împreunã, 
-Ajutor încãlzire sistem centralizat cu sunt înscrise în cartea de imobil ºi sunt 
energie termicã : în medie 34 beneficiari luate în calcul la stabilirea cheltuielilor 
cu cuantum  total lunar stabilit la     de întreþinere a locuinþei;
1.972 lei.Persoana singurã - persoana care a 
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Anunþ angajare

n afara serviciilor de bazã (captarea 
tratarea ºi distribuþia apei; colectarea Îºi epurarea apelor uzate), ECOAQUA 

S.A. dispune de personal calificat pentru 
prestarea altor activitãþi contra cost, 
dupã cum urmeazã:

Proiectarea ºi executarea de lucrãri în 
domeniul alimentãrii cu apã, canalizare 
ºi epurare ape uzate;

Pregãtirea ºi supervizarea tehnicã a 
lucrãrilor din domeniul apei ºi 
canalizãrii-epurãrii;

Verificarea metrologicã a contoarelor 
de apã rece;

Vidanjarea foselor;
Preluarea apelor uzate în puncte fixe, 

în cadrul staþiilor de epurare;
Închirieri de utilaje sau autospeciale 

specifice activitãþilor de apã ºi canalizare;
Execuþie de lucrãri de reþele apã ºi 

canalizare;
Verificãri la cerere ale instalaþiilor 

interioare;
Evacuarea apei din subsolul blocurilor;
Închirieri utilaje de excavat 

(buldoexcavator) ºi de transport 
materiale;

Analize fizico chimice.
Tarifele utilizate de ECOAQUA SA 
Cãlãraºi pentru aceste prestãri de servicii 
pot fi obþinute sunând la birourile 
tehnice prin numerele de centralã ale 
sucursalelor, astfel:
- Sucursala Cãlãraºi: 0242315346;
- Sucursala Olteniþa: 0242515736;
- Sucursala Urziceni: 0243254722.

l 

l 

l 

l 
l 

l 

l 

l 

l 
l 

l 

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 131 sau 0372.129.327

vând în vedere înregistrarea a douã cazuri început au aspect de papulã (micã umflãturã roºie), septicemie.
confirmate de antrax la om în localitãþi rurale apoi veziculã(bãºicutã cu lichid) ºi în 2-6 zile în escarã 3.Forma digestivã agentul patogen pãtrunde pe cale Adin judeþul Cãlãraºi, informãm populaþia (ulceraþie cu piele necrozatã, negricioasã) însoþitã de oralã prin consum de carne infectatã, cu apariþia 

asupra riscurilor asociate acestei boli. edem masiv (segmentul unde localizatã leziunea se diareii hemoragice, germenii intraþi în sânge pot 
Antraxul este o boalã infecþioasã acutã cauzatã de umflã). produce septicemie, cu insuficienþe grave cardiace, 
bacteria Bacillus anthracis. renale, (edeme, hemoragii ºi necroze în organe) cu o 
Antraxul apare cel mai adesea la animalele cu mortalitate de 50 %. 
sânge cald, dar poate infecta ºi oamenii. Antraxul la om este o boalã infecþioasã severã, 
Transmiterea la oameni se face cel mai frecvent motiv pentru care transmitem populaþiei sã respecte 
prin intermediul contactului cu animalele infectate dar cu stricteþe urmãtoarele recomandãri:
poate apãrea, mult mai rar, ca urmare a inhalãrii de -la apariþia unui animal presupus bolnav este 
aer contaminat cu sporii bacilului sau prin consum de INTERZIS :
produse contaminate. -sacrificarea animalului, punerea în consum a 
Boala afecteazã în special persoanele care îngrijesc sau produselor provenite de la animalul presupus bolnav
manevreazã pielea animalelor (fermieri, mãcelari ºi -hrãnirea altor animale cu carne/produse provenite de 
veterinari), care vin în contact cu produsele biologice la animalul presupus bolnav
ale animalelor infectate sau care torc lâna. 

-mutarea cadavrului
Existã trei tipuri de antrax: cutanat, respirator ºi 

-consumarea cãrnii/produselor lactateintestinal.
-recoltarea lânã ºi piei ºi prelucrarea acestora1.Forma cutanatã este o formã mai uºoarã, locul de 
-vinderea animaluluipãtrundere al bacilului în organism fiind pielea care a 2.Forma respiratorie (boala scãrmãnãtorilor de lânã) 
-dupã contactul cu un animal bolnav SE ajuns în contact cu agentul patogen, aceastã formã calea de pãtrundere a sporilor bacilului în organism 
IMPUN:netratatã (cu penicilinã) cauzeazã o mortalitate între 5 fiind plãmânul, boala se manifestã prin tuse, febrã 
-spãlarea insistentã cu apã ºi sãpun a mâinilor ºi ºi 20 % prin septicemie. mare, frisoane, insuficienþã respiratorie, lichidul de 
anunþarea imediatã a medicului veterinar.În forma cutanatã, la locul de pãtrundere bolnavul secreþie rãspândit prin tuse fiind foarte infecþios. Este 
-prezentarea urgentã la medic.prezintã prurit, urmat de apariþia de leziuni care la o formã gravã a bolii cu o mortalitate ridicatã prin 

Primãria Cãlãraºi primeºte 
cererile pentru ajutorul de cãldurã

Primãria Cãlãraºi primeºte 
cererile pentru ajutorul de cãldurã

Douã cazuri de antrax descoperite în judeþul Cãlãraºi

Cuantumurile lunare ale ajutoarelor pentru încãlzirea locuinþei :

n Consiliul Judeþean Cãlãraºi

Anunþ public privind achiziþia de apartamente

Prestãri de servicii, 
contra cost, efectuate 

de Ecoaqua SA Cãlãraºi

7,7 milioane lei pentru modernizarea 
a 3 strãzi din municipiul Cãlãraºi



onsiliul Judeþean Cãlãraºi, cu sediul în - pentru zona C: 517 euro/m.p..
Cãlãraºi, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, judeþul La licitaþie poate participa orice persoanã fizicã sau CCãlãraºi, CUI 4294030, telefon 0242/311301, juridicã care doreºte sã înstrãineze un imobil care 

fax 0242/331609, organizeazã licitaþie publicã satisface cerinþele cuprinse în documentaþia de 
deschisã pentru cumpãrarea de bunuri imobile de atribuire pentru cumpãrarea de bunuri imobile ºi 
cãtre judeþul Cãlãraºi, respectiv a 5 apartamente, cu care deþine un titlu de proprietate valabil, înscris în 
destinaþia de locuinþe de serviciu, pentru salariaþii Cartea Funciarã, liber de sarcini asupra acestuia. 
instituþiilor ºi serviciilor publice din subordinea sa Documentaþia de atribuire poate fi procuratã 
aflate sub autoritatea Consiliului Judeþean Cãlãraºi, accesând site-ul oficial al Consiliului Judeþean 
precum ºi pentru salariaþii din cadrul aparatului de Cãlãraºi, www.calarasi.ro, atât în format editabil 
specialitate al acestuia, conform prevederilor (word) cât ºi pdf, la urmãtorul link de download: 
Hotãrârii Consiliului Judeþean Cãlãraºi nr. 115 din https://www.calarasi.ro/index.php/noutati.        
31.08.2016 privind aprobarea procedurii privind Data limitã pentru depunerea ofertelor este 
cumpãrarea unor bunuri imobile de cãtre Judeþul 17.11.2017, ora 14:00. Ofertele vor fi depuse la 
Cãlãraºi ºi a Hotãrârii Consiliului Judeþean Cãlãraºi Registratura Consiliului Judeþean Cãlãraºi, în plicuri 
nr. 154 din 31.10.2016 privind aprobarea sigilate, într-un singur exemplar, pânã la data 
achiziþionãrii unor apartamente cu destinaþia de menþionatã anterior.
locuinþe de serviciu ºi a prevederilor Hotãrârii Deschiderea plicurilor va avea loc la sediul 
Consiliului Judeþean Cãlãraºi nr. 40 din 03.03.2017 Consiliului Judeþean Cãlãraºi, la ora 10:00 în data 
pentru modificarea ºi completarea Hotãrârii nr. de 20.11.2017, în prezenþa tuturor ofertanþilor.
115/2016 pentru aprobarea procedurii  privind 

Instanþa competentã în soluþionarea litigiilor este cumpãrarea unor bunuri imobile de cãtre judeþul 
Tribunalul Cãlãraºi – Secþia Contencios Cãlãraºi.
Administrativ, situat în municipiul Cãlãraºi, str. În ceea ce priveºte procedura de achiziþionare a 
Bucureºti, nr. 106, cod poºtal 910068, tel./fax : apartamentelor, mai sus menþionate, se va avea în 
0242/315736, judeþul Cãlãraºi.vedere achiziþia a 5 (cinci) apartamente cu 2 (douã) 
Pentru relaþii suplimentare vã puteþi adresa doamnei camere, situate în intravilanul municipiului Cãlãraºi, 
Boboc Cristina, la Consiliul Judeþean Cãlãraºi, zonele A, B ºi C.
telefon 0242/311301, int. 141.Preþurile maxime de achiziþie a apartamentelor 
Data: 16.10.2017menþionate mai sus sunt urmãtoarele: 

- pentru zona A: 662 euro/m.p., PREªEDINTE,
- pentru zona B: 585 euro/m.p., ec. Vasile ILIUÞÃ

onsilierii local au aprobat 
recent proiectul de hotãrâre Cprivind indicatorii tehnico-

economici pentru modernizarea a 
trei strãzi din municipiu pentru care 
s-a obþinuit finanþare pe PNDL. 
Pentru investiþia „Reparaþii capitale 
strãzi în Municipiul Cãlãraºi – Lot 1, 
judeþul Cãlãraºi", valoarea estimatã a 
investiþiei este de 7.746.332,02 lei cu 
TVA. Strãzile propuse prin proiect 
pentru a fi reparate sunt: 
-Muºeþelului – 775,30 m
-ªtirbei Vodã – 657,48 m
-B-dul Cuza Vodã – 626,00 m
„Din cauza defecþiunilor pãrþii 
carosabile, circulaþia se desfãºoarã cu 
un grad de dificultate ridicat, viteza 
de circulaþie admisã în localitãþi de 
50km/h neputând fi atinsã din cauza 
disconfortului creat. Luând în 
considerare faptul cã zonele urbane procedura de infringement. În unitarã a dezvoltãrii infrastructurii 
din România prezintã o deosebitã prezent, prin Ministerul Dezvoltãrii locale, prin integrarea programelor 
importanþã din punct de vedere Regionale ºi Administraþiei Publice ºi actuale de dezvoltare a infrastructurii 
economic, social ºi cultural, este alte autoritãþi publice centrale se în mediul urban.
necesarã dezvoltarea durabilã a Astfel, Programul este compus din deruleazã mai multe programe de 
acestora. Având în vedere cã urmãtoarele subprograme:investiþii în infrastructura localã cu 
dezvoltarea durabilã a spaþiului a) Subprogramul "Modernizarea caracteristici diferite privind 
urban este indispensabil legatã de satului românesc";eligibilitatea, finanþarea, decontarea 
îmbunãtãþirea condiþiilor existente ºi b) Subprogramul "Regenerarea ºi monitorizarea acestora. În cadrul 
a serviciilor de bazã, prin dezvoltarea urbanã a municipiilor ºi oraºelor";acestor programe de investiþii sunt în 
infrastructurii, a fost adoptat c) Subprogramul "Infrastructurã la diferite stadii de execuþie obiective 
Programul Naþional de Dezvoltare nivel judeþean".pentru care nu s-au asigurat în anii 
Localã care conduce pe termen lung Municipiul Cãlãraºi a solicitat 

anteriori sursele de finanþare pentru la asigurarea standardelor de calitate Ministerului Dezvoltãrii Regionale ºi 
finalizarea acestora, fapt ce nu a a vieþii, necesare populaþiei, în Administraþiei Publice includerea în 
contribuit la dezvoltarea echilibratã a domeniul serviciilor publice, cu atât Programul Naþional de Dezvoltare 
infrastructurii locale, împiedicând mai mult cu cât România s-a angajat Localã, subprogramul "Regenerarea 
atingerea standardelor de calitate a ca pânã în anul 2015 pentru urbanã a municipiilor ºi oraºelor"." – 
vieþii pentru comunitãþile locale. De sistemele de alimentare cu apã ºi se aratã în expunerea de motive a 
aceea, pentru revitalizarea pânã în anul 2018 pentru sisteme de executivului.
municipiilor ºi oraºelor, este esenþial canalizare ºi staþii de epurare sã Cofinanþarea de la bugetul propriu al 
sã fie soluþionatã problema municipiului Cãlãraºi este de asigure localitãþilor din România 
dezvoltãrii infrastructurii locale. 2.850.530,05 lei cu TVA. Aceste conformarea la legislaþia din 
Pentru o utilizare mai eficientã a sume reprezintã cheltuieli neeligibile domeniul mediului prin dezvoltarea 
fondurilor publice sunt necesare o prin Programul Naþional de infrastructurii de apã ºi apã uzatã, în 

Dezvoltare Localã.coordonare ºi o implementare caz contrar putând fi declanºatã 

împlinit vârsta de 18 ani, care locuieºte greu accesibile. acordãrii ajutorului social / ajutorului 
singurã ºi nu se mai aflã în întreþinerea 2. Mai mult de un pentru încãlzirea locuinþei / alocaþiei 
pãrinþilor, precum ºi persoana cu vârstã autoturism/motocicletã cu o vechime pentru susþinerea familiei.rimãria Municipiului Cãlãraºi, 
cuprinsã între 16 si 18 ani, care locuieºte mai mare de 10 ani.prin Direcþia de Asistenþã Socialã, 
ºi se gospodãreºte singurã ºi are 3. Autovehicule: autoutilitare, Verificãri ºi sancþiuniPinformeazã faptul cã dosarele 
capacitate de exerciþiu anticipatã, autocamioane de orice fel cu sau fãrã Pentru verificarea veridicitãþii datelor pentru acordarea ajutorului de încãlzire 
potrivit prevederilor art. 40 din Legea remorci, rulote, autobuze, microbuze. înscrise în cererile pentru acordarea (gaze naturale, energie electricã, lemne, 
nr. 287/2009 privind Codul civil, 4. ªalupe, bãrci cu motor, scutere de ajutorului pentru încãlzire primarii au cãrbuni ºi combustibili petrolieri) se 
republicatã. apã, iahturi, cu excepþia bãrcilor obligaþia de a efectua lunar, la solicitarea depun începând cu 16.10.2017 la 

necesare pentru uzul persoanelor care agenþiilor teritoriale, anchete sociale ghiºeul Direcþiei de Asistenþã Socialã, iar 
Lista bunurilor ce conduc la locuiesc în Rezervaþia Biosferei "Delta pentru verificarea veridicitãþii datelor dosarele pentru sistemul centralizat se 
excluderea acordãrii ajutorului Dunãrii". înscrise în cererea  beneficiarilor depun la sediul  SPCTFL  Cãlãraºi, în 
social / ajutorului pentru 5. Utilaje agricole: tractor, combinã dreptului la ajutorul pentru încãlzirea fiecare zi lucrãtoare între orele 8.30 -
încãlzirea locuinþei/alocaþiei autopropulsatã. locuinþei. Anchetele sociale pot fi 14.30.
pentru susþinerea familiei: 6. Utilaje de prelucrare agricolã: presã efectuate ºi la sesizarea unor terþi.Formularele de cerere se gãsesc la 
Bunuri imobile de ulei, moarã de cereale. În cazul solicitãrii ajutoarelor pentru ghiºeele DAS, SPCTFL ºi P.M.C.
1. Clãdiri sau alte spaþii locative în afara 7. Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau energie electricã, anchetele sociale se 
locuinþei de domiciliu ºi a anexelor- alte utilaje de prelucrat lemnul acþionate efectueazã obligatoriu pentru toate IMPORTANT:
gospodãreºti. hidraulic, mecanic sau electric situaþiile, în termen de 15 zile lucrãtoare 1.Adeverinþele de venit  se elibereazã la 
2. Terenuri de împrejmuire a locuinþei ºi (*)Aflate în stare de funcþionare de la data înregistrãrii cererii, în vederea sediul D.A.S. în baza unei cereri, cu 
curtea aferentã ºi alte terenuri Depozite bancare verificãrii sistemului de încãlzire utilizat.copie dupã actul de identitate al 
intravilane care depãºesc 1.000 mp. în 1. Depozite bancare cu valoare de peste Dacã în urma întocmirii anchetei sociale titularului ºi ale celorlalþi membrii 
zona urbanã ºi 2.000 mp în zona ruralã. 3000 lei, cu excepþia dobânzii. se constatã cã, la completarea cererii nu adulþi.
Bunuri mobile* Terenuri /animale ºi/sau pãsãri s-au declarat date corecte, dreptul la 2.Pot fi descãrcate de pe site-ul Direcþiei 
1. Autoturism/autoturisme ºi/sau 1. Suprafeþe de teren, animale ºi pãsãri a încãlzirea locuinþei înceteazã începând de Asistenþã Socialã 
motocicletã/motociclete cu o vechime cãror valoare netã de producþie anualã cu luna urmãtoare, iar sumele plãtite (www.das.primariacalarasi.ro, la 
mai micã de 10 ani cu excepþia celor depãºeºte suma de 1.000 euro pentru necuvenit cu acest titlu se recupereazã în secþiunea : Informaþii de interes public- 
adaptate pentru persoanele cu handicap persoana singurã, respectiv suma de condiþiile legii.Formulare tip ºi acte necesare), 
sau destinate transportului acestora sau 2.500 euro pentru familie. Nerespectarea prevederilor legale de urmãtoarele:
persoanelor dependente precum ºi NOTÃ: Deþinerea unuia dintre bunurile cãtre beneficiari constituie contravenþie  - Cerere - Declaraþie pe propria  
pentru uzul persoanelor aflate în zone menþionate conduce la excluderea ºi se sancþioneazã cu amendã de la 200 rãspundere pentru acordarea unor 

lei la 1.000 lei.drepturi de asistenþã socialã;
 - Lista bunurilor ce conduc la 

Menþionãm faptul cã la nivelul excluderea acordãrii ajutorului social ºi 
Municipiului Cãlãraºi în sezonul rece a ajutorului pentru încãlzirea locuinþei;
noiembrie 2016 – martie 2017 situaþia  - Actele necesare pentru obþinerea 
acordãrii ajutoarelor de încãlzire, s-a ajutorului de încãlzire cu: gaze naturale, 
prezentat astfel:lemne, cãrbuni ºi combustibili petrolieri 
-Ajutor încãlzire cu gaze naturale: în ºi sistem centralizat;
medie 581 beneficiari cu cuantum lunar  - Cuantumurile pentru fiecare categorie 
stabilit la 9.040 lei.de ajutor de încãlzire.
-Ajutor încãlzire cu energie electricã:  în 
medie 32  beneficiari cu cuantum total  Cine poate beneficia de ajutoarele 
lunar stabilit la 5.304 lei.pentru încãlzirea locuinþei:
-Ajutor încãlzire cu lemne, cãrbuni ºi Familiile ºi persoanele singure ale cãror 
combustibili petrolieri: în medie 52 venituri nete lunare pe membru de 
beneficiari cu cuantum total lunar familie sunt mai mici  sau egale cu 615 
stabilit la 1.972 lei .lei.
-Ajutor încãlzire cu lemne, cãrbuni, Familie - soþul, soþia, precum ºi alte 
combustibili petrolieri pentru persoane, indiferent dacã între acestea 
beneficiarii Legii 416/2001: în medie existã sau nu relaþii de rudenie, care au 
138 beneficiari cu cuantum total lunar acelaºi domiciliu ori reºedinþa ºi/sau 
stabilit la 8.004 lei .care locuiesc ºi gospodãresc împreunã, 
-Ajutor încãlzire sistem centralizat cu sunt înscrise în cartea de imobil ºi sunt 
energie termicã : în medie 34 beneficiari luate în calcul la stabilirea cheltuielilor 
cu cuantum  total lunar stabilit la     de întreþinere a locuinþei;
1.972 lei.Persoana singurã - persoana care a 
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Anunþ angajare

n afara serviciilor de bazã (captarea 
tratarea ºi distribuþia apei; colectarea Îºi epurarea apelor uzate), ECOAQUA 

S.A. dispune de personal calificat pentru 
prestarea altor activitãþi contra cost, 
dupã cum urmeazã:

Proiectarea ºi executarea de lucrãri în 
domeniul alimentãrii cu apã, canalizare 
ºi epurare ape uzate;

Pregãtirea ºi supervizarea tehnicã a 
lucrãrilor din domeniul apei ºi 
canalizãrii-epurãrii;

Verificarea metrologicã a contoarelor 
de apã rece;

Vidanjarea foselor;
Preluarea apelor uzate în puncte fixe, 

în cadrul staþiilor de epurare;
Închirieri de utilaje sau autospeciale 

specifice activitãþilor de apã ºi canalizare;
Execuþie de lucrãri de reþele apã ºi 

canalizare;
Verificãri la cerere ale instalaþiilor 

interioare;
Evacuarea apei din subsolul blocurilor;
Închirieri utilaje de excavat 

(buldoexcavator) ºi de transport 
materiale;

Analize fizico chimice.
Tarifele utilizate de ECOAQUA SA 
Cãlãraºi pentru aceste prestãri de servicii 
pot fi obþinute sunând la birourile 
tehnice prin numerele de centralã ale 
sucursalelor, astfel:
- Sucursala Cãlãraºi: 0242315346;
- Sucursala Olteniþa: 0242515736;
- Sucursala Urziceni: 0243254722.

l 

l 

l 

l 
l 

l 

l 

l 

l 
l 

l 

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 131 sau 0372.129.327

vând în vedere înregistrarea a douã cazuri început au aspect de papulã (micã umflãturã roºie), septicemie.
confirmate de antrax la om în localitãþi rurale apoi veziculã(bãºicutã cu lichid) ºi în 2-6 zile în escarã 3.Forma digestivã agentul patogen pãtrunde pe cale Adin judeþul Cãlãraºi, informãm populaþia (ulceraþie cu piele necrozatã, negricioasã) însoþitã de oralã prin consum de carne infectatã, cu apariþia 

asupra riscurilor asociate acestei boli. edem masiv (segmentul unde localizatã leziunea se diareii hemoragice, germenii intraþi în sânge pot 
Antraxul este o boalã infecþioasã acutã cauzatã de umflã). produce septicemie, cu insuficienþe grave cardiace, 
bacteria Bacillus anthracis. renale, (edeme, hemoragii ºi necroze în organe) cu o 
Antraxul apare cel mai adesea la animalele cu mortalitate de 50 %. 
sânge cald, dar poate infecta ºi oamenii. Antraxul la om este o boalã infecþioasã severã, 
Transmiterea la oameni se face cel mai frecvent motiv pentru care transmitem populaþiei sã respecte 
prin intermediul contactului cu animalele infectate dar cu stricteþe urmãtoarele recomandãri:
poate apãrea, mult mai rar, ca urmare a inhalãrii de -la apariþia unui animal presupus bolnav este 
aer contaminat cu sporii bacilului sau prin consum de INTERZIS :
produse contaminate. -sacrificarea animalului, punerea în consum a 
Boala afecteazã în special persoanele care îngrijesc sau produselor provenite de la animalul presupus bolnav
manevreazã pielea animalelor (fermieri, mãcelari ºi -hrãnirea altor animale cu carne/produse provenite de 
veterinari), care vin în contact cu produsele biologice la animalul presupus bolnav
ale animalelor infectate sau care torc lâna. 

-mutarea cadavrului
Existã trei tipuri de antrax: cutanat, respirator ºi 

-consumarea cãrnii/produselor lactateintestinal.
-recoltarea lânã ºi piei ºi prelucrarea acestora1.Forma cutanatã este o formã mai uºoarã, locul de 
-vinderea animaluluipãtrundere al bacilului în organism fiind pielea care a 2.Forma respiratorie (boala scãrmãnãtorilor de lânã) 
-dupã contactul cu un animal bolnav SE ajuns în contact cu agentul patogen, aceastã formã calea de pãtrundere a sporilor bacilului în organism 
IMPUN:netratatã (cu penicilinã) cauzeazã o mortalitate între 5 fiind plãmânul, boala se manifestã prin tuse, febrã 
-spãlarea insistentã cu apã ºi sãpun a mâinilor ºi ºi 20 % prin septicemie. mare, frisoane, insuficienþã respiratorie, lichidul de 
anunþarea imediatã a medicului veterinar.În forma cutanatã, la locul de pãtrundere bolnavul secreþie rãspândit prin tuse fiind foarte infecþios. Este 
-prezentarea urgentã la medic.prezintã prurit, urmat de apariþia de leziuni care la o formã gravã a bolii cu o mortalitate ridicatã prin 
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Mircea Brânduºã existã ºi infrastructura 
culturalã, educativã. Cum 

heorghiþã Cãrtuºanu se vor lega toate acestea 
este unul dintre de numele primarului Gprimarii cu vechime Gheorghiþã Cãrtuºanu?

din judeþul Cãlãraºi. A început Ghe. C: Eu spun cã atât cât a 
ca viceprimar, un mandat care fost posibil am intervenit ºi 
l-a pus în temã cu aici. Au fost reabilitate ºi 
administraþia publicã localã, modernizate cele douã ºcoli. 
atât cât sã-l pregãteascã Mergând mai departe, la 
pentru urmãtoarele 4 serviciile aduse în slujba 
mandate de primar ºi, cetãþenilor, cred cã sunt cel 
probabil, ºi pentru al cincilea. puþin douã mari realizãri: 
„În condiþiile în care în Înfiinþare punct de lucru al 
România nu existã o ºcoalã secþiei de Poliþie Localã din 
care sã te pregãteascã ºi în Gãlbinaºi ºi Sistem de 
practicã pentru administraþia 

supraveghere continuu pe 
publicã localã ºi în condiþiile 

intersecþiile principale ale 
unei tranziþii continue, 

strãzilor din Fundeni. Toate 
consider cã pentru a fi un 

datele acestui sistem de 
primar bun trebuie sã treci 

supravghere sunt stocate pe 
prin mai multe etape, sã fii 

un computer care se aflã în 
conslier local, apoi viceprimar 

sediul primãriei, iar poliþiºtii ºi mai apoi primar", este de 
pot viziona în timp real tot ce pãrere dl. Cãrtuºanu. În 
se întâmplã rãu în comunã.primii ani ca primar, 

Gheorghiþã Cãrtuºanu s-a 
normali , camere de trebuie din acest punct de potabilã, prin diferite surse de confruntat cu lipsa fondurile Rep: Mai aveþi 2 ani ºi 
supraveghere la ficare colþ de vedere. finanþare ºi în mai multe necesare dezvoltãrii comunei. jumãtate de mandat. Ce 
stradã. Lucrãrile de reabilitare etape. Tot la investiþii majore Cu toate acestea, investiþii s- prioritãþi aveþi? Despre 
ºi modernizare la ºcolile nr. 2 î Rep: Dacã ar fi sã vorbim de canalizare în unele au derulat de-a lungul investiþii?
ºi nr. 3 au fost finalizate. Noua menþionaþi câteva zone cu risc de inundaþii, apã timpului. Azi, existã rigole Ghe. C: Sunt încã multe de 
reþea de alimentare asigurã realizãri majore care sã menajerã. S-a realizat, apoi, o curate, drumuri asfaltate in fãcut, pe care nu le-am reuºit 
apa menajerã în toate rãmânã legate de numele reþea de drumuri cu asfalt pe o aproape toatã comuna, în mandatele precedente, deºi 
gospodãriile. Cu alte cuvinte, primarului Cãrtuºanu, ce lungime de 12 km. Acum iluminatul public am încercat din rãsputeri. Voi 
Fundeniul are cam tot ce-i aþi menþiona? trebuie  sã-mi amintesc ce a funcþioneazã în parametri iniþia un proiect pentru 

Ghe. C: De-a lungul timpului mai fost… Gazul metan, o 
Înfiinþare Reþea de canalizare 

existã destule realizãri care poveste eternã pentru comuna 
care sã funcþioneze la 

pot fi conexate de numele noastrã! Înfiinþarea 
standare europene. Avem în Gheorghiþã Cãrtuºanu. Sã fiu distribuþiei de gaze naturale în 
vedere construire alei sincer, nu cred cã m-aº opri la comunã este o necesitate. Din 
pietonale. Construire cãmin una anume. Sunt, de pãcate trebuie sã mai treacã 
cultural cu dotãri la standarde asemenea, ºi multe ceva vreme pânã când 
europene. Reabilitare ºi neîmpliniri. locuitorii comunei vor aprinde 
modernizare ºcoala nr 1. Am la aragaz gazul metan. Mi-am 
depus deja un proiect pe Rep.: Ajungem ºi acolo. amintit acum ºi de aducþiune 
PNDL 2 pentru 7 km de drum Sã ne oprim, acum, la ce apã ºi ar mai fi ºi altele.
cu asfalt. Pe investiþii avem s-a fãcut bine în Fundeni.
doar banii pentru co-Ghe. C: În primul rând este Rep.: Infrastructura a 
finanþãrile pentru proiectele  vorba despre investiþii, aº fost, de asemenea, 
aflate în derulare. În rest, nu spune capitale pentru orice preocuparea cea mai 
pot spune mai mult acum, m-aºezare umanã, fie cã e vorba mare a primarului 
aº hazarda dacã aº face de oraº sau comunã: Cãrtuºanu. Dincolo de 
promisiuni inutile.extinderea reþelei de apã aceste investiþii mai 
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ucian Vasile, primarul din Cetãþenii primesc gratuit actele 
Vasilaþi, conduce localitatea de pentru terenuri ºi case. Fiecare Lfoarte multã vreme. Cum a primãrie poate primi, în acest an, 

reuºit sã se menþinã în funcþie atâtea 150.000 de lei, faþã de 135.000 de lei, 
mandate? Ce au însemnat, în opinia în 2016. Dupã semnarea contractelor 
lui, cei 33 de ani de administraþie dintre primãrii ºi OCPI-uri, urmeazã 
publicã, din care 17 în executivul încheierea contractelor dintre 
Primãriei? Lucian Vasile spune în primãrii ºi firmele autorizate sã 
articolul de mai jos cum a gestionat o execute lucrãri de cadastru. Plãþile vor 
comunã la limita judeþului, dar ºi cu o fi efectuate în momentul finalizãrii ºi 
grãmadã de probleme din punct de recepþiei lucrãrilor aferente.
vedere administrativ.

Rep: Dupã o îndelungatã 
Rep: Ce înseamnã sã conduci o perioadã a pãstrãrii ºi 

primãrie atâþia ani de zile? Care promovãrii tradiþiilor populare 
au fost realizãrile dvs. în aceºti ºi culturale locale, mai precis 12 
ani pentru ? ani, primãria Vasilaþi nu a mai 
V.L.: Am servit 17 ani comuna Vasilaþi organizat în acest an „Ziua 
cu cinste ºi respect în calitate de Comunei". Care au fost cauzele 
viceprimar (2000-2004) ºi apoi ca care au condus la aceastã 
primar pânã în prezent. Datoritã gospodãrii cu pubele de 240 litri. multe proiecte aflate în diferite stadii, decizie?
strategiei pe care am avut-o, am adus dar vizez ca în urmãtorii ani sã V.L.: Da. Aºa este. Motive sunt mai 
comuna la un nivel bun de dezvoltare. Rep: Ce proiecte aþi iniþiat demarez lucrãrile la urmãtoarele multe. Cel mai important a fost acela 
Poate cã generaþiile mai tinere nu prin PNDL? proiecte:            al locaþiei unde era organizat acest 
realizeazã cã tot ce s-a construit în V.L.: Din toate documentaþiile trimise - Reabilitare ºi modernizare primãrie; eveniment, ºi anume terenul de 
comuna Vasilaþi se datoreazã celor 17 am primit finanþare pentru sport, situat foarte aproape de - Asfaltare strãzi în comuna Vasilaþi;
ani de administraþie corectã. Uºa urmãtoarele obiective foarte cãminul cultural. Datoritã faptului - Modernizare a 3 drumuri de acces 
primãriei a fost deschisã în fiecare zi importante pentru comunitatea din cã acesta a fost modernizat am agricol în comuna Vasilaþi;
pentru toatã lumea, indiferent de Vasilaþi: cãutat o altã locaþie. Cum nu am - Asfaltare DC 36 Nuci – Popeºti pe o problemele cu care a venit ºi pe care 1. Construire dispensar medical gãsit una în zona de centru a lungime de 1.6 km – existã finanþare.de fiecare datã am încercat sã le gãsim uman; comunei, nu puteam spune 
rezolvare. Primul meu gând din oamenilor cã trebuie sã-i duc în altã 2. Reabilitare ºi modernizare instituþii Rep: Domnule primar, poziþia de primar a fost sã investesc în parte, la sute de metri depãrtare. ªi de învãþãmânt: cunoaºteþi faptul cã peste 2.000 infrastructura rutierã, socialã, apoi, aº fi îngreunat ºi partea - ªcoala nr. 2 Prozanic (în lucru) de primãrii s-au înscris, anul educaþionalã, culturalã ºi de sãnãtate.  administrativã ce þine strict de - ªcoala Constantin Brâncoveanu acesta, în Programul Naþional de 

organizarea unui astfel de eveniment (ºcoala cu etaj) Cadastru ºi Carte Funciarã 2015-Rep: Care sunt principalele ºi nu în ulimul rând, actul artistic.- ªcoala Gimnazialã Constantin 2023 (PNCCF). Primãria Vasilaþi realizãri ale primãriei Vasilaþi în 
Brâncoveanu (ºcoala de la garã), se aflã printre acestea? Vã rog sã ultimul timp? 
inclusiv sala de sport , care va fi Rep: Ce mesaj doriþi sã detaliaþi mai pe larg acest aspect V.L.: Reabilitarea instituþiilor de 
reabilitatã ºi dotatã cu aparate de transmiteþi locuitorilor important pentru Vasilaþi.învãþãmânt din comunã a fost o 
gimnasticã pentru elevi. comunei Vasilaþi?V.L.: Primãria Vasilaþi, împreunã cu prioritate pe agenda mea. Am finalizat 

Radovanu, Crivãþ ºi Plãtãreºti, face V.L.: Îi asigur de respectul ºi proiectul de modernizare teren sport 
Rep: Pentru urmãtoarea parte dintr-un grup restrâns de consideraþia mea! Aºa cum mã prin aplicare covor sintetic ºi o nouã 

perioadã ce prioritãþi aveþi ca ºi primãrii înscrise în acest proiect, unul cunosc, ºtiu cã voi face toate împrejmuire. Implementarea 
investiþii? benefic locuitorilor. Banii pentru demersurile administrative pentru proiectului de colectare a gunoiului 
V.L.: Pe masa mea de lucru se aflã mai lucrãrile de cadastru sunt asiguraþi de binele lor. Multã sãnãtate tuturor!menajer prin dotarea a 1500 
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ROMÂNIA
JUDEÞUL CÃLÃRAªI

PRIMÃRIA COMUNEI UNIREA 
Cod poºtal 917270

Telefon 0242343028,fax 0242343448
e.mail primariaunireacalarasi@yahoo.com

Consiliul Local al Comunei Unirea, judeþul 
Cãlãraºi, organizeazã în data de 26.10.2017,  

orele 10:00, negociere directã pentru 
concesionarea unui imobil – teren arabil 

intravilan – din domeniul privat al comunei 
Unirea, judeþul Cãlãraºi, în suprafaþã de 716 

m.p. situat în Cv. 2, P. 10/2.

Relaþii suplimentare - la Primãria Comunei 
Unirea, telefon 0242/343028, d-l. MORARU 

OVIDIU.

Primar,

Ing. Belu Florian

Anunþ de participare la negociere directã

Lucian Vasile: „Vom moderniza ºcolile 
din comunã cu banii obþinuþi prin PNDL“

Gheorghiþã Cãrtuºanu: „Am depus pe PNDL 2
 un proiect pentru asfaltarea a 7 km de drum“

Comuna Gurbãneºti, titular al proiectului „MODERNIZARE 
DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA GURBÃNEªTI, 
JUDEÞUL CÃLÃRAªI", anunþã publicul interesat asupra luãrii deciziei 
etapei de încadrare FÃRÃ evaluare de impact asupra mediului ºi FÃRÃ 
evaluare adecvatã de cãtre APM Cãlãraºi, în cadrul procedurilor de 
evaluare a impactului asupra mediului*) ºi de evaluare adecvatã, pentru 
proiectul „MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN 
COMUNA GURBÃNEªTI, JUDEÞUL CÃLÃRAªI,  propus a fi 
amplasat în localitatea Gurbãneºti, Jude?ul 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 9-12, precum 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.

Anunþ public privind decizia etapei 
de încadrare (titularul proiectului)

SC Agro Prest 2005 SRL anunþã publicul 
interesat asupra depunerii solicitãrii de 

emitere a acordului de mediu pentru proiectul 
„Construire halã gãini outoare, staþie sortare ºi 

depozitare ouã" în comuna ªtefan Vodã, Str. 
Iasomiei, Nr. 16.

Informaþiile privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul APM Cãlãraºi, ªoseaua 
Chiciu, Nr. 2, Judeþul Cãlãraºi ºi la sediul 

titularului în comuna ªtefan Vodã, Str. 
Iasomiei, Nr. 16 în zilele de luni-vineri, între 

orele 8-16.

Observaþiile publicului se primesc zilnic la 
sediul APM Cãlãraºi.

Anunþ public privind 
depunerea solicitãrii de 

emitere a acordului de mediu 
(titularul proiectului)

Primãria Gurbãneºti

Comuna Gurbãneºti anunþã publicul interesat asupra 
depunerii solicitãrii de emitere a acordului de mediu 

pentru proiectul „Modernizare drumuri de interes 
local în comuna Gurbãneºti, judeþul Cãlãraºi", propus  

a fi amplasat în comuna Gurbãneºti.

Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate 
la sediul A.P.M. Cãlãraºi, ªoseaua Chiciu, nr. 2, judeþul 

Cãlãraºi ºi la sediul titularului Comuna Gurbãneºti, 
strada Principalã, nr. 3, sat Gurbãneºti în zilele de 

luni-vineri, între orele 8-16.

Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul 
A.P.M. Cãlãraºi.

Anunþ public privind depunerea 
solicitãrii de emitere a acordului 

de mediu (titularul proiectului)

Primãria Gurbãneºti
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Mircea Brânduºã existã ºi infrastructura 
culturalã, educativã. Cum 

heorghiþã Cãrtuºanu se vor lega toate acestea 
este unul dintre de numele primarului Gprimarii cu vechime Gheorghiþã Cãrtuºanu?

din judeþul Cãlãraºi. A început Ghe. C: Eu spun cã atât cât a 
ca viceprimar, un mandat care fost posibil am intervenit ºi 
l-a pus în temã cu aici. Au fost reabilitate ºi 
administraþia publicã localã, modernizate cele douã ºcoli. 
atât cât sã-l pregãteascã Mergând mai departe, la 
pentru urmãtoarele 4 serviciile aduse în slujba 
mandate de primar ºi, cetãþenilor, cred cã sunt cel 
probabil, ºi pentru al cincilea. puþin douã mari realizãri: 
„În condiþiile în care în Înfiinþare punct de lucru al 
România nu existã o ºcoalã secþiei de Poliþie Localã din 
care sã te pregãteascã ºi în Gãlbinaºi ºi Sistem de 
practicã pentru administraþia 

supraveghere continuu pe 
publicã localã ºi în condiþiile 

intersecþiile principale ale 
unei tranziþii continue, 

strãzilor din Fundeni. Toate 
consider cã pentru a fi un 

datele acestui sistem de 
primar bun trebuie sã treci 

supravghere sunt stocate pe 
prin mai multe etape, sã fii 

un computer care se aflã în 
conslier local, apoi viceprimar 

sediul primãriei, iar poliþiºtii ºi mai apoi primar", este de 
pot viziona în timp real tot ce pãrere dl. Cãrtuºanu. În 
se întâmplã rãu în comunã.primii ani ca primar, 

Gheorghiþã Cãrtuºanu s-a 
normali , camere de trebuie din acest punct de potabilã, prin diferite surse de confruntat cu lipsa fondurile Rep: Mai aveþi 2 ani ºi 
supraveghere la ficare colþ de vedere. finanþare ºi în mai multe necesare dezvoltãrii comunei. jumãtate de mandat. Ce 
stradã. Lucrãrile de reabilitare etape. Tot la investiþii majore Cu toate acestea, investiþii s- prioritãþi aveþi? Despre 
ºi modernizare la ºcolile nr. 2 î Rep: Dacã ar fi sã vorbim de canalizare în unele au derulat de-a lungul investiþii?
ºi nr. 3 au fost finalizate. Noua menþionaþi câteva zone cu risc de inundaþii, apã timpului. Azi, existã rigole Ghe. C: Sunt încã multe de 
reþea de alimentare asigurã realizãri majore care sã menajerã. S-a realizat, apoi, o curate, drumuri asfaltate in fãcut, pe care nu le-am reuºit 
apa menajerã în toate rãmânã legate de numele reþea de drumuri cu asfalt pe o aproape toatã comuna, în mandatele precedente, deºi 
gospodãriile. Cu alte cuvinte, primarului Cãrtuºanu, ce lungime de 12 km. Acum iluminatul public am încercat din rãsputeri. Voi 
Fundeniul are cam tot ce-i aþi menþiona? trebuie  sã-mi amintesc ce a funcþioneazã în parametri iniþia un proiect pentru 

Ghe. C: De-a lungul timpului mai fost… Gazul metan, o 
Înfiinþare Reþea de canalizare 

existã destule realizãri care poveste eternã pentru comuna 
care sã funcþioneze la 

pot fi conexate de numele noastrã! Înfiinþarea 
standare europene. Avem în Gheorghiþã Cãrtuºanu. Sã fiu distribuþiei de gaze naturale în 
vedere construire alei sincer, nu cred cã m-aº opri la comunã este o necesitate. Din 
pietonale. Construire cãmin una anume. Sunt, de pãcate trebuie sã mai treacã 
cultural cu dotãri la standarde asemenea, ºi multe ceva vreme pânã când 
europene. Reabilitare ºi neîmpliniri. locuitorii comunei vor aprinde 
modernizare ºcoala nr 1. Am la aragaz gazul metan. Mi-am 
depus deja un proiect pe Rep.: Ajungem ºi acolo. amintit acum ºi de aducþiune 
PNDL 2 pentru 7 km de drum Sã ne oprim, acum, la ce apã ºi ar mai fi ºi altele.
cu asfalt. Pe investiþii avem s-a fãcut bine în Fundeni.
doar banii pentru co-Ghe. C: În primul rând este Rep.: Infrastructura a 
finanþãrile pentru proiectele  vorba despre investiþii, aº fost, de asemenea, 
aflate în derulare. În rest, nu spune capitale pentru orice preocuparea cea mai 
pot spune mai mult acum, m-aºezare umanã, fie cã e vorba mare a primarului 
aº hazarda dacã aº face de oraº sau comunã: Cãrtuºanu. Dincolo de 
promisiuni inutile.extinderea reþelei de apã aceste investiþii mai 
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ucian Vasile, primarul din Cetãþenii primesc gratuit actele 
Vasilaþi, conduce localitatea de pentru terenuri ºi case. Fiecare Lfoarte multã vreme. Cum a primãrie poate primi, în acest an, 

reuºit sã se menþinã în funcþie atâtea 150.000 de lei, faþã de 135.000 de lei, 
mandate? Ce au însemnat, în opinia în 2016. Dupã semnarea contractelor 
lui, cei 33 de ani de administraþie dintre primãrii ºi OCPI-uri, urmeazã 
publicã, din care 17 în executivul încheierea contractelor dintre 
Primãriei? Lucian Vasile spune în primãrii ºi firmele autorizate sã 
articolul de mai jos cum a gestionat o execute lucrãri de cadastru. Plãþile vor 
comunã la limita judeþului, dar ºi cu o fi efectuate în momentul finalizãrii ºi 
grãmadã de probleme din punct de recepþiei lucrãrilor aferente.
vedere administrativ.

Rep: Dupã o îndelungatã 
Rep: Ce înseamnã sã conduci o perioadã a pãstrãrii ºi 

primãrie atâþia ani de zile? Care promovãrii tradiþiilor populare 
au fost realizãrile dvs. în aceºti ºi culturale locale, mai precis 12 
ani pentru ? ani, primãria Vasilaþi nu a mai 
V.L.: Am servit 17 ani comuna Vasilaþi organizat în acest an „Ziua 
cu cinste ºi respect în calitate de Comunei". Care au fost cauzele 
viceprimar (2000-2004) ºi apoi ca care au condus la aceastã 
primar pânã în prezent. Datoritã gospodãrii cu pubele de 240 litri. multe proiecte aflate în diferite stadii, decizie?
strategiei pe care am avut-o, am adus dar vizez ca în urmãtorii ani sã V.L.: Da. Aºa este. Motive sunt mai 
comuna la un nivel bun de dezvoltare. Rep: Ce proiecte aþi iniþiat demarez lucrãrile la urmãtoarele multe. Cel mai important a fost acela 
Poate cã generaþiile mai tinere nu prin PNDL? proiecte:            al locaþiei unde era organizat acest 
realizeazã cã tot ce s-a construit în V.L.: Din toate documentaþiile trimise - Reabilitare ºi modernizare primãrie; eveniment, ºi anume terenul de 
comuna Vasilaþi se datoreazã celor 17 am primit finanþare pentru sport, situat foarte aproape de - Asfaltare strãzi în comuna Vasilaþi;
ani de administraþie corectã. Uºa urmãtoarele obiective foarte cãminul cultural. Datoritã faptului - Modernizare a 3 drumuri de acces 
primãriei a fost deschisã în fiecare zi importante pentru comunitatea din cã acesta a fost modernizat am agricol în comuna Vasilaþi;
pentru toatã lumea, indiferent de Vasilaþi: cãutat o altã locaþie. Cum nu am - Asfaltare DC 36 Nuci – Popeºti pe o problemele cu care a venit ºi pe care 1. Construire dispensar medical gãsit una în zona de centru a lungime de 1.6 km – existã finanþare.de fiecare datã am încercat sã le gãsim uman; comunei, nu puteam spune 
rezolvare. Primul meu gând din oamenilor cã trebuie sã-i duc în altã 2. Reabilitare ºi modernizare instituþii Rep: Domnule primar, poziþia de primar a fost sã investesc în parte, la sute de metri depãrtare. ªi de învãþãmânt: cunoaºteþi faptul cã peste 2.000 infrastructura rutierã, socialã, apoi, aº fi îngreunat ºi partea - ªcoala nr. 2 Prozanic (în lucru) de primãrii s-au înscris, anul educaþionalã, culturalã ºi de sãnãtate.  administrativã ce þine strict de - ªcoala Constantin Brâncoveanu acesta, în Programul Naþional de 

organizarea unui astfel de eveniment (ºcoala cu etaj) Cadastru ºi Carte Funciarã 2015-Rep: Care sunt principalele ºi nu în ulimul rând, actul artistic.- ªcoala Gimnazialã Constantin 2023 (PNCCF). Primãria Vasilaþi realizãri ale primãriei Vasilaþi în 
Brâncoveanu (ºcoala de la garã), se aflã printre acestea? Vã rog sã ultimul timp? 
inclusiv sala de sport , care va fi Rep: Ce mesaj doriþi sã detaliaþi mai pe larg acest aspect V.L.: Reabilitarea instituþiilor de 
reabilitatã ºi dotatã cu aparate de transmiteþi locuitorilor important pentru Vasilaþi.învãþãmânt din comunã a fost o 
gimnasticã pentru elevi. comunei Vasilaþi?V.L.: Primãria Vasilaþi, împreunã cu prioritate pe agenda mea. Am finalizat 

Radovanu, Crivãþ ºi Plãtãreºti, face V.L.: Îi asigur de respectul ºi proiectul de modernizare teren sport 
Rep: Pentru urmãtoarea parte dintr-un grup restrâns de consideraþia mea! Aºa cum mã prin aplicare covor sintetic ºi o nouã 

perioadã ce prioritãþi aveþi ca ºi primãrii înscrise în acest proiect, unul cunosc, ºtiu cã voi face toate împrejmuire. Implementarea 
investiþii? benefic locuitorilor. Banii pentru demersurile administrative pentru proiectului de colectare a gunoiului 
V.L.: Pe masa mea de lucru se aflã mai lucrãrile de cadastru sunt asiguraþi de binele lor. Multã sãnãtate tuturor!menajer prin dotarea a 1500 
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ROMÂNIA
JUDEÞUL CÃLÃRAªI

PRIMÃRIA COMUNEI UNIREA 
Cod poºtal 917270

Telefon 0242343028,fax 0242343448
e.mail primariaunireacalarasi@yahoo.com

Consiliul Local al Comunei Unirea, judeþul 
Cãlãraºi, organizeazã în data de 26.10.2017,  

orele 10:00, negociere directã pentru 
concesionarea unui imobil – teren arabil 

intravilan – din domeniul privat al comunei 
Unirea, judeþul Cãlãraºi, în suprafaþã de 716 

m.p. situat în Cv. 2, P. 10/2.

Relaþii suplimentare - la Primãria Comunei 
Unirea, telefon 0242/343028, d-l. MORARU 

OVIDIU.

Primar,

Ing. Belu Florian

Anunþ de participare la negociere directã

Lucian Vasile: „Vom moderniza ºcolile 
din comunã cu banii obþinuþi prin PNDL“

Gheorghiþã Cãrtuºanu: „Am depus pe PNDL 2
 un proiect pentru asfaltarea a 7 km de drum“

Comuna Gurbãneºti, titular al proiectului „MODERNIZARE 
DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA GURBÃNEªTI, 
JUDEÞUL CÃLÃRAªI", anunþã publicul interesat asupra luãrii deciziei 
etapei de încadrare FÃRÃ evaluare de impact asupra mediului ºi FÃRÃ 
evaluare adecvatã de cãtre APM Cãlãraºi, în cadrul procedurilor de 
evaluare a impactului asupra mediului*) ºi de evaluare adecvatã, pentru 
proiectul „MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN 
COMUNA GURBÃNEªTI, JUDEÞUL CÃLÃRAªI,  propus a fi 
amplasat în localitatea Gurbãneºti, Jude?ul 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 9-12, precum 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.

Anunþ public privind decizia etapei 
de încadrare (titularul proiectului)

SC Agro Prest 2005 SRL anunþã publicul 
interesat asupra depunerii solicitãrii de 

emitere a acordului de mediu pentru proiectul 
„Construire halã gãini outoare, staþie sortare ºi 

depozitare ouã" în comuna ªtefan Vodã, Str. 
Iasomiei, Nr. 16.

Informaþiile privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul APM Cãlãraºi, ªoseaua 
Chiciu, Nr. 2, Judeþul Cãlãraºi ºi la sediul 

titularului în comuna ªtefan Vodã, Str. 
Iasomiei, Nr. 16 în zilele de luni-vineri, între 

orele 8-16.

Observaþiile publicului se primesc zilnic la 
sediul APM Cãlãraºi.

Anunþ public privind 
depunerea solicitãrii de 

emitere a acordului de mediu 
(titularul proiectului)

Primãria Gurbãneºti

Comuna Gurbãneºti anunþã publicul interesat asupra 
depunerii solicitãrii de emitere a acordului de mediu 

pentru proiectul „Modernizare drumuri de interes 
local în comuna Gurbãneºti, judeþul Cãlãraºi", propus  

a fi amplasat în comuna Gurbãneºti.

Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate 
la sediul A.P.M. Cãlãraºi, ªoseaua Chiciu, nr. 2, judeþul 

Cãlãraºi ºi la sediul titularului Comuna Gurbãneºti, 
strada Principalã, nr. 3, sat Gurbãneºti în zilele de 

luni-vineri, între orele 8-16.

Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul 
A.P.M. Cãlãraºi.

Anunþ public privind depunerea 
solicitãrii de emitere a acordului 

de mediu (titularul proiectului)

Primãria Gurbãneºti
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Garizim se auzi vocea celui scãpat de leagã evenimente de mare sacralitate. 8:8).
la moarte, a lui Iotam (Jud.9; 7-16): Sub acest stejar Iacob a ascuns idolii, Pentru popoarele biblice, idealul de 
„7. ...Ascultaþi-mã, locuitori ai la îndemnul lui Dumnezeu, „ºi pace ºi prosperitate era simbolizat în 
Sichemului, ºi Dumnezeu sã vã pierduþi i-a fãcut pânã-n ziua de dictonul: „Fiecare sã poatã sta sub 
asculte! / 8. S-au dus odatã copacii sã- astãzi" (Facerea 35; 4). Iosua pune propria Viþã- de-vie ºi sub propriul 
ºi ungã împãrat peste ei ºi au zis cãtre sub stejarul de la Sichem o piatrã – smochin".
mãslin: Domneºte peste noi! / 9. Iar martor, care simbolizeazã îngroparea Viþa-de-vie (ebr. „Gheten"/„Gefen"), 
mãslinul a zis: Lãsa-voi eu oare pentru totdeauna a idolilor, dar ºi un este cel mai de seamã semn al 
grãsimea mea, cu care Se cinsteºte altar de închinare Domnului (Iosua prosperitãþii pe care trimiºii lui Moise 
Dumnezeu ºi oamenii se mândresc ºi 24; 25-28). Lui Ghedeon, îngerul îl aduc din Canaan: „Apoi au venit 
mã voi duce sã umblu prin copaci? / Domnului i se aratã „sub un stejar" pânã în Valea Strugurelui, au cercetat-
10. Atunci copacii au zis cãtre care se aflã la Ofra (Jud. 6: 11). o ºi au tãiat de acolo o viþã-de-vie cu 
smochin: Vino ºi domneºte peste noi! Mãslinul (ebr. „zavit"). În Þara Sfântã, un strugure pe ea ºi-l duceau pe 
/ 11. Dar ºi smochinul a rãspuns: Sã- Mãslinul putea fi întâlnit oriunde, de pârghia unei prãjini" (Numerele 
mi las eu oare dulceaþa mea ºi fructul la Hebron, în Betleem ºi pânã la 13:23).
meu cel bun ºi sã mã duc sã cârmuiesc Muntele Mãslinilor cu grãdina 

În Canaan, Viþa-de-vie se cultiva încã 
copacii? /12. Apoi au zis copacii cãtre Ghetsimani („teasc de untdelemn"). 

de prin anul 2000 î.Hr. (Melchisedec 
viþa-de-vie (s.n.): Vino tu de domneºte Aici, ucenicii aflã de la Iisus taina Sa:  VIÞA-DE-VIE LA îi dãruie vin din belºug lui Avraam...). 
peste noi! /13. ªi viþa-de-vie a zis cãtre „...ºi care este semnul venirii Tale ºi al 

ªi astãzi multe vii din Palestina au STEJARUL DIN ei: Cum sã-mi las eu mustul meu care Sfârºitului veacului?" (Matei 24 : 3).
înfãþiºarea din epoca biblicã.

veseleºte pe Dumnezeu ºi pe oameni ºi Mãslinul poate însemna speranþã, OFRA. Burdufurile, de care pomeneºte sã mã duc sã cârmuiesc copacii? /14. înnoire ºi iertare. „ªi porumbelul s-a 
evanghelistul Matei, sunt cele pe care FABULA LUI IOTAM În cele din urmã au zis toþi copacii întors la el, spre searã; ºi iatã, avea în 
orice cãlãtor le poate vedea în spatele cãtre un spin: Vino tu ºi domneºte ciocul sãu o ramurã verde de mãslin. 
oamenilor sau asinilor, pe strãzile peste noi!/ 15. Iar spinul a zis cãtre Atunci a cunoscut Noe cã s-a scurs apa hedeon (Ierubaal, în Cartea a 
oraºelor din zonã. Ele se fac din piele copaci: Dacã voi mã puneþi cu de pe faþa pãmântului" (Facerea 8 : doua a Regilor, 1045 î.Hr.), 
de caprã ºi sunt elastice. În timpul adevãrat împãrat peste voi, atunci 11). Culesul Mãslinului (ca ºi al Gjudecãtorul lui Israel, pe când 
fierberii mustului, dacã sunt vechi, veniþi ºi vã odihniþi sub umbra mea; Grâului ºi al Viþei-de-vie) poate fi o treiera grâul la arie a fost chemat de 
burdufurile plesnesc; de acum, spun iar de nu, atunci va ieºi foc din spini ºi probã de bunãtate sufleteascã ºi de îngerul Domnului sã izbãveascã 
evangheliºtii, nimeni nu trebuie sã vor arde cedrii Libanului. / 16. Aºadar generozitate: „Când vei culege poporul sãu de medianiþi, un popor de 
punã vin nou în burdufuri vechi luaþi seama: Dupã dreptate ºi dupã mãslinele, sã nu te întorci sã aduni pe beduini, care dominau zona centralã a 
(Ovidiu Bojor, Rãducanu Dumitru, adevãr v-aþi purtat voi, când aþi pus cele ce þi-au rãmas în urmã; ele vor fi Palestinei: „Domnul este cu tine, 
Plante ºi miresme biblice, Ed. rege pe Abimelec? ªi bine aþi fãcut ce ale strãinului ºi ale orfanului ºi ale voinicule!" (Jud. 6: 11-16).
Dharana, Bucureºti, 2016).aþi fãcut cu Ierubaal ºi cu casa lui?..." vãduvei" (Deuteronom 24:20).Ghedeon îi va birui pe medianiþi la 
În Noul Testament, Viþa-de-vie este Exprimatã simplu, dar de o frumuseþe În fabula pe care am redat-o, Mãslinul En-Harod (Jud. 7). Israel va avea 
reprezentarea simbolicã a Bisericii ºi de o strãlucire admirabilã, vorbirea poate însemna modestie ºi chibzuinþã. liniºte ºi pace vreme de patruzeci de 
sãditã de Hristos („Eu sunt Viþa, voi, lui Iotam este o fabulã (un apolog), ºi Când arborii vor sã-ºi ungã un ani. Modest, Judecãtorul, deºi mult 
mlãdiþele. Cel ce rãmâne între Mine ºi este cel mai vechi monument literar de împãrat peste ei, Mãslinul le refuzã ispitit, va spune învinºilor sãi: „...Nici 
Eu pentru el, acela aduce roadã multã, acest gen, care se aflã în Sfânta propunerea, aºa cum o vor face eu nu voi domni peste voi, nici fiul 
cãci fãrã Mine nu puteþi face nimic" Scripturã. Smochinul ºi Viþa-de-vie. meu nu va domni peste voi, ci Domnul 
(Ioan 15:1-5).Sensul fabulei este acesta: precum cea De la David pãstrãm una dintre cele sã domneascã peste voi! (Jud. 8, 23 ).

mai nefolositoare dintre plante, mai frumoase mãrturii întru credinþã Sfântul Apostol Pavel îi acorda lui Vinul este reprezentarea simbolicã a 
spinul, a primit demnitatea de rege, ale lui David: „Dar eu sunt ca un Ghedeon un loc de mare cinste între sângelui Mântuitorului, a cãrui primã 
refuzat de cele mai bune plante, tot mãslin roditor în Casa lui Dumnezeu; eroii credinþei („...ªi ce voi mai zice? minune a fost preschimbarea apei în 
aºa alesul sihemiþilor nu se deosebeºte eu în mila lui Dumnezeu am Cãci timpul nu-mi va ajunge, ca sã vin la nunta de la Cana Galileii, este 
prin nicio calitate, el este cel mai nãdãjduit în veac ºi în veacul vorbesc de Ghedeon, de.../ Evr. 11: vinul cel adevãrat.
încãpãþânat dintre oameni. Deºi veacului" (Psalmul 51:8).31,32). Vinul este simbolul liturgic care, 
nedemn, ºi spre ruinã totalã, Abimelec Smochinul (ebr. „The enah") apare în Judecãtorul Ghedeon a avut multe alãturi de pâine, este, în cult, mãrturia 
a primit domnia. E o învãþãturã Sfânta Scripturã dupã ce Eva ºi Adam femei, care i-au dãruit ºaptezeci de fii. Sfintei Euharistii, punctul culminant 
naturalã. În fabula lui Iotam totul se au mâncat, în mijlocul raiului, din Unul dintre aceºtia i-a fost dãruit de o al Liturghiei.
miºcã în jurul metaforei centrale: roada pomului vieþii. („... ºi au cusut concubinã care trãia la Sichem. Epicleza euharisticã, este rugãciunea 
spinul care închipuie pe Abimelec, un frunze de smochin ºi ºi-au fãcut Acestuia i-a pus numele Abimelec solemnã de invocare a Sfântului Duh. 
adevãrat buchet de spini prin ºorþuri". Facerea 3:7).(Jud. 8 :30-31). Cinstitele Daruri se transformã în 
nemernica-i corupþie ºi tiranie. În Ca ºi Viþa-de vie ºi Rodia, Smochinul Foarte ambiþios ºi vanitos, Abimelec Trupul ºi Sângele lui Hristos. La 
vers. 16, Iotam înlocuieºte realitatea este un semn de prosperitate. îºi va ucide fraþii vitregi, mai puþin pe Epiclezã se petrece superlativa 
simbolizatã cu figura, adicã pe Cãpeteniile trimise de Moise sã Iotam, cel mai tânãr dintre ei, care se întrebuinþare ce se dã vinului.
Abimelec cu spinul. Intenþia alegoricã iscodeascã pãmântul Canaanului au va face nevãzut. Prin intrigi, Abimelec 

*este evidentã (Fabula ºi parabola..., adus din roadele lui la întoarcere un va reuºi sã uzurpe demnitatea de rege 
Ispititã sã fie rege peste arbori, chiar pp. 266 – 267). strugure pe o viþã-de-vie (s.n.), rodii în Sichem. Pentru investiturã, 
peste stejar, Viþa-de-vie rãspunde Plante biblice, crochiuri. Stejarul ºi smochine (Numerele 13:23), din uzurpatorul a adunat toþi oamenii din 
stãpânã pe sine: „lãsa-mi-voi oare (ebr. „Elah", „Elon", „Alon"), este „pãmântu-n care curge miere ºi lapte". cetate la „stejar", poate acel stejar 
mustul meu care veseleºte pe pomenit în Sfânta Scripturã ºi pentru În cel mai frumos ºi complet tablou al cunoscut pe timpul lui Avraam ºi al lui 
Dumnezeu ºi pe oameni…" a evoca credinþa adevãratã. Cei care þãrii fãgãduite, nu lipseºte Iacov. (Fabula ºi parabola în Vechiul 

trãiesc cu faþa ºi sufletul spre nominalizarea fructului: „þarã de grâu Rãzvan CiucãTestament, în Studiul Vechiului 
Dumnezeu sunt numiþi „stejari ai ºi de orz, þarã de vii (s.n.), de Domeniile Ostrov, 2017, octombrie,Testament, Ed. IBMO, Bucureºti, 
dreptãþii" (Isaia 61 : 3). De Stejarul de smochini ºi rodii, þarã de mãslini, înainte de1955, p. 266).
la Sichem, zonã vestitã în podgorii, se untdelemn ºi miere (Deuteronom Festivalul Vinului NouDeodatã, de pe vârful muntelui 

nord, iar economia ºi negoþul ca un simbol al înþelegerilor deveni printr-o colaborare sã poatã fi vizitat obiectivul 
maritim au devenit factori de interumane fireºti pentru extrem de importantã între turistic tot timpul anului!Doamnelor ºi 
mare importanþã pentru toate Dobrogea, de-a lungul istoriei judeþele Cãlãraºi-Constanþa, Trebuie spus, în apãrarea ideii domnilor,
teritoriile româneºti! Practic, sale. Practic, oraºul a avut o cu sprijinul Guvernului pe care o promovãm, cã 

României, cu fonduri aceastã cetate a putut fi 
biectivul pe care am europene, pentru cã existã vizitatã, de-a lungul timpului, 
ales, astãzi, sã vi-l posibilitatea de a ajunge pe existând chiar un vapor care Oprezint este unul de o zidurile cetãþii, pânã spre aducea turiºtii la "Pãcuiul lui 

importanþã foarte mare ºi nu mijlocul Dunãrii! Soare". Acest lucru se poate 
numai în contextul social ºi 

realiza, mai ales astãzi, când Desigur, pentru toate acestea istoric actual, dar pentru 
proiectele cu fonduri europene este nevoie de investiþii istoria îndepãrtatã ºi pentru 
de interes danubian sunt importante întrucât trebuie viitorul complet al imaginii 
promovate ºi când, pentru realizatã o intervenþie asupra României! Pe Dunãre, între 
redarea istoriei, pentru cursului Dunãrii, acesta fiind, judeþele Cãlãraºi ºi Constanþa 
informarea tinerei generaþii, practic, cancerul care a distrus se aflã ruinele uneia dintre 
dar, mai ales, pentru multe dintre cetãþile cele mai importante cetãþi 
importanþa sa simbolicã, dunãrene! Din fericire, însã, s-bizantine, în egalã mãsurã, un 
cetatea Vicina, "Pãcuiul lui au pãstrat ruinele cetãþii care, obiectiv de importanþã uriaºã, 
Soare", al doilea sit ca atât din punct de vedere în egalã mãsurã, reprezintã ºi 
importanþã dupã arheologic, dar ºi cu un un punct de interes pentru toþi 
Sarmizegetusa trebuie sã oraºul Vicina a servit ca punct economie în care negoþul potenþial turistic excepþional! cei care ajung aici, loc pe care 
devinã un punct de interes de interes comercial pentru maritim a fost un factor Este vorba despre locul nu îl uitã, practic, niciodatã!
turistic excepþional!Moldova ºi Muntenia înainte determinant, poziþionarea sa cunoscut de foarte multã lume 

La "Pãcuiul lui Soare" existã o Nu mai vorbesc despre de întemeierea statelor fiind una extrem de drept "Pãcuiul lui Soare", zonã 
rezervaþie arheologicã extrem legendele care circulã ºi care, româneºti! Pe lângã aceastã importantã pentru atragerea în care se aflã ruinele uneia 
de importantã, iar cercetãtorii atunci când turismul se face în zonã de interes istoric, Vicina celor mai importanþi factori dintre cele mai importante 
au scos la luminã foarte multe reprezintã pentru zona comerciali. Tot aici s-a aflat ºi mod inteligent, pot alimenta cetãþi bizantine din arealul 
obiecte de interes care pot ortodoxã româneascã o puternicã bazã navalã, iar interesul tuturor celor care vor sud-est european, cetatea 
constitui, cu siguranþã, (majoritarã, în aceastã zonã) unul dintre punctele de dori sã ajungã în zona Vicina! Punctul respectiv 
reperele necesare unui muzeu unul dintre punctele de reper! atracþie cele mai importante respectivã, cetatea Vicina, reprezintã, ca interes 
de interes în zonã. Am stat de este reprezentat de resturile astãzi "Pãcuiul lui Soare". Vã Practic, Vicina a fost, în arheologic, una dintre zonele 
vorbã cu specialiºti, cu oameni de ambarcaþiuni care sunt un secolul al XIII-lea, reºedinþa propun, deci, o întâlnire a de mare importanþã, având în 
care cred în potenþialul excepþional obiectiv de interes uneimitropolii ortodoxe care a autoritãþilor din zonã cu vedere cã ºi înaintea cetãþii 
includerii cetãþii antice într-un turistic!rezistat, în acea perioadã, reprezentanþii Guvernului despre care vorbim a existat o 
circuit turistic de interes amplei ofensive a altã cetate, mult mai veche, În egalã mãsurã, însã, trebuie României, cu instituþiile 
internaþional pentru cã aici, catolicismului! De altfel, ca un transformatã arhitectural de înþeles rolul extrem de specializate în atragerea de 
trebuie spus, au ajuns mulþi simbol al modului în care au genovezi în secolele al XIII-lea important al cetãþii pentru tot fonduri europene pentru ca, 
cercetãtori, inclusiv marele evoluat relaþiile sociale în ºi al XIV-lea, în perioada ceea ce înseamnã potenþialul împreunã, sã redãm României 
Jacques-Yves Cousteau! Este teritoriile româneºti, de-a controlului genovez asupra turistic excepþional. Acesta unul dintre cele mai 
necesarã o deviere a Dunãrii, lungul timpului, poate fi Mãrii Negre ºi Gurilor este, de altfel, punctul de importante simboluri ale 
în faþa insulei putându-se consemnatã ºi situaþia acestei Dunãrii. Perioada sa de glorie maxim interes care ne-a civilizaþiei româneºti, de acum 
desface ºenalul navigabil astfel cetãþi în care, pe lângã este legatã de epoca în care îndemnat ºi pe noi la a aproape 1000 de ani!
încât spaþiul sã fie ocrotit cu rezistenþa bisericii ortodoxe, centrul de greutate al promova acest mesaj extrem 

A?a sa ne ajute Dumnezeu!un dig pentru a stopa este consemnatã ºi dãinuirea activitãþii economice a de important: "Pãcuiul lui 
eroziunea ºi, în egalã mãsurã, în aceeaºi zonã a unor preoþi, Dobrogei s-a mutat în zona de Soare", cetatea Vicina, pot Vã mulþumesc!

entrul  Judeþean de Culturã Sinopsis: Mira este pictor. Dupã viaþã ratatã. Amândoi sunt dificili, 
patruzeci de ani de cariera incomozi, nemiloºi, dar amândoi ºi Creaþie Cãlãraºi ºi 
artisticã în America de Sud, revine descoperã cã au nevoie unul de CTeatrul Evreiesc de Stat vã 
în Israel, în casa copilãriei sale. altul. (Hillel Mittelpunkt) „ªofer / aºteaptã miercuri, 25 octombrie 
Acasã, Mira descoperã cã fratele i- Pictor" se va juca în sala de 2017,  la spectacolul de teatru  
a murit, iar în locul lui trãieºte spectacole „Barbu ªtirbei" a 

„ªofer / Pictor", în regia lui 
prietenul acestuia, Aaron – ºofer C.J.C.C.Cãlãraºi. 

Alexandru Dabija. de camion, care ºi-a pierdut 
Durata: 100 minute (fãrã pauzã).Distribuþie – Mira: Maia memoria din cauza unui accident. 

Morgenstern, Aaron: Lucian Relaþii ºi rezervãri la numãrul de Mira este un artist complet egoist. 
Iftime telefon: 0242.314.925.Aaron este singur ºi fãrã þintã, cu o 

Spectacolul de teatru - 
, de Hillel Mittelpunkt, 

pe scena Teatrului Cãlãrãºean
„ªofer/Pictor“

uvernul a aprobat, în ºedinþa de Actul normativ mai prevede creºterea 
perioadei în care zilierii pot presta miercuri, 18 octombrie 2017, 
activitãþi pentru acelaºi beneficiar. Gînfiinþarea agenþiilor de 
Astfel, pentru zilierii care ocupã un loc mediere între cererea ºi oferta de 
de muncã prin intermediul unei agenþii muncã zilierã. Aceste structuri vor fi 
de mediere, perioada în care poate acreditate de cãtre Agenþia Naþionalã 
lucra pentru acelaºi beneficiar creºte pentru Ocuparea Forþei de Muncã 
de la 90 de zile pânã la maximum 180 (ANOFM), prin agenþiile pentru 
de zile cumulate pe durata unui an ocuparea forþei de muncã judeþene, 
calendaristic.care faciliteazã punerea în legãturã a 
Agenþiile de mediere nu pot percepe beneficiarilor de lucrãri cu zilieri, în 
taxe pentru demersurile pe care le fac vederea stabilirii de raporturi de 
în vederea recrutãrii persoanelor fizice muncã.
care doresc sã desfãºoare activitãþi 
ziliere. Noile structuri de mediere vor Înfiinþarea agenþiilor de mediere face 
putea beneficia de fonduri externe parte din mãsurile prevãzute în 
nerambursabile pentru formarea Programul de Guvernare 2017-2020, la 
profesionalã a personalului propriu ºi secþiunea „Stimularea creãrii de noi 
pentru dezvoltarea capacitãþii locuri de muncã".
administrative.Proiectul de Lege adoptat, pentru necalificate cu caracter ocazional care sã faciliteze accesul la angajarea în 
Furnizorii de servicii de mediere a modificarea ºi completarea Legii nr. pentru un beneficiar persoanã juridicã, piaþa muncii a persoanelor care 
muncii, acreditaþi în condiþiile 52/2011 privind exercitarea unor aplicarea noilor prevederi din lege va desfãºoarã activitãþi sezoniere, 
prevãzute de H.G. nr.277/2002, pot activitãþi cu caracter ocazional avea ca impact creºterea gradului de sporadice sau accidentale.
presta servicii de mediere între cererea desfãºurate de zilieri, stabileºte cã ocupare pe piaþa muncii a persoanelor 

Analiza pieþei muncii ºi a numãrului de ºi oferta de muncã zilierã, fãrã a se agenþiile de mediere pot fi societãþi din categoria de populaþie care nu are o 
zilieri înregistraþi la Inspectoratele supune acreditãrii prevãzute de noua înfiinþate în condiþiile Legii nr. calificare profesionalã sau are o 
Teritoriale de Muncã relevã faptul cã lege, dacã dreptul de a presta astfel de 31/1990, care au ca obiect de activitate educaþie ºcolarã precarã.
actualul cadru normativ care servicii nu a fost suspendat sau retras, „Activitãþi ale agenþiilor de plasare a În prezent, România se confruntã cu 
reglementeazã munca zilierã a dus la o conform prevederilor legale.forþei de muncã" –cod CAEN 7810 sau deficit de forþã de muncã, iar prin acest 
creºtere semnificativã a numãrului de Având în vedere faptul cã munca zilierã societãþi cu personalitate juridicã act normativ se urmãreºte asigurarea 

presupune desfãºurarea de activitãþi persoane ocupate pe piaþa muncii.înfiinþate în state membre UE. unui cadru normativ coerent ºi unitar 

n DECLARAÞIE POLITICÃ
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Garizim se auzi vocea celui scãpat de leagã evenimente de mare sacralitate. 8:8).
la moarte, a lui Iotam (Jud.9; 7-16): Sub acest stejar Iacob a ascuns idolii, Pentru popoarele biblice, idealul de 
„7. ...Ascultaþi-mã, locuitori ai la îndemnul lui Dumnezeu, „ºi pace ºi prosperitate era simbolizat în 
Sichemului, ºi Dumnezeu sã vã pierduþi i-a fãcut pânã-n ziua de dictonul: „Fiecare sã poatã sta sub 
asculte! / 8. S-au dus odatã copacii sã- astãzi" (Facerea 35; 4). Iosua pune propria Viþã- de-vie ºi sub propriul 
ºi ungã împãrat peste ei ºi au zis cãtre sub stejarul de la Sichem o piatrã – smochin".
mãslin: Domneºte peste noi! / 9. Iar martor, care simbolizeazã îngroparea Viþa-de-vie (ebr. „Gheten"/„Gefen"), 
mãslinul a zis: Lãsa-voi eu oare pentru totdeauna a idolilor, dar ºi un este cel mai de seamã semn al 
grãsimea mea, cu care Se cinsteºte altar de închinare Domnului (Iosua prosperitãþii pe care trimiºii lui Moise 
Dumnezeu ºi oamenii se mândresc ºi 24; 25-28). Lui Ghedeon, îngerul îl aduc din Canaan: „Apoi au venit 
mã voi duce sã umblu prin copaci? / Domnului i se aratã „sub un stejar" pânã în Valea Strugurelui, au cercetat-
10. Atunci copacii au zis cãtre care se aflã la Ofra (Jud. 6: 11). o ºi au tãiat de acolo o viþã-de-vie cu 
smochin: Vino ºi domneºte peste noi! Mãslinul (ebr. „zavit"). În Þara Sfântã, un strugure pe ea ºi-l duceau pe 
/ 11. Dar ºi smochinul a rãspuns: Sã- Mãslinul putea fi întâlnit oriunde, de pârghia unei prãjini" (Numerele 
mi las eu oare dulceaþa mea ºi fructul la Hebron, în Betleem ºi pânã la 13:23).
meu cel bun ºi sã mã duc sã cârmuiesc Muntele Mãslinilor cu grãdina 

În Canaan, Viþa-de-vie se cultiva încã 
copacii? /12. Apoi au zis copacii cãtre Ghetsimani („teasc de untdelemn"). 

de prin anul 2000 î.Hr. (Melchisedec 
viþa-de-vie (s.n.): Vino tu de domneºte Aici, ucenicii aflã de la Iisus taina Sa:  VIÞA-DE-VIE LA îi dãruie vin din belºug lui Avraam...). 
peste noi! /13. ªi viþa-de-vie a zis cãtre „...ºi care este semnul venirii Tale ºi al 

ªi astãzi multe vii din Palestina au STEJARUL DIN ei: Cum sã-mi las eu mustul meu care Sfârºitului veacului?" (Matei 24 : 3).
înfãþiºarea din epoca biblicã.

veseleºte pe Dumnezeu ºi pe oameni ºi Mãslinul poate însemna speranþã, OFRA. Burdufurile, de care pomeneºte sã mã duc sã cârmuiesc copacii? /14. înnoire ºi iertare. „ªi porumbelul s-a 
evanghelistul Matei, sunt cele pe care FABULA LUI IOTAM În cele din urmã au zis toþi copacii întors la el, spre searã; ºi iatã, avea în 
orice cãlãtor le poate vedea în spatele cãtre un spin: Vino tu ºi domneºte ciocul sãu o ramurã verde de mãslin. 
oamenilor sau asinilor, pe strãzile peste noi!/ 15. Iar spinul a zis cãtre Atunci a cunoscut Noe cã s-a scurs apa hedeon (Ierubaal, în Cartea a 
oraºelor din zonã. Ele se fac din piele copaci: Dacã voi mã puneþi cu de pe faþa pãmântului" (Facerea 8 : doua a Regilor, 1045 î.Hr.), 
de caprã ºi sunt elastice. În timpul adevãrat împãrat peste voi, atunci 11). Culesul Mãslinului (ca ºi al Gjudecãtorul lui Israel, pe când 
fierberii mustului, dacã sunt vechi, veniþi ºi vã odihniþi sub umbra mea; Grâului ºi al Viþei-de-vie) poate fi o treiera grâul la arie a fost chemat de 
burdufurile plesnesc; de acum, spun iar de nu, atunci va ieºi foc din spini ºi probã de bunãtate sufleteascã ºi de îngerul Domnului sã izbãveascã 
evangheliºtii, nimeni nu trebuie sã vor arde cedrii Libanului. / 16. Aºadar generozitate: „Când vei culege poporul sãu de medianiþi, un popor de 
punã vin nou în burdufuri vechi luaþi seama: Dupã dreptate ºi dupã mãslinele, sã nu te întorci sã aduni pe beduini, care dominau zona centralã a 
(Ovidiu Bojor, Rãducanu Dumitru, adevãr v-aþi purtat voi, când aþi pus cele ce þi-au rãmas în urmã; ele vor fi Palestinei: „Domnul este cu tine, 
Plante ºi miresme biblice, Ed. rege pe Abimelec? ªi bine aþi fãcut ce ale strãinului ºi ale orfanului ºi ale voinicule!" (Jud. 6: 11-16).
Dharana, Bucureºti, 2016).aþi fãcut cu Ierubaal ºi cu casa lui?..." vãduvei" (Deuteronom 24:20).Ghedeon îi va birui pe medianiþi la 
În Noul Testament, Viþa-de-vie este Exprimatã simplu, dar de o frumuseþe În fabula pe care am redat-o, Mãslinul En-Harod (Jud. 7). Israel va avea 
reprezentarea simbolicã a Bisericii ºi de o strãlucire admirabilã, vorbirea poate însemna modestie ºi chibzuinþã. liniºte ºi pace vreme de patruzeci de 
sãditã de Hristos („Eu sunt Viþa, voi, lui Iotam este o fabulã (un apolog), ºi Când arborii vor sã-ºi ungã un ani. Modest, Judecãtorul, deºi mult 
mlãdiþele. Cel ce rãmâne între Mine ºi este cel mai vechi monument literar de împãrat peste ei, Mãslinul le refuzã ispitit, va spune învinºilor sãi: „...Nici 
Eu pentru el, acela aduce roadã multã, acest gen, care se aflã în Sfânta propunerea, aºa cum o vor face eu nu voi domni peste voi, nici fiul 
cãci fãrã Mine nu puteþi face nimic" Scripturã. Smochinul ºi Viþa-de-vie. meu nu va domni peste voi, ci Domnul 
(Ioan 15:1-5).Sensul fabulei este acesta: precum cea De la David pãstrãm una dintre cele sã domneascã peste voi! (Jud. 8, 23 ).

mai nefolositoare dintre plante, mai frumoase mãrturii întru credinþã Sfântul Apostol Pavel îi acorda lui Vinul este reprezentarea simbolicã a 
spinul, a primit demnitatea de rege, ale lui David: „Dar eu sunt ca un Ghedeon un loc de mare cinste între sângelui Mântuitorului, a cãrui primã 
refuzat de cele mai bune plante, tot mãslin roditor în Casa lui Dumnezeu; eroii credinþei („...ªi ce voi mai zice? minune a fost preschimbarea apei în 
aºa alesul sihemiþilor nu se deosebeºte eu în mila lui Dumnezeu am Cãci timpul nu-mi va ajunge, ca sã vin la nunta de la Cana Galileii, este 
prin nicio calitate, el este cel mai nãdãjduit în veac ºi în veacul vorbesc de Ghedeon, de.../ Evr. 11: vinul cel adevãrat.
încãpãþânat dintre oameni. Deºi veacului" (Psalmul 51:8).31,32). Vinul este simbolul liturgic care, 
nedemn, ºi spre ruinã totalã, Abimelec Smochinul (ebr. „The enah") apare în Judecãtorul Ghedeon a avut multe alãturi de pâine, este, în cult, mãrturia 
a primit domnia. E o învãþãturã Sfânta Scripturã dupã ce Eva ºi Adam femei, care i-au dãruit ºaptezeci de fii. Sfintei Euharistii, punctul culminant 
naturalã. În fabula lui Iotam totul se au mâncat, în mijlocul raiului, din Unul dintre aceºtia i-a fost dãruit de o al Liturghiei.
miºcã în jurul metaforei centrale: roada pomului vieþii. („... ºi au cusut concubinã care trãia la Sichem. Epicleza euharisticã, este rugãciunea 
spinul care închipuie pe Abimelec, un frunze de smochin ºi ºi-au fãcut Acestuia i-a pus numele Abimelec solemnã de invocare a Sfântului Duh. 
adevãrat buchet de spini prin ºorþuri". Facerea 3:7).(Jud. 8 :30-31). Cinstitele Daruri se transformã în 
nemernica-i corupþie ºi tiranie. În Ca ºi Viþa-de vie ºi Rodia, Smochinul Foarte ambiþios ºi vanitos, Abimelec Trupul ºi Sângele lui Hristos. La 
vers. 16, Iotam înlocuieºte realitatea este un semn de prosperitate. îºi va ucide fraþii vitregi, mai puþin pe Epiclezã se petrece superlativa 
simbolizatã cu figura, adicã pe Cãpeteniile trimise de Moise sã Iotam, cel mai tânãr dintre ei, care se întrebuinþare ce se dã vinului.
Abimelec cu spinul. Intenþia alegoricã iscodeascã pãmântul Canaanului au va face nevãzut. Prin intrigi, Abimelec 

*este evidentã (Fabula ºi parabola..., adus din roadele lui la întoarcere un va reuºi sã uzurpe demnitatea de rege 
Ispititã sã fie rege peste arbori, chiar pp. 266 – 267). strugure pe o viþã-de-vie (s.n.), rodii în Sichem. Pentru investiturã, 
peste stejar, Viþa-de-vie rãspunde Plante biblice, crochiuri. Stejarul ºi smochine (Numerele 13:23), din uzurpatorul a adunat toþi oamenii din 
stãpânã pe sine: „lãsa-mi-voi oare (ebr. „Elah", „Elon", „Alon"), este „pãmântu-n care curge miere ºi lapte". cetate la „stejar", poate acel stejar 
mustul meu care veseleºte pe pomenit în Sfânta Scripturã ºi pentru În cel mai frumos ºi complet tablou al cunoscut pe timpul lui Avraam ºi al lui 
Dumnezeu ºi pe oameni…" a evoca credinþa adevãratã. Cei care þãrii fãgãduite, nu lipseºte Iacov. (Fabula ºi parabola în Vechiul 

trãiesc cu faþa ºi sufletul spre nominalizarea fructului: „þarã de grâu Rãzvan CiucãTestament, în Studiul Vechiului 
Dumnezeu sunt numiþi „stejari ai ºi de orz, þarã de vii (s.n.), de Domeniile Ostrov, 2017, octombrie,Testament, Ed. IBMO, Bucureºti, 
dreptãþii" (Isaia 61 : 3). De Stejarul de smochini ºi rodii, þarã de mãslini, înainte de1955, p. 266).
la Sichem, zonã vestitã în podgorii, se untdelemn ºi miere (Deuteronom Festivalul Vinului NouDeodatã, de pe vârful muntelui 

nord, iar economia ºi negoþul ca un simbol al înþelegerilor deveni printr-o colaborare sã poatã fi vizitat obiectivul 
maritim au devenit factori de interumane fireºti pentru extrem de importantã între turistic tot timpul anului!Doamnelor ºi 
mare importanþã pentru toate Dobrogea, de-a lungul istoriei judeþele Cãlãraºi-Constanþa, Trebuie spus, în apãrarea ideii domnilor,
teritoriile româneºti! Practic, sale. Practic, oraºul a avut o cu sprijinul Guvernului pe care o promovãm, cã 

României, cu fonduri aceastã cetate a putut fi 
biectivul pe care am europene, pentru cã existã vizitatã, de-a lungul timpului, 
ales, astãzi, sã vi-l posibilitatea de a ajunge pe existând chiar un vapor care Oprezint este unul de o zidurile cetãþii, pânã spre aducea turiºtii la "Pãcuiul lui 

importanþã foarte mare ºi nu mijlocul Dunãrii! Soare". Acest lucru se poate 
numai în contextul social ºi 

realiza, mai ales astãzi, când Desigur, pentru toate acestea istoric actual, dar pentru 
proiectele cu fonduri europene este nevoie de investiþii istoria îndepãrtatã ºi pentru 
de interes danubian sunt importante întrucât trebuie viitorul complet al imaginii 
promovate ºi când, pentru realizatã o intervenþie asupra României! Pe Dunãre, între 
redarea istoriei, pentru cursului Dunãrii, acesta fiind, judeþele Cãlãraºi ºi Constanþa 
informarea tinerei generaþii, practic, cancerul care a distrus se aflã ruinele uneia dintre 
dar, mai ales, pentru multe dintre cetãþile cele mai importante cetãþi 
importanþa sa simbolicã, dunãrene! Din fericire, însã, s-bizantine, în egalã mãsurã, un 
cetatea Vicina, "Pãcuiul lui au pãstrat ruinele cetãþii care, obiectiv de importanþã uriaºã, 
Soare", al doilea sit ca atât din punct de vedere în egalã mãsurã, reprezintã ºi 
importanþã dupã arheologic, dar ºi cu un un punct de interes pentru toþi 
Sarmizegetusa trebuie sã oraºul Vicina a servit ca punct economie în care negoþul potenþial turistic excepþional! cei care ajung aici, loc pe care 
devinã un punct de interes de interes comercial pentru maritim a fost un factor Este vorba despre locul nu îl uitã, practic, niciodatã!
turistic excepþional!Moldova ºi Muntenia înainte determinant, poziþionarea sa cunoscut de foarte multã lume 

La "Pãcuiul lui Soare" existã o Nu mai vorbesc despre de întemeierea statelor fiind una extrem de drept "Pãcuiul lui Soare", zonã 
rezervaþie arheologicã extrem legendele care circulã ºi care, româneºti! Pe lângã aceastã importantã pentru atragerea în care se aflã ruinele uneia 
de importantã, iar cercetãtorii atunci când turismul se face în zonã de interes istoric, Vicina celor mai importanþi factori dintre cele mai importante 
au scos la luminã foarte multe reprezintã pentru zona comerciali. Tot aici s-a aflat ºi mod inteligent, pot alimenta cetãþi bizantine din arealul 
obiecte de interes care pot ortodoxã româneascã o puternicã bazã navalã, iar interesul tuturor celor care vor sud-est european, cetatea 
constitui, cu siguranþã, (majoritarã, în aceastã zonã) unul dintre punctele de dori sã ajungã în zona Vicina! Punctul respectiv 
reperele necesare unui muzeu unul dintre punctele de reper! atracþie cele mai importante respectivã, cetatea Vicina, reprezintã, ca interes 
de interes în zonã. Am stat de este reprezentat de resturile astãzi "Pãcuiul lui Soare". Vã Practic, Vicina a fost, în arheologic, una dintre zonele 
vorbã cu specialiºti, cu oameni de ambarcaþiuni care sunt un secolul al XIII-lea, reºedinþa propun, deci, o întâlnire a de mare importanþã, având în 
care cred în potenþialul excepþional obiectiv de interes uneimitropolii ortodoxe care a autoritãþilor din zonã cu vedere cã ºi înaintea cetãþii 
includerii cetãþii antice într-un turistic!rezistat, în acea perioadã, reprezentanþii Guvernului despre care vorbim a existat o 
circuit turistic de interes amplei ofensive a altã cetate, mult mai veche, În egalã mãsurã, însã, trebuie României, cu instituþiile 
internaþional pentru cã aici, catolicismului! De altfel, ca un transformatã arhitectural de înþeles rolul extrem de specializate în atragerea de 
trebuie spus, au ajuns mulþi simbol al modului în care au genovezi în secolele al XIII-lea important al cetãþii pentru tot fonduri europene pentru ca, 
cercetãtori, inclusiv marele evoluat relaþiile sociale în ºi al XIV-lea, în perioada ceea ce înseamnã potenþialul împreunã, sã redãm României 
Jacques-Yves Cousteau! Este teritoriile româneºti, de-a controlului genovez asupra turistic excepþional. Acesta unul dintre cele mai 
necesarã o deviere a Dunãrii, lungul timpului, poate fi Mãrii Negre ºi Gurilor este, de altfel, punctul de importante simboluri ale 
în faþa insulei putându-se consemnatã ºi situaþia acestei Dunãrii. Perioada sa de glorie maxim interes care ne-a civilizaþiei româneºti, de acum 
desface ºenalul navigabil astfel cetãþi în care, pe lângã este legatã de epoca în care îndemnat ºi pe noi la a aproape 1000 de ani!
încât spaþiul sã fie ocrotit cu rezistenþa bisericii ortodoxe, centrul de greutate al promova acest mesaj extrem 

A?a sa ne ajute Dumnezeu!un dig pentru a stopa este consemnatã ºi dãinuirea activitãþii economice a de important: "Pãcuiul lui 
eroziunea ºi, în egalã mãsurã, în aceeaºi zonã a unor preoþi, Dobrogei s-a mutat în zona de Soare", cetatea Vicina, pot Vã mulþumesc!

entrul  Judeþean de Culturã Sinopsis: Mira este pictor. Dupã viaþã ratatã. Amândoi sunt dificili, 
patruzeci de ani de cariera incomozi, nemiloºi, dar amândoi ºi Creaþie Cãlãraºi ºi 
artisticã în America de Sud, revine descoperã cã au nevoie unul de CTeatrul Evreiesc de Stat vã 
în Israel, în casa copilãriei sale. altul. (Hillel Mittelpunkt) „ªofer / aºteaptã miercuri, 25 octombrie 
Acasã, Mira descoperã cã fratele i- Pictor" se va juca în sala de 2017,  la spectacolul de teatru  
a murit, iar în locul lui trãieºte spectacole „Barbu ªtirbei" a 

„ªofer / Pictor", în regia lui 
prietenul acestuia, Aaron – ºofer C.J.C.C.Cãlãraºi. 

Alexandru Dabija. de camion, care ºi-a pierdut 
Durata: 100 minute (fãrã pauzã).Distribuþie – Mira: Maia memoria din cauza unui accident. 

Morgenstern, Aaron: Lucian Relaþii ºi rezervãri la numãrul de Mira este un artist complet egoist. 
Iftime telefon: 0242.314.925.Aaron este singur ºi fãrã þintã, cu o 

Spectacolul de teatru - 
, de Hillel Mittelpunkt, 

pe scena Teatrului Cãlãrãºean
„ªofer/Pictor“

uvernul a aprobat, în ºedinþa de Actul normativ mai prevede creºterea 
perioadei în care zilierii pot presta miercuri, 18 octombrie 2017, 
activitãþi pentru acelaºi beneficiar. Gînfiinþarea agenþiilor de 
Astfel, pentru zilierii care ocupã un loc mediere între cererea ºi oferta de 
de muncã prin intermediul unei agenþii muncã zilierã. Aceste structuri vor fi 
de mediere, perioada în care poate acreditate de cãtre Agenþia Naþionalã 
lucra pentru acelaºi beneficiar creºte pentru Ocuparea Forþei de Muncã 
de la 90 de zile pânã la maximum 180 (ANOFM), prin agenþiile pentru 
de zile cumulate pe durata unui an ocuparea forþei de muncã judeþene, 
calendaristic.care faciliteazã punerea în legãturã a 
Agenþiile de mediere nu pot percepe beneficiarilor de lucrãri cu zilieri, în 
taxe pentru demersurile pe care le fac vederea stabilirii de raporturi de 
în vederea recrutãrii persoanelor fizice muncã.
care doresc sã desfãºoare activitãþi 
ziliere. Noile structuri de mediere vor Înfiinþarea agenþiilor de mediere face 
putea beneficia de fonduri externe parte din mãsurile prevãzute în 
nerambursabile pentru formarea Programul de Guvernare 2017-2020, la 
profesionalã a personalului propriu ºi secþiunea „Stimularea creãrii de noi 
pentru dezvoltarea capacitãþii locuri de muncã".
administrative.Proiectul de Lege adoptat, pentru necalificate cu caracter ocazional care sã faciliteze accesul la angajarea în 
Furnizorii de servicii de mediere a modificarea ºi completarea Legii nr. pentru un beneficiar persoanã juridicã, piaþa muncii a persoanelor care 
muncii, acreditaþi în condiþiile 52/2011 privind exercitarea unor aplicarea noilor prevederi din lege va desfãºoarã activitãþi sezoniere, 
prevãzute de H.G. nr.277/2002, pot activitãþi cu caracter ocazional avea ca impact creºterea gradului de sporadice sau accidentale.
presta servicii de mediere între cererea desfãºurate de zilieri, stabileºte cã ocupare pe piaþa muncii a persoanelor 

Analiza pieþei muncii ºi a numãrului de ºi oferta de muncã zilierã, fãrã a se agenþiile de mediere pot fi societãþi din categoria de populaþie care nu are o 
zilieri înregistraþi la Inspectoratele supune acreditãrii prevãzute de noua înfiinþate în condiþiile Legii nr. calificare profesionalã sau are o 
Teritoriale de Muncã relevã faptul cã lege, dacã dreptul de a presta astfel de 31/1990, care au ca obiect de activitate educaþie ºcolarã precarã.
actualul cadru normativ care servicii nu a fost suspendat sau retras, „Activitãþi ale agenþiilor de plasare a În prezent, România se confruntã cu 
reglementeazã munca zilierã a dus la o conform prevederilor legale.forþei de muncã" –cod CAEN 7810 sau deficit de forþã de muncã, iar prin acest 
creºtere semnificativã a numãrului de Având în vedere faptul cã munca zilierã societãþi cu personalitate juridicã act normativ se urmãreºte asigurarea 

presupune desfãºurarea de activitãþi persoane ocupate pe piaþa muncii.înfiinþate în state membre UE. unui cadru normativ coerent ºi unitar 

n DECLARAÞIE POLITICÃ

Al doilea sit arheologic dupã Sarmizegetusa, cetatea 
Vicina, trebuie sã devinã un obiectiv turistic internaþional

Guvernul a aprobat înfiinþarea agenþiilor de 
mediere între cererea ºi oferta de muncã zilierã
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20- 22 octombrie 2017 Jim Carter oaspeþi neinvitaþi, care le vor da 
20 si 26 octombrie 2017 

Gen film: Animaþie peste cap existenþa liniºtitã. Un Vineri: ora 12.30 Orele: 17.00; 20.00
Premiera în România: 27.10.2017 thriller psihologic tulburãtor despre Sâmbãtã, duminicã: Luni ora 20,00
Micul Vampir, bazat pe personajele iubire, devotament ºi sacrificiu, scris 

orele 10.30 ºi 12.30 Geostorm – Pericol cãrþilor bestseller scrise de Angela ºi regizat de Darren Aronofsky (Black 
Sommer-Bodenburg, spune povestea Swan, Requiem for a Dream), în care Prinþesa Lebãdã – Global  – 3D lui Rudolph, un vampir în vârstã de îi putem vedea pe Jennifer Lawrence, 

Regia: Dean DevlinSub Acoperire 2D 13 ani, al cãrui clan e ameninþat de Javier Bardem, Ed Harris ºi Michelle 
Cu: Robert Sheehan, Katheryn un vânãtor notoriu de vampiri. El îl Pfeiffer.Regia: Richard Rich, Brian Winnick, Jim Sturgess, Gerard cunoaºte pe Tony, un muritor de Nissen Butler, Abbie Cornish vârsta lui, care e fascinat de castele 

Cu: Laura Bailey Gen film: Acþiune,SF vechi, cimitire ºi... vampiri. Tony îl 
Durata: 109 minuteGen film: Animaþie va ajuta pe Rudolph în aventura 
Premiera in Romania: 20.10.2017 plinã de acþiune, dar ºi de umor, în Durata: 81 minute
Când reþeaua de sateliþi proiectatã care vor porni pentru a-ºi învinge Tânãra ºi energica Prinþesã Alise pentru a controla climatul global redutabilii adversari, ºi împreunã vor trebuie sã-ºi petreacã vara împreunã începe sã atace Pãmântul, este o salva familia lui Rudolph, devenind, cu Regina Uberta ºi sã înveþe sã aibã cursã contra cronometru, pentru a astfel, cei mai buni prieteni.

o conduitã perfectã, potrivitã pentru descoperi ameninþarea realã înainte 
statutul sãu. ca o furtuna la nivel mondial sã 

27 octombrie – 02 noiembrie 
distruga totul în calea sa. În timp ce Dar ceea ce-ºi doreºte cu adevãrat 2017
un om merge în spaþiu ca sã este sã fie un pirat neînfricat! Orele: 17.00; 20.00
împiedice ca sateliþii ce controleazã 

Aºa cã, porneºte într-o aventurã Luni ora 20.00clima sã creeze o furtunã de proporþii 
maritimã împreunã cu Lordul 

uriaºe, fratele sãu descoperã un Mama!– 2DRogers, broasca Jean-Bob ºi þestoasa 
complot de asasinare a preºedintelui. Regia: Darren AronofskySpeed, aspirând la aventurã ºi 

Cu: Domhnall Gleeson, Michelle pericol. 27 si 29 octombrie 2017 Pfeiffer, Jennifer Lawrence, 
Echipajul naufragiazã pe o insulã Vineri: ora 12.30 Javier Bardem

Sâmbãtã, duminicã: orele 10.30 si sãlbaticã ºi misterioasã, unde îl Gen film: Dramã
12.30întâlnesc pe Lucas, un tânãr ce trãia Durata: 115 minute

izolat. Premiera în România: Micul Vampir – 3D
Acum, noii prieteni trebuie sã 20.10.2017Regia: Richard Claus, Karsten 
evadeze de pe insula înþesatã cu Relaþia unui cuplu e pusã la grea Kiilerich
creaturi feroce ºi flãmânde. încercare când în casã le sosesc Cu: Alice Krige, Rasmus Hardiker, 

Program Cinema Cãlãraºi 20 octombrie - 02 noiembrie 2017Program Cinema Cãlãraºi 20 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 

oncursul „Let's be reutilizate în cadrul dotarea laboratoarelor cu „Viitorul în Zori". judeþul Cãlãraºi care a 
eco", organizat de unitãþilor ºcolare. Celor 500 calculatoare. Acþiunea s-a câºtigat acest în proiect. „Ne bucurãm cã printre CGarda Naþionalã de de laptopuri, care au fost  desfãºurat în data de Suntem mândri cã iniþiativa câºtigãtorii acestei competiþii 

Mediu, împreunã cu   „Let's adunate de la comisariatele 06.10.2017 la Liceul noastrã a fost primitã cu se numãrã ºi elevii Liceului 
do it Romania!", a  ajuns la judeþene ale GNM din toatã Tehnologic „Matei Basarab" entuziasm de ºcolile din Tehnologic „Matei Basarab" 
momentul înmânãrii þara, li s-a fãcut o  revizie, din Mânãstirea, în prezenþa mediul rural ºi cã succesul ei din comuna Mânãstirea, jud. 
premiilor. Prin aceastã astfel încât sã fie în perfectã domnului director este în beneficiul elevilor din Cãlãraºi, pe care îi felicitãm 
competiþie, GNM împreunã stare de funcþionare atunci Stamelatos Gheorghe ºi a zonele defavorizate.pentru creativitatea pe care 
cu „Let's do it Romania!" ºi- când vor intra în dotarea domnului primar al au dovedit-o prin lucrãrile Sperãm ca iniþiativa GNM sã 
au propus sã ofere ºcolilor ºcolilor. „Let's do it comunei, Iancu Marian lor. De asemenea, vrem sã reprezinte un exemplu de 
din  mediul rural Romania" s-a ocupat de Mugurel. Este singura mulþumim profesorilor ºi protejare a mediului ºi  
calculatoare pentru dotarea jurizarea lucrãrilor ºi de  unitate de învãþãmânt din    cadrelor didactice care s-au combatere a risipei ºi pentru 
laboratoarelor de  punerea la dispoziþie a judeþul Cãlãraºi care a implicat în aceastã acþiune ºi alte instituþii publice din 
informaticã. În acest scop mobilierului necesar câºtigat acest concurs „Let's i-au îndrumat pe elevi. România.", a declarat Cristi 
GNM a disponibilizat câteva laboratoarelor de be eco", organizat de GNM, Menþionãm cã este singura Zanfir, directorul Gãrzii de 
sute de laptopuri pentru  a fi informaticã, iar   GNM de în parteneriat cu Asociaþia unitate de învãþãmânt din Mediu Cãlãraºi.   

În numele clientului sãu ECOAQUA S.A., Pluri 
Consultants Romania anunþã declanºarea 
procedurii de recrutare ºi selecþie  a candidaþilor 
pentru 1(un) post de Director General al 
ECOAQUA S.A., procedurã ce va fi derulatã în 
conformitate cu prevederile OUG 109/2011, 
privind guvernanþa corporativã a 
întreprinderilor publice cu completãrile ºi 
modificãrile ulterioare aduse de Legea 111/2016 
ºi de HG 722/2016.

Condiþiile de participare, cerinþele, criteriile de 
selecþie precum ºi conþinutul, modul de derulare 
ºi planificarea etapelor procesului de recrutare 
ºi selecþie sunt prezentate în detaliu pe pagina 
web a ECOAQUA S.A.,  www.ecoaqua.ro  .

Dosarele de candidaturã vor fi în mod 
obligatoriu depuse pânã la data de 9 noiembrie 
2017 atât pe suport de hârtie cat ºi în format 
electronic, aºa cum este descris în anunþul 
detaliat postat la adresa web anterior 
menþionatã. 

Toate candidaturile vor fi tratate cu maximã 
confidenþialitate.

entrul  Judeþean de Culturã ºi Celebidachi, care este ºi co- clasificat cu AG (Audienþã Generalã). 
Creaþie Cãlãraºi vã aºteaptã scenaristul filmului ºi a acriþei Maria Filmul spune povestea lui Octav Cvineri, 3 noiembrie 2017, la Obretin, care o interpreteazã pe (Marcel Iureº), un bãrbat în vârstã, 

Cinema 3D/2D, începând cu ora Vera în film. care se reîntoarce la conacul 
19:00, la proiecþia specialã a lung- Filmul „Octav", în regia lui Serge copilãriei sale aflat undeva în zona 
metrajului „Octav", cu Marcel Iureº Ioan Celebidachi, are o distribuþie de ruralã a României, cu dorinþa de a-l 
în rol principal. excepþie: Marcel Iureº, Victor vinde. Ajuns aici, dupã o absenþã de 
Evenimentul îºi propune sã prezinte Rebengiuc, Andi Vasluianu, Lia zeci de ani, o fetiþã ce-i pare 
publicului cãlãrãºean un film aparte în Bugnar, Ioan Andrei Ionescu, Maria cunoscutã îl poartã într-o cãlãtorie 
peisajul cinematografic românesc, prin Obretin, ªtefan Velniciuc, Mihai minunatã în timp, înapoi la anii 
îmbinarea dintre emoþie ºi nostalgie. Dinvale, Roxana Guttman, Silviu copilãriei sale pentru a-l ajuta sã-ºi 
Filmul, reprezentând o „declaraþie de Biriº, Dana Rogoz, Alexandru redescopere bucuria de a trãi.
celebrare a vieþii", transpune o serie de Mandu, Alex Bogdan, Eric Aradits, Pelicula a fost selecþionatã în cadrul 
imagini calde ºi poetice despre Alessia Tofan,etc.. prestigiosului Festival Internaþional 
România. Coproducþie România — Marea de Film de la Montreal, Canada, 
Spectatorii vor avea, astfel, ocazia sã Britanie, realizatã cu sprijinul 2017, la secþiunea Focus on World 
vizioneze filmul în compania lui Centrului Naþional al Cinematografiei Cinema, un festival de tradiþie pentru 
Marcel Iureº, actorul principal din (producãtor Adela Vrânceanu- cinematografia mondialã, aflat la cea 
„Octav", a regizorului Serge Ioan Celebidachi), filmul „Octav" este de-a 41 ediþie. 

Pe 3 noiembrie, „Octav“ ºi 
Marcel Iureº vin la Cãlãraºi

genþia Judeþeana pentru Ocuparea Forþei de 
Munca din Calaraþi (AJOFM Calaraþi)  Aorganizeaza vineri - 20 octombrie 2017, 

Bursa locurilor de munca pentru absolvenþii 
promoþiei 2017. Acþiunea se va desfaþura începând 
cu ora 9.00, în urmatoarele locaþii:
Calaraþi - Primaria Municipiului Calaraþi, str. 
Bucureþti, nr.140 A;
Olteniþa - Agenþia Locala pentru Ocuparea Forþei de 
Munca Olteniþa, str. Argeþului, nr. 111.
Pâna la aceasta data, 22 agenþi economici þi-au 
anunþat participarea la bursa, locurile de munca 
comunicate de angajatori ajungând la un numar de meseriile/ocupaþiile: patiser, lucrator în bucarie;
aproximativ 602 posturi vacante.    -servicii þi comerþ – 11 locuri disponibile în 
Principalele domenii de activitate în care sunt oferite meseriile/ocupaþiile: lucrator comercial, casier;
locurile de muncã sunt urmãtoarele: -administraþie publica – 4 locuri disponibile în 
- confecþii textile – 50 locuri disponibile în meseriile/ocupaþiile: inginer, arhivar, expert;
meseriile/ocupaþiile: femeie de servici, operator -transporturi – 1 loc în meseria/ocupaþia: þofer 
confecþioner, muncitor calificat în industria categoria B;  
confecþiilor þi muncitor necalificat confecþii; -alte activitaþi – 397 locuri în meseriile/ocupaþiile: 
-construcþii -  131 locuri disponibile în medic specialist, biolog, funcþionar administrativ, 
meseriile/ocupaþiile: electrician linii electrice aeriene, inginer (domeniu tehnic), inginer agronom, operator 
lacatuþ lucru la înalþime, zidar, instalator, electrician, sala pariuri sportive, oficiat urban, manipulant marfa, 
zugrav,  tâmplar, instalator, gestionar, ipsosar, montator sisteme tâmplarie PVC, tehnician 
faianþar, vopsitor, finisor, inginer instalaþii echipamente calcul, frizer, operator maþini unelte 
construcþii, sudor, instalator gaze, ambalator manual, automate þi semiautomate, tehnician agronom, 
încarcator descarcator, tinichigiu sisteme ventilate, timonier, ofiþer mecanic maritim, montator cablaje 
lacatuþ mecanic, gauritor, mecanic confecþii metalice, auto, asistent manager, muncitor necalificat.
inginer mecanic, inginer electronist, inginer sudor, Relaþii suplimentare cu privire la Bursa locurilor de 
muncitor necalificat; munca se pot obþine la telefon 0242/318.375, 
-alimentaþie publica – 8 locuri disponibile în 0242/318.376 sau e-mail: ajofm@cl.anofm.ro. 

Anunþ de recrutare 
ºi selecþie

Liceul Matei Basarab din comuna Mânãstirea, 
câºtigãtor în cadrul concursului „Let's be eco“, 

organizat de Garda Naþionalã de Mediu 
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20- 22 octombrie 2017 Jim Carter oaspeþi neinvitaþi, care le vor da 
20 si 26 octombrie 2017 

Gen film: Animaþie peste cap existenþa liniºtitã. Un Vineri: ora 12.30 Orele: 17.00; 20.00
Premiera în România: 27.10.2017 thriller psihologic tulburãtor despre Sâmbãtã, duminicã: Luni ora 20,00
Micul Vampir, bazat pe personajele iubire, devotament ºi sacrificiu, scris 

orele 10.30 ºi 12.30 Geostorm – Pericol cãrþilor bestseller scrise de Angela ºi regizat de Darren Aronofsky (Black 
Sommer-Bodenburg, spune povestea Swan, Requiem for a Dream), în care Prinþesa Lebãdã – Global  – 3D lui Rudolph, un vampir în vârstã de îi putem vedea pe Jennifer Lawrence, 

Regia: Dean DevlinSub Acoperire 2D 13 ani, al cãrui clan e ameninþat de Javier Bardem, Ed Harris ºi Michelle 
Cu: Robert Sheehan, Katheryn un vânãtor notoriu de vampiri. El îl Pfeiffer.Regia: Richard Rich, Brian Winnick, Jim Sturgess, Gerard cunoaºte pe Tony, un muritor de Nissen Butler, Abbie Cornish vârsta lui, care e fascinat de castele 

Cu: Laura Bailey Gen film: Acþiune,SF vechi, cimitire ºi... vampiri. Tony îl 
Durata: 109 minuteGen film: Animaþie va ajuta pe Rudolph în aventura 
Premiera in Romania: 20.10.2017 plinã de acþiune, dar ºi de umor, în Durata: 81 minute
Când reþeaua de sateliþi proiectatã care vor porni pentru a-ºi învinge Tânãra ºi energica Prinþesã Alise pentru a controla climatul global redutabilii adversari, ºi împreunã vor trebuie sã-ºi petreacã vara împreunã începe sã atace Pãmântul, este o salva familia lui Rudolph, devenind, cu Regina Uberta ºi sã înveþe sã aibã cursã contra cronometru, pentru a astfel, cei mai buni prieteni.

o conduitã perfectã, potrivitã pentru descoperi ameninþarea realã înainte 
statutul sãu. ca o furtuna la nivel mondial sã 

27 octombrie – 02 noiembrie 
distruga totul în calea sa. În timp ce Dar ceea ce-ºi doreºte cu adevãrat 2017
un om merge în spaþiu ca sã este sã fie un pirat neînfricat! Orele: 17.00; 20.00
împiedice ca sateliþii ce controleazã 

Aºa cã, porneºte într-o aventurã Luni ora 20.00clima sã creeze o furtunã de proporþii 
maritimã împreunã cu Lordul 

uriaºe, fratele sãu descoperã un Mama!– 2DRogers, broasca Jean-Bob ºi þestoasa 
complot de asasinare a preºedintelui. Regia: Darren AronofskySpeed, aspirând la aventurã ºi 

Cu: Domhnall Gleeson, Michelle pericol. 27 si 29 octombrie 2017 Pfeiffer, Jennifer Lawrence, 
Echipajul naufragiazã pe o insulã Vineri: ora 12.30 Javier Bardem

Sâmbãtã, duminicã: orele 10.30 si sãlbaticã ºi misterioasã, unde îl Gen film: Dramã
12.30întâlnesc pe Lucas, un tânãr ce trãia Durata: 115 minute

izolat. Premiera în România: Micul Vampir – 3D
Acum, noii prieteni trebuie sã 20.10.2017Regia: Richard Claus, Karsten 
evadeze de pe insula înþesatã cu Relaþia unui cuplu e pusã la grea Kiilerich
creaturi feroce ºi flãmânde. încercare când în casã le sosesc Cu: Alice Krige, Rasmus Hardiker, 

Program Cinema Cãlãraºi 20 octombrie - 02 noiembrie 2017Program Cinema Cãlãraºi 20 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 

oncursul „Let's be reutilizate în cadrul dotarea laboratoarelor cu „Viitorul în Zori". judeþul Cãlãraºi care a 
eco", organizat de unitãþilor ºcolare. Celor 500 calculatoare. Acþiunea s-a câºtigat acest în proiect. „Ne bucurãm cã printre CGarda Naþionalã de de laptopuri, care au fost  desfãºurat în data de Suntem mândri cã iniþiativa câºtigãtorii acestei competiþii 

Mediu, împreunã cu   „Let's adunate de la comisariatele 06.10.2017 la Liceul noastrã a fost primitã cu se numãrã ºi elevii Liceului 
do it Romania!", a  ajuns la judeþene ale GNM din toatã Tehnologic „Matei Basarab" entuziasm de ºcolile din Tehnologic „Matei Basarab" 
momentul înmânãrii þara, li s-a fãcut o  revizie, din Mânãstirea, în prezenþa mediul rural ºi cã succesul ei din comuna Mânãstirea, jud. 
premiilor. Prin aceastã astfel încât sã fie în perfectã domnului director este în beneficiul elevilor din Cãlãraºi, pe care îi felicitãm 
competiþie, GNM împreunã stare de funcþionare atunci Stamelatos Gheorghe ºi a zonele defavorizate.pentru creativitatea pe care 
cu „Let's do it Romania!" ºi- când vor intra în dotarea domnului primar al au dovedit-o prin lucrãrile Sperãm ca iniþiativa GNM sã 
au propus sã ofere ºcolilor ºcolilor. „Let's do it comunei, Iancu Marian lor. De asemenea, vrem sã reprezinte un exemplu de 
din  mediul rural Romania" s-a ocupat de Mugurel. Este singura mulþumim profesorilor ºi protejare a mediului ºi  
calculatoare pentru dotarea jurizarea lucrãrilor ºi de  unitate de învãþãmânt din    cadrelor didactice care s-au combatere a risipei ºi pentru 
laboratoarelor de  punerea la dispoziþie a judeþul Cãlãraºi care a implicat în aceastã acþiune ºi alte instituþii publice din 
informaticã. În acest scop mobilierului necesar câºtigat acest concurs „Let's i-au îndrumat pe elevi. România.", a declarat Cristi 
GNM a disponibilizat câteva laboratoarelor de be eco", organizat de GNM, Menþionãm cã este singura Zanfir, directorul Gãrzii de 
sute de laptopuri pentru  a fi informaticã, iar   GNM de în parteneriat cu Asociaþia unitate de învãþãmânt din Mediu Cãlãraºi.   

În numele clientului sãu ECOAQUA S.A., Pluri 
Consultants Romania anunþã declanºarea 
procedurii de recrutare ºi selecþie  a candidaþilor 
pentru 1(un) post de Director General al 
ECOAQUA S.A., procedurã ce va fi derulatã în 
conformitate cu prevederile OUG 109/2011, 
privind guvernanþa corporativã a 
întreprinderilor publice cu completãrile ºi 
modificãrile ulterioare aduse de Legea 111/2016 
ºi de HG 722/2016.

Condiþiile de participare, cerinþele, criteriile de 
selecþie precum ºi conþinutul, modul de derulare 
ºi planificarea etapelor procesului de recrutare 
ºi selecþie sunt prezentate în detaliu pe pagina 
web a ECOAQUA S.A.,  www.ecoaqua.ro  .

Dosarele de candidaturã vor fi în mod 
obligatoriu depuse pânã la data de 9 noiembrie 
2017 atât pe suport de hârtie cat ºi în format 
electronic, aºa cum este descris în anunþul 
detaliat postat la adresa web anterior 
menþionatã. 

Toate candidaturile vor fi tratate cu maximã 
confidenþialitate.

entrul  Judeþean de Culturã ºi Celebidachi, care este ºi co- clasificat cu AG (Audienþã Generalã). 
Creaþie Cãlãraºi vã aºteaptã scenaristul filmului ºi a acriþei Maria Filmul spune povestea lui Octav Cvineri, 3 noiembrie 2017, la Obretin, care o interpreteazã pe (Marcel Iureº), un bãrbat în vârstã, 

Cinema 3D/2D, începând cu ora Vera în film. care se reîntoarce la conacul 
19:00, la proiecþia specialã a lung- Filmul „Octav", în regia lui Serge copilãriei sale aflat undeva în zona 
metrajului „Octav", cu Marcel Iureº Ioan Celebidachi, are o distribuþie de ruralã a României, cu dorinþa de a-l 
în rol principal. excepþie: Marcel Iureº, Victor vinde. Ajuns aici, dupã o absenþã de 
Evenimentul îºi propune sã prezinte Rebengiuc, Andi Vasluianu, Lia zeci de ani, o fetiþã ce-i pare 
publicului cãlãrãºean un film aparte în Bugnar, Ioan Andrei Ionescu, Maria cunoscutã îl poartã într-o cãlãtorie 
peisajul cinematografic românesc, prin Obretin, ªtefan Velniciuc, Mihai minunatã în timp, înapoi la anii 
îmbinarea dintre emoþie ºi nostalgie. Dinvale, Roxana Guttman, Silviu copilãriei sale pentru a-l ajuta sã-ºi 
Filmul, reprezentând o „declaraþie de Biriº, Dana Rogoz, Alexandru redescopere bucuria de a trãi.
celebrare a vieþii", transpune o serie de Mandu, Alex Bogdan, Eric Aradits, Pelicula a fost selecþionatã în cadrul 
imagini calde ºi poetice despre Alessia Tofan,etc.. prestigiosului Festival Internaþional 
România. Coproducþie România — Marea de Film de la Montreal, Canada, 
Spectatorii vor avea, astfel, ocazia sã Britanie, realizatã cu sprijinul 2017, la secþiunea Focus on World 
vizioneze filmul în compania lui Centrului Naþional al Cinematografiei Cinema, un festival de tradiþie pentru 
Marcel Iureº, actorul principal din (producãtor Adela Vrânceanu- cinematografia mondialã, aflat la cea 
„Octav", a regizorului Serge Ioan Celebidachi), filmul „Octav" este de-a 41 ediþie. 

Pe 3 noiembrie, „Octav“ ºi 
Marcel Iureº vin la Cãlãraºi

genþia Judeþeana pentru Ocuparea Forþei de 
Munca din Calaraþi (AJOFM Calaraþi)  Aorganizeaza vineri - 20 octombrie 2017, 

Bursa locurilor de munca pentru absolvenþii 
promoþiei 2017. Acþiunea se va desfaþura începând 
cu ora 9.00, în urmatoarele locaþii:
Calaraþi - Primaria Municipiului Calaraþi, str. 
Bucureþti, nr.140 A;
Olteniþa - Agenþia Locala pentru Ocuparea Forþei de 
Munca Olteniþa, str. Argeþului, nr. 111.
Pâna la aceasta data, 22 agenþi economici þi-au 
anunþat participarea la bursa, locurile de munca 
comunicate de angajatori ajungând la un numar de meseriile/ocupaþiile: patiser, lucrator în bucarie;
aproximativ 602 posturi vacante.    -servicii þi comerþ – 11 locuri disponibile în 
Principalele domenii de activitate în care sunt oferite meseriile/ocupaþiile: lucrator comercial, casier;
locurile de muncã sunt urmãtoarele: -administraþie publica – 4 locuri disponibile în 
- confecþii textile – 50 locuri disponibile în meseriile/ocupaþiile: inginer, arhivar, expert;
meseriile/ocupaþiile: femeie de servici, operator -transporturi – 1 loc în meseria/ocupaþia: þofer 
confecþioner, muncitor calificat în industria categoria B;  
confecþiilor þi muncitor necalificat confecþii; -alte activitaþi – 397 locuri în meseriile/ocupaþiile: 
-construcþii -  131 locuri disponibile în medic specialist, biolog, funcþionar administrativ, 
meseriile/ocupaþiile: electrician linii electrice aeriene, inginer (domeniu tehnic), inginer agronom, operator 
lacatuþ lucru la înalþime, zidar, instalator, electrician, sala pariuri sportive, oficiat urban, manipulant marfa, 
zugrav,  tâmplar, instalator, gestionar, ipsosar, montator sisteme tâmplarie PVC, tehnician 
faianþar, vopsitor, finisor, inginer instalaþii echipamente calcul, frizer, operator maþini unelte 
construcþii, sudor, instalator gaze, ambalator manual, automate þi semiautomate, tehnician agronom, 
încarcator descarcator, tinichigiu sisteme ventilate, timonier, ofiþer mecanic maritim, montator cablaje 
lacatuþ mecanic, gauritor, mecanic confecþii metalice, auto, asistent manager, muncitor necalificat.
inginer mecanic, inginer electronist, inginer sudor, Relaþii suplimentare cu privire la Bursa locurilor de 
muncitor necalificat; munca se pot obþine la telefon 0242/318.375, 
-alimentaþie publica – 8 locuri disponibile în 0242/318.376 sau e-mail: ajofm@cl.anofm.ro. 

Anunþ de recrutare 
ºi selecþie

Liceul Matei Basarab din comuna Mânãstirea, 
câºtigãtor în cadrul concursului „Let's be eco“, 

organizat de Garda Naþionalã de Mediu 
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Primãria Municipiului Cãlãraºi 
organizeazã concurs pentru recrutare 
în vederea ocupãrii funcþiei publice 
de execuþie vacantã de consilier 
principal la Compartimentul Strategii 
ºi Programe de Dezvoltare - Direcþia 
Programe ºi Dezvoltare Localã din 
cadrul Primãriei Municipiului 
Cãlãraºi.

Condiþii cumulative pentru a 
participa la concursul de recrutare 
pentru ocuparea funcþiei  publice de 
execuþie vacante de consilier, clasa I, 
grad profesional principal  la 
Compartimentul Strategii ºi 
Programe de Dezvoltare - Direcþia 
Programe si Dezvoltare Localã din 
cadrul Primãriei Municipiului 
Cãlãraºi.

Primãriei Municipiului Cãlaraºi din trebuie sã conþinã obligatoriu -sã îndeplineascã condiþiile art. 54 
strada Bucureºti, nr.140 A , în data documentele prevãzute la art. 49 din legea nr.188/1999 privind 

statutul funcþionarilor publici, de 21.11.2017, ora 11.00 – proba alin. (1) din H.G. nr.611/2008.
republicatã 2; scrisã ºi 23.11.2017, ora 14.00 - 

Condiþiile de participare ºi 
interviul.-studii universitare de licenþã bibliografia stabilitã se afiºeazã la 

absolvite  cu diplomã, respectiv studii Dosarele de înscriere la concurs se sediul Primãriei Municipiului 
superioare de lungã duratã, absolvite pot depune în termen de 20 zile de la Cãlãraºi.
cu diplomã de licenþã sau data publicãrii prezentului anunþ în 

Relaþii suplimentare  se pot obþine la echivalentã; Monitorul Oficial al României, partea 
Biroul Resurse Umane Salarizare, a III-a, la biroul Resurse Umane -vechimea în specialitatea studiilor 
telefon 0242.311.005 - interior 111.Salarizare din cadrul Primãriei necesare exercitãrii funcþiei publice: 

Municipiului Cãlãraºi. minimum 5 ani. PRIMAR,
Dosarul de înscriere la concurs DRÃGULIN DANIEL ªTEFANConcursul se organizeazã la sediul 

Primãria Municipiului Cãlãraºi -sã îndeplineascã condiþiile art. 54 pot depune în termen de 20 zile de la     
organizeazã concurs pentru din legea nr.188/1999 privind data publicãrii prezentului anunþ în 
recrutare în vederea ocupãrii funcþiei statutul funcþionarilor publici, Monitorul Oficial al României, 
publice de execuþie vacantã de republicatã 2; partea a III-a, la Biroul Resurse 

-studii universitare de licenþã consilier, clasa I, grad principal la Umane Salarizare din cadrul 
absolvite cu diplomã, respectiv studii Compartimentul Registraturã, Primãriei Municipiului Cãlãraºi.
superioare de lungã duratã, absolvite Dosarul de înscriere la concurs Arhivã ºi Servicii Interne  - Direcþia 
cu diplomã de licenþã sau trebuie sã conþinã obligatoriu Juridicã ºi Administraþie Localã din 
echivalentã; documentele prevãzute la art. 49 cadrul Primãriei Municipiului 
-vechimea în specialitatea studiilor alin. (1) din H.G. nr.611/2008.Cãlãraºi. Condiþii cumulative  pentru 
necesare exercitãrii funcþiei publice: Condiþiile de participare ºi a participa la concursul de recrutare 
minimum 5 ani. bibliografia stabilitã se afiºeaza la pentru ocuparea funcþiei publice de 
Concursul se organizeazã la sediul sediul Primãriei Municipiului execuþie vacante de consilier, clasa I, 
Primãriei Municipiului Cãlãraºi din  Cãlãraºi.grad profesional principal - 
strada Bucureºti, nr.140 A , în data Relaþii suplimentare se pot obþine la Compartimentul Registraturã, 
de 21.11.2017, ora 11.00 – proba Biroul Resurse Umane Salarizare, Arhivã ºi Servicii Interne – Direcþia 
scrisã ºi 23.11.2017, ora 14.00 - telefon 0242.311.005 - interior 111.Juridicã ºi Administraþie Localã din 

PRIMAR,interviul.cadrul Primãriei Municipiului 
DANIEL ªTEFAN DRÃGULINDosarele de înscriere la concurs se Cãlãraºi.

PRIMÃRIA MUNICIPIULUI CÃLÃRAªI
                                                       A N U N Þ

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. 

ANUNÞ CÃTRE LOCATARII DIN 

APARTAMENTELE MUNICIPIULUI CÃLÃRAªI 

ªI ORAªULUI 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. 

ORAªUL LEHLIU GARÃ 

Primãria Municipiului Cãlãraºi ºi operatorul 
de salubrizare REBU SA invitã locatarii 

blocurilor de 10 Nivele la o întâlnire, în data 
de 23 octombrie, ora 17.30, în sala de 

ºedinþe a instituþiei noastre. Tema întâlnirii 
este legatã de discuþii ºi identificarea unor 

soluþii privind problema deºeurilor menajere 
ºi folosirea ghenele din interiorul blocurilor.

Anunþ public privind depunerea solicitãrii 
de emitere a acordului de mediu (titular 

proiect): Consiliul Judeþean Cãlãraºi 
anunþã publicul interesat asupra depunerii 
solicitãrii de emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul „Construire 12 unitãþi 

locative pentru specialiºti în 
sãnãtate", propus a fi amplasat în 

Municipiul Cãlãraºi, str. Prelungirea 
Independenþei, nr. 5A.

Informaþiile privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul APM Calarasi, ªoseaua 

Chiciu, nr. 2, jud. Cãlãraºi si la sediul 
titularului Consiliul Judetean Cãlãraºi, str. 

1 decembrie 1918, nr.1, Cãlãraºi.

n Primãria Cãlãraºi

Invitaþie cãtre locuitorii 
blocurilor cu 10 nivele

CONSILIUL JUDEÞEAN CÃLÃRAªI
Cãlãraºi, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 1

Tel. 0242 311 301, Fax 0242 331 609
e-mail: cjcalarasi@calarasi.ro

web: www.calarasi.ro

ANUNÞ DE MEDIU

PRIMÃRIA MUNICIPIULUI CÃLÃRAªI
                                                       A N U N Þ
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Primãria Municipiului Cãlãraºi 
organizeazã concurs pentru recrutare 
în vederea ocupãrii funcþiei publice 
de execuþie vacantã de consilier 
principal la Compartimentul Strategii 
ºi Programe de Dezvoltare - Direcþia 
Programe ºi Dezvoltare Localã din 
cadrul Primãriei Municipiului 
Cãlãraºi.

Condiþii cumulative pentru a 
participa la concursul de recrutare 
pentru ocuparea funcþiei  publice de 
execuþie vacante de consilier, clasa I, 
grad profesional principal  la 
Compartimentul Strategii ºi 
Programe de Dezvoltare - Direcþia 
Programe si Dezvoltare Localã din 
cadrul Primãriei Municipiului 
Cãlãraºi.

Primãriei Municipiului Cãlaraºi din trebuie sã conþinã obligatoriu -sã îndeplineascã condiþiile art. 54 
strada Bucureºti, nr.140 A , în data documentele prevãzute la art. 49 din legea nr.188/1999 privind 

statutul funcþionarilor publici, de 21.11.2017, ora 11.00 – proba alin. (1) din H.G. nr.611/2008.
republicatã 2; scrisã ºi 23.11.2017, ora 14.00 - 

Condiþiile de participare ºi 
interviul.-studii universitare de licenþã bibliografia stabilitã se afiºeazã la 

absolvite  cu diplomã, respectiv studii Dosarele de înscriere la concurs se sediul Primãriei Municipiului 
superioare de lungã duratã, absolvite pot depune în termen de 20 zile de la Cãlãraºi.
cu diplomã de licenþã sau data publicãrii prezentului anunþ în 

Relaþii suplimentare  se pot obþine la echivalentã; Monitorul Oficial al României, partea 
Biroul Resurse Umane Salarizare, a III-a, la biroul Resurse Umane -vechimea în specialitatea studiilor 
telefon 0242.311.005 - interior 111.Salarizare din cadrul Primãriei necesare exercitãrii funcþiei publice: 

Municipiului Cãlãraºi. minimum 5 ani. PRIMAR,
Dosarul de înscriere la concurs DRÃGULIN DANIEL ªTEFANConcursul se organizeazã la sediul 

Primãria Municipiului Cãlãraºi -sã îndeplineascã condiþiile art. 54 pot depune în termen de 20 zile de la     
organizeazã concurs pentru din legea nr.188/1999 privind data publicãrii prezentului anunþ în 
recrutare în vederea ocupãrii funcþiei statutul funcþionarilor publici, Monitorul Oficial al României, 
publice de execuþie vacantã de republicatã 2; partea a III-a, la Biroul Resurse 

-studii universitare de licenþã consilier, clasa I, grad principal la Umane Salarizare din cadrul 
absolvite cu diplomã, respectiv studii Compartimentul Registraturã, Primãriei Municipiului Cãlãraºi.
superioare de lungã duratã, absolvite Dosarul de înscriere la concurs Arhivã ºi Servicii Interne  - Direcþia 
cu diplomã de licenþã sau trebuie sã conþinã obligatoriu Juridicã ºi Administraþie Localã din 
echivalentã; documentele prevãzute la art. 49 cadrul Primãriei Municipiului 
-vechimea în specialitatea studiilor alin. (1) din H.G. nr.611/2008.Cãlãraºi. Condiþii cumulative  pentru 
necesare exercitãrii funcþiei publice: Condiþiile de participare ºi a participa la concursul de recrutare 
minimum 5 ani. bibliografia stabilitã se afiºeaza la pentru ocuparea funcþiei publice de 
Concursul se organizeazã la sediul sediul Primãriei Municipiului execuþie vacante de consilier, clasa I, 
Primãriei Municipiului Cãlãraºi din  Cãlãraºi.grad profesional principal - 
strada Bucureºti, nr.140 A , în data Relaþii suplimentare se pot obþine la Compartimentul Registraturã, 
de 21.11.2017, ora 11.00 – proba Biroul Resurse Umane Salarizare, Arhivã ºi Servicii Interne – Direcþia 
scrisã ºi 23.11.2017, ora 14.00 - telefon 0242.311.005 - interior 111.Juridicã ºi Administraþie Localã din 

PRIMAR,interviul.cadrul Primãriei Municipiului 
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APARTAMENTELE MUNICIPIULUI CÃLÃRAªI 

ªI ORAªULUI 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. 

ORAªUL LEHLIU GARÃ 

Primãria Municipiului Cãlãraºi ºi operatorul 
de salubrizare REBU SA invitã locatarii 

blocurilor de 10 Nivele la o întâlnire, în data 
de 23 octombrie, ora 17.30, în sala de 

ºedinþe a instituþiei noastre. Tema întâlnirii 
este legatã de discuþii ºi identificarea unor 

soluþii privind problema deºeurilor menajere 
ºi folosirea ghenele din interiorul blocurilor.

Anunþ public privind depunerea solicitãrii 
de emitere a acordului de mediu (titular 

proiect): Consiliul Judeþean Cãlãraºi 
anunþã publicul interesat asupra depunerii 
solicitãrii de emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul „Construire 12 unitãþi 

locative pentru specialiºti în 
sãnãtate", propus a fi amplasat în 

Municipiul Cãlãraºi, str. Prelungirea 
Independenþei, nr. 5A.

Informaþiile privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul APM Calarasi, ªoseaua 

Chiciu, nr. 2, jud. Cãlãraºi si la sediul 
titularului Consiliul Judetean Cãlãraºi, str. 

1 decembrie 1918, nr.1, Cãlãraºi.

n Primãria Cãlãraºi
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                                                       A N U N Þ



...afli ce se-ntâmplã12 20 - 26 octombrie 2017Publicitate

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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