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Dunãrea Cãlãraºi, singura echipã de
fotbal din România, de dupã Revoluþie,
care a obþinut 10 victorii consecutive
Un om cu suflet
mare ajutã comuna
Spanþov!
>> pagina 4
Mihail Penu:
„Pânã la sfârºitul
anului viitor vom vom
finaliza eliberarea
titlurilor de
proprietate“
>> pagina 5
Copiii din centrele
instituþionalizate din
Cãlãraºi au
demonstrat cât de
talentaþi sunt
>> pagina 2

C

u Florin Briºan – preºedinte ºi Dan
Alexa – antrenor, Dunãrea Cãlãraºi
trece printr-o perioadã extrem de bunã
din punct de vedere al rezultatelor. Preluatã
de pe locul 17, atât de Briºan cât ºi de Alexa,
Dunãrea este acum pe locul 2, la doar un

punct diferenþã de prima clasatã, dupã ce a
obþinut 31 de puncte în 11 meciuri,
înregistrând ºi o performanþã statisticã, dupã
cum spunea antrenorul Dan Alexa, fiind
singura echipã de fotbal de dupã 1989 care
sã aibã o serie de 10 victorii consecutive.

Despre istorie a vorbit Alexa ºi atunci când a
spus cã aceastã echipã este pe cale sã
reuºeascã o performanþã, în premierã pentru
Cãlãraºi, promovarea în Liga I.
Antrenorul bãnãþean s-a
declarat extrem de mulþumit... >> pagina 3
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Prezent la Cãlãraºi, ministrul Liviu
Pop a anunþat cã, de anul viitor,
Concursul Ion Barbu - Dan Barbilian
va primi finanþare din partea MEN
n perioada 27-29
octombrie a.c., la Cãlãraºi
s-a desfãºurat Concursul
Naþional „Ion Barbu-Dan
Barbilian" – Ediþia a XXII-a la
care au participat aproape 600
de elevi din 24 de judeþe dar ºi
olimpici la matematicã din

Î

Profil de învãþãtor: Alina
Daniela Lotrea - ªcoala
Mircea Vodã Cãlãraºi
Sunt 20 de ani de când ªcoala „Mircea
Vodã" Cãlãraºi a devenit a doua mea casã,
iar OAMENII care o reprezintã, echipa
alãturi de care fac lucruri extraordinare, a
devenit a doua mea familie.
Sunt în al patrulea an de când, din postura
de director al acestei ºcoli...
>> pagina 9

VINERI

SÂMBÃTÃ

Republica Moldova ºi
Bulgaria.
Evenimentul, înscris în
calendarul concursurilor
ºcolare al Ministerului
Educaþiei Naþionale, a cuprins
concursul de matematicã (cu
participare...
>> pagina 9
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Copiii din centrele instituþionalizate din
Cãlãraºi au demonstrat cât de talentaþi sunt

D

irecþia Generalã de Asistenþã
Socialã ºi Protecþia Copilului
(DGASPC) Cãlãraºi a
organizat vineri, 20 octombrie, un
spectacol realizat cu copiii din centrele
instituþionalizate. Ediþia, în premierã,
a spectacolului „Copiii noºtri au
talent" a reunit pe scena sãlii „Barbu
ªtirbei" mlãdiþele talentate din
centrele de plasament ale D.G.A.S.P.C.
Cãlãraºi: „Sf. Maria", SERA,
Complexul de Servicii Comunitare
pentru Copii cu Handicap Sever; „Sf.
?tefan" Periºoru, Fãurei.
Ei au impresionat prin expoziþiile de
picturã, tablourile confecþionate
folosind tehnica quilling, fotografii,
dar ºi handmade-uri, realizate în
urma frecventãrii Serviciului pentru
dezvoltarea deprinderilor de viaþã
independentã.
În cadrul aceluiaºi eveniment, tânãra
Ghulham Hasan, de la Centrul de
Plasament „Sf. ªtefan" Periºoru, ºi-a
lansat prima sa carte de poezie,

intitulatã: „Romanþa candelabrului
tinereþii", tipãritã cu sprijinul
doamnei Viorica Hagianu. Trei copii
instituþionalizaþi au fost premiaþi
pentru rezultatele deosebite (peste
media 9.45), obþinute în anul ºcolar
2016-2017. Este vorba de Iuliana
Pripici, Cristina Curt (Centrul SERA)
ºi Andrei Stan de la Centrul SF. ªtefan
Periºoru.
„Mã bucur cã ne-am întâlnit în aceastã
salã frumoasã, pentru prima datã, la
un asemenea eveniment, alãturi de
copiii ºi specialiºtii din cadrul
DGASPC Cãlãraºi. Chiar dacã copiii
noºtri din centre, sprijiniþi de
educatori, au câºtigat, în ultimii ani,
foarte multe premii, niciodatã nu am
avut prilejul sã ne întâlnim, laolaltã, la
un eveniment festiv. Þin sã mulþumesc
tuturor instituþiilor care ne-au acordat
sprijinul în organizarea unui
asemenea frumos moment, dedicat
copiilor noºtri ºi tuturor celor care
sunt alãturi de ei.", a declarat

n
Direcþia de Sãnãtate Publicã Cãlãraºi

Atenþionare asupra unor
focare de gripã aviarã

A

vând în vedere informaþiile publicate pe site-ul
Promed, referitoare la focare de gripã aviarã cu virus
A/H5 înalt patogen, apãrute la pãsãri domestice în
Bulgaria (fermã de pãsãri din Stefanovo, Dobric ºi
gospodãrie din Uzundzhovo, Haskovo) menþionãm
urmãtoarele:
-Sursa de infecþie pentru pãsãrile domestice o constituie
pãsãrile sãlbatice.
-Infecþia nu se transmite la om prin consumul de carne de
pasãre/ouã prelucrate termic.
Recomandãri pentru populaþia generalã:
-Evitaþi contactul cu pãsãri care prezintã semne de boalã.
Dacã aveþi în gospodãrie pãsãri :
Pentru a elimina riscul contactului pãsãrilor din gospodãrie
cu pãsãri sãlbatice, þineþi pãsãrile într-un perimetru bine
îngrãdit, întretineþi igienic adãpostul ºi perimetrul acestora;
nu uitaþi sã vã spãlaþi pe mâini de fiecare datã dupa ce ieºiþi
din perimetrul lor.
Nu permiteþi copiilor sã se joace cu pãsãri sãlbatice.
Nu permiteþi copiilor sã atingã pãsãri bolnave ºi
supravegheaþi-i sã se spele bine pe mâini cu apã ºi sãpun
dupã fiecare atingere a unei pãsãri sau a unui ou.
Dacã semnalaþi semne de boalã la pãsãri, nu le atingeþi ºi
anunþaþi medicul veterinar sau tehnicianul veterinar din
localitate.
Dacã vedeþi cadavre de pãsãri, nu le atingeþi ºi anunþaþi
medicul veterinar sau tehnicianul veterinar din localitate.

Vând apartament cu 3 camere,
semimobilat, cu îmbunãtãþiri, loc
parcare, etaj 5/8, zona Crângaºi,
Bucureºti. Relaþii la telefon
0724.502.914.

directorul DGASPC, Doiniþa Nicolae.
Inspectorul ºcolar de învãþãmânt
special, prof. Corina Magearu, s-a
arãtat impresionatã de talentul
copiilor, dar ºi de implicarea
educatorilor. „Ca simplu spectator, am
trãit momente deosebite. Am râs, am
cântat, am ºi plâns, la un moment dat,
am ºi meditat alãturi de unii dintre
aceºti copii minunaþi. Însã, nu pot sã
nu remarc munca acelor educatori
care s-au implicat pentru ca acest
spectacol sã fie o adevãratã reuºitã.
Sunt mândrã cã avem în judeþul
nostru copii atât de talentaþi.
Totodatã, le urez succes ºi multã
sãnãtate celor care le dau o educaþie
atât de frumoasã copiilor din cadrul
DGASPC Cãlãraºi!"
Au rãspuns invitaþiei: secretarul
Consiliului Judeþean, Emil Muºat,
directorul Direcþiei Judeþene pentru

Culturã, Sorin Danciu; directorul
A.J.P.I.S., Liviu Oltenacu; inspectorul
ºcolar de învãþãmânt special, prof.
Corina Magearu; profesor învãþãmânt
special, Dorina Petcu; reprezentanþi ai
Centrului Antidrog ºi Protoieriei
Cãlãraºi. Tinerii artiºti locali invitaþi,
care au participat, de-a lungul
timpului, la proiectele derulate de
DGASPC: Cosmin Andrian, Denisa
ªerban, Antoanela Maria Dima,
Catinca Leu au susþinut recitaluri
muzicale ºi au primit diplome de
onoare, din partea organizatorului.

Vrei sã devii poliþist?
Iatã ce trebuie sã faci!

D

acã întotdeauna þi-ai dorit
sã fii poliþist, dar pânã
acum þi s-a pãrut cã e
prea complicat sau nu-þi este
accesibil, acum e ºansa ta!
ªcolile de agenþi de poliþie îþi
oferã posibilitatea de a face parte
din echipa poliþiºtilor. Grãbeºtete, te poþi înscrie pânã pe 5
decembrie!
Mulþi sunt atraºi de meseria de
poliþist. Unii pentru cã simt
nevoia de a ,,face dreptate" sau
pentru a apãra alþi oameni, alþii
pentru cã simt nevoia sã-ºi
disciplineze viaþa ºi cautã o
stabilitate ºi responsabilizare.
Dacã ai cochetat cu ideea de a fi
poliþist, aflã cã, în perioada 13 –
21 ianuarie 2018, ªcoala de
Agenþi de Poliþie „Vasile Lascãr"
Câmpina ºi ªcoala de Agenþi de
Poliþie „Septimiu Mureºan" ClujNapoca vor organiza concurs de
admitere pentru o nouã
promoþie de elevi. Durata
studiilor de aceastã datã este de 1
an.
Pentru o carierã în Poliþie, poþi
candida pe 1.300 de locuri
(dintre care 16 locuri speciale

pentru rromi ºi 10 pentru
minoritãþi) la ºcoala din Câmpina
ºi 300 de locuri(dintre care 6
sunt locuri speciale pentru rromi
ºi 3 pentru minoritãþi), la ºcoala
din Cluj-Napoca.
Pânã pe 5 decembrie, toþi cei
interesaþi se pot la sediul
inspectoratelor de poliþie
judeþene sau la Poliþia Capitalei,
în funcþie de reºedinþa sau
domiciliul fiecãruia.
Puteþi gãsi toate condiþiile pe care
trebuie sã le îndeplineiþi ºi actele
care sunt necesare la înscriere
aici:

https://www.politiaromana.
ro/ro/cariera/admitere2018.
Probele pe care le vei susþine,
tematica ºi bibliografia vor fi
afiºate în cel mai scurt timp, atât
pe site, cât ºi pe pagina de
facebook a Poliþiei Române.
Ultima sesiune de admitere la
ºcolile de agenþi de poliþie a avut
loc în luna septembrie a acestui
an. Probele de concurs au fost:
proba medicalã, proba fizicã ºi
testul scris (gramaticã limba
românã ºi limba strãinã).
www.obiectiv-online.ro
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Dunãrea Cãlãraºi, singura echipã de
fotbal din România, de dupã Revoluþie,
care a obþinut 10 victorii consecutive

C

u Florin Briºan – preºedinte ºi
Dan Alexa – antrenor, Dunãrea
Cãlãraºi trece printr-o perioadã
extrem de bunã din punct de vedere
al rezultatelor. Preluatã de pe locul
17, atât de Briºan cât ºi de Alexa,
Dunãrea este acum pe locul 2, la doar
un punct diferenþã de prima clasatã,
dupã ce a obþinut 31 de puncte în 11
meciuri, înregistrând ºi o
performanþã statisticã, dupã cum
spunea antrenorul Dan Alexa, fiind
singura echipã de fotbal de dupã 1989
care sã aibã o serie de 10 victorii
consecutive. Despre istorie a vorbit
Alexa ºi atunci când a spus cã aceastã
echipã este pe cale sã reuºeascã o
performanþã, în premierã pentru

Cãlãraºi, promovarea în Liga I.
Antrenorul bãnãþean s-a declarat
extrem de mulþumit de condiþiile de
la Cãlãraºi, de faptul cã salariile
jucãtorilor ºi ale staffului sunt la zi ºi
a dat asigurãri cã nu intenþioneazã sã
plece de la Dunãrea, chiar dacã s-a
spus cã ar putea-o prelua pe Dinamo
Bucureºti. „Claudiu Niculescu este cel
mai îndreptãþit sã devinã antrenorul
lui Dinamo acum", a spus Alexa.
Despre lot, Alexa a afirmat cã în
pauza de iarnã vor mai veni 3-4
jucãtori pentru a putea face faþã
luptei pentru promovare la care se
vor bate trei echipe, în opinia sa,
Hermannstadt, Chindia Târgoviºte ºi
Dunãrea Cãlãrãºi.

Rezultatele bune înregistrate pânã
acum au atras atenþia televiziunii care
transmite Liga a II-a, preºedintele
Florin Briºan spunând cã Digi Sport
va transmite, din nou, un meci al
Dunãrii, cel de sâmbãtã, jucat pe
teren propriu, cu ASA Târgu Mureº.
În ceea ce priveºte finanþarea de la
Primãria Cãlãraºi ºi Consiliul
Judeþean, preºedintele AFC Dunãrea
2005 Cãlãraºi, Florin Briºan, a
declarat cã existã tot interesul pentru
a se crea condiþii prielnice obþinerii
performanþei. „Dan Alexa a vãzut la
noi o schimbare. Jucãtorii intrã în
cantonament înaintea jocurilor de
acasã. Nu mai dorm aici la stadion ci
la un hotel din oraº. Þin sã-i
mulþumesc pe aceastã cale patronului
de la Hotel Hestia (n.r. Hristu
Geambazu) pentru sprijinul pe care
ni-l acordã. Deplasãrile noastre se fac
în condiþii optime. Efectiv nu ne-am
mai bãtut joc de echipã. Se doarme în
hoteluri bune, transportul se face cu
autocare moderne, alimentaþia ºi
vitaminizarea se fac ca la carte. Sunt
eforturi care se depun în ideea de a
obþine rezultatele scontate", a mai
spus Briºan. Deºi tribuna oficialã e
plinã de potenþiali sponsori, foarte
puþini dintre aceºtia susþin financiar
echipa. „Fotbalul de performanþã se
face cu bani. În ultima vreme am
iniþiat câteva discuþii cu posibili
sponsori, nefinalizate, din pãcate. Mã
refer la sponsorii mari. Au mai apãrut
firme mai mici care ne sprjiniã fie cu
produse, fie cu bani. Le mulþumesc
pentru cã ne-au ajutat sã depãºim
aceastã perioadã.", a încheiat Briºan.

Primãria va
reabilita hala de
legume fructe
din Piaþa Big

P

rimãria Cãlãra?i va demara lucrãri de
reabilitare a Pieþei de legume fructe
din cadrul ansamblului Pieþei Big
Cãlãraºi. În urma expertizei tehnice de
rezistenþã elaborate s-a stabilit ca pentru
înlocuirea învelitorii sunt necesare
intervenþii majore asupra structurii de
rezistenþã a imobilului, aceste intervenþii
implicând ºi desfacerea închiderilor
existente.
Sistemul va fi tip cadre metalice cu stâlpi
articulaþi la bazã ºi grinzi din metal din
zãbrele pe direcþia longitudinalã ºi grinzi
transversale. Acoperiºul se va monta pe
pane metalice. Fundaþiile existente se
pãstreazã precum ºi stâlpii perimetrali.
Ceilalþi stâlpi (centrali) se vor fixa articulat
la nivelul fundaþiilor dupã tãierea stâlpilor
existenþi. Fixarea se face pe capetele
stâlpilor existenþi rãmase prin tãierea
stâlpilor existenþi deasupra fundaþiilor.
Pentru investiþia „REABILITARE CLÃDIRE
HALA PIAÞA AGRO – ALIMENTARÃ
(HALA LEGUME - FRUCTE)", valoarea
totalã a investiþiei este de 1.219.490 lei cu
TVA, din care C+M 950.188 lei cu TVA.

Agenda Programului Interreg V-A România-Bulgaria
Încã de la lansarea Programului, în
martie 2015 la Belogradchik,
Secretariatul Comun (SC) pentru
Programul Interreg V-A RomâniaBulgaria din cadrul Biroului Regional
pentru Cooperare Transfrontalierã
Cãlãraºi pentru graniþa RomâniaBulgaria (BRCT Cãlãraºi) a organizat
o serie variatã de evenimente, cu
scopul asigurãrii unui înalt grad de
transparenþã în ce priveºte stadiul de
implementare al Programului. Astfel,
în aria eligibilã a programului au fost
organizate conferinþe anuale la care
au fost invitaþi ºi reprezentanþi ai
proiectelor finanþate pentru a
prezenta rezultatele obþinute, vizite
la locul de implementare a unor
proiecte împreunã cu presa, au fost
organizate evenimente prin care s-a
celebrat ziua cooperãrii, ziua Europei
pentru a aduce obiectivele Uniunii
Europene mai aproape de cetãþenii
din aria eligibilã, evenimente de tip
info-day pentru prezentarea
oportunitãþilor de finanþare oferite
de Program pentru a înlesni

înþelegerea condiþiilor de finanþare
de cãtre cei interesaþi. Nu au lipsit
din aceastã serie de evenimente,
întâlnirile cu beneficiarii, în cadrul
cãrora le-au fost explicate regulile
de implementare ale Programului.

celor interesaþi informaþii privind
stadiul implementãrii Programului
Interreg V-A România-Bulgaria ºi a
rezultatelor obþinute de cãtre cele
88 de proiecte contractate. Tot în
aceastã lunã, este prevãzutã
organizarea unei vizite la locul de
implementare al unui proiect
finanþat în cadrul programului, cu
scopul de a disemina rezultatele
obþinute.

În luna noiembrie a acestui an, SC va
organiza Conferinþa Anualã a
Programului la Balchik, Bulgaria, cu
scopul de a promova ºi prezenta

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

www.obiectiv-online.ro

În perioada rãmasã pânã la finalul
anului în curs, va continua
activitatea de evaluare a aplicaþiilor
ce au fost depuse în cadrul celei de-a
doua etape a celui de-al treilea apel
dedicat axelor prioritare 1 – O
regiune bine conectatã, 2 – O regiune
verde ºi 3 – O regiune sigurã.
Implementarea proiectelor ce se aflã
acum în proces de evaluare va putea
începe în anul 2018, dupã ce
Comitetul de Monitorizare va lua o
decizie privind evaluarea proiectelor.
Prin acestea se urmãreºte creºterea
contribuþiei la o Europã care
protejeazã, a unei Europe care
capaciteazã dar ºi a unei Europe care
apãrã cetãþenii ei.
Pentru a afla mai multe despre
Programul Interreg V-A
România–Bulgaria, despre
evenimentele viitoare, dar ºi despre
proiectele transfrontaliere aflate în
curs de implementare, vã invitãm sã
accesaþi pagina de internet
www.interregrobg.eu.
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Un om cu suflet mare ajutã comuna Spanþov!
Mircea Brânduºã

J

oi, 26 octombrie, în biroul primarului
din Spanþov, Niki Gheorghescu, am
avut ocazia de a sta de vorbã cu un
cetãþean norvegian, Gjermund Igland,
pastor al bisericii evanghelice,
reprezentantul unui ONG, care din anul
2014 sprijinã necondiþionat locuitorii
comunei. Prezentarea a fost fãcutã de dl.
Banu, pastor în comunitatea de religie
penticostalã, care a fost ºi translator.

vãd ºi sã vin, de fapt pentru asta am ºi
venit. Vin de douã, trei ori pe an
pentru a vedea cum evolueazã lucrurile
ºi cum evolueazã contactul nostru cu
oamenii de aici din Spanþov.
î
Rep: Cum simþiþi legãtura cu
oamenii pe care i-aþi ajutat?
G.I.: Cu inima tresãrind de bucurie
când vin aici în Spanþov. Direct aºa
pentru cã ei nu vorbesc engleza sau
limba mea, dragostea este o limbã
universalã, conectatã cu inima. De
fiecare datã, sentimentele, de o parte

zis, care se implicã în România în
ajutorarea celor sãraci. Asta nu
înseamnã ca noi sã fim priviþi în
afarã cu alþi ochi. Ne bucurãm cã
strãinii vãd românii la adevãrata
lor valoare.

î
Rep: D-le Banu, vã rugãm sã îl
întrebaþi pe dl. Gjermund când ºi
cu ce ocazie a sosit pentru prima
oarã domnia sa în România, în
Spanþov?
I.G.: Am fost invitat de un tânãr acum
4 ani care stãtea în comuna Spanþov,
aici în zona Clinciu ºi am vãzut o
familie cu nevoi mari. Nu este aºa uºor
sã treci peste o asemenea trãire, fapt
pentru care inima mea a fost miºcatã
de pasiune. Cu mine au fost mulþi
oameni din Norvegia care au
posibilitatea de a face diferenþa între
familii cu stãri sociale precare. ªi
gândul ãsta l-am luat cu mine în
Norvegia, am analizat ce pot sã fac
pentru astfel de familii. ªi o persoanã
din Norvegia m-a sunat ºi a zis: „Vreau
sã vã ajut cu ceva!". ªi în momentul ãla
a început ca ºi o istorioarã, dar dupã
aceea multe familii m-au sunat în
dorinþa de a sprijini financiar acest
proiect.
î
Rep: Cam câte case aþi
construit în comuna aceasta? Cui
au fost destinate?
G.I.: Fix 23 de case care au fost
acordate familiilor sãrace, cu mulþi
copii, cu probleme medicale grave ºi
tinerilor cãsãtoriþi.
î
Rep: 23 de case pe parcursul a
câtor ani ºi cu ce fonduri?
G.I.: Începând cu anul 2014 ºi cu bani
din donaþiile norvegienilor.
î
Rep: Iar vizita de acum este
legatã tot de o asemenea intenþie?
G.I.: Da, este important pentru mine sã

sau alta, sunt înãlþãtoare. Este un
privilegiu sã vãd ce s-a fãcut aici.
Primesc foarte multe mesaje de
mulþumire din partea unor oameni pe
care nici nu-i cunosc.
î
Rep: Am înþeles. Pentru mine,
ca ziarist, este o mare bucurie sã

G.I.: Sigur, vãd valoarea culturii
româneºti ºi felul cum îngrijiþi de
oameni. Voi spune ºi altor norvegieni
sã vinã în România sã iniþieze astfel de
proiecte pentru cã voi românii aveþi
grijã de oamenii bãtrâni. Schimbarea
aceasta în bine putem sã o avem ca
experienþã reciprocã a þãrilor în care
trãim.
î
Rep: Dacã dvs. aþi fost convins
de români sper sã convingeþi câþi
mai mulþi strãini sã vinã în
România ºi sã facã ceea ce faceþi
dvs.

posibilitatea financiarã sã ajutaþi.
Sprijiniþi o comunitate care avea
nevoie de locuiþe. Nu ºtiu dacã
ºtiþi, în zona aceasta au fost
inundaþii foarte mari cu câþiva
ani în urmã, care au afectat multe
case din zonã, iar ajutorul pe care
dvs îl aduceþi oamenilor este
extraordinar de binevenit. Faptul
cã dvs aþi vãzut toate lucrurile
acestea ºi aþi dorit sã faceþi aceste
fapte, e formidabil. Veþi continua
acest proiect? De ce?
G.I.: Sper ca în 2018 sã ajut la
extinderea acestui proiect. Câte case
vom mai construi, depinde de donaþiile
compatrioþilor mei. Un lucru este cert:
îmi doresc sã fac viaþa cât mai
frumoasã cât mai multor familii din
Spanþov.
î
Rep: Vã mulþumesc frumos
pentru timpul acordat. Ce doriþi
sã transmiteþi locuitorilor
comunei Spanþov dar ºi
autoritãþilor locale?
G.I.: D-lui primar Gheorghescu îi
mulþumesc pentru sprijinul acordat,
mã refer la terenurile acordate pentru
construirea caselor. D-lui viceprimar
Toma pentru implicarea sa în selecþia
riguroasã a persoanelor care au
beneficiat de aceste locuinþe. Tot ce
vom face în viitor are ca scop învãþarea
cetãþenilor de a trãi cât mai bine în
localitatea lor, în þara lor!

Anunþ public privind
depunerea solicitãrii
de emitere a acordului
de mediu
vã cunosc. Sã-mi dau seama cã
existã ºi oameni cu inimã largã.
Sunt strãini care vin în România
sã facã o afacere, dar dvs. veniþi
în România pentru a face bine
oamenilor. E un lucru pe care îl
apreciez foarte mult, genul acesta
de oameni, de strãni, mai bine

G.I.: Desigur, asta voi face imediat ce
voi ajunge în Norvegia. Vreau sã vã
spun cã un alt ONG – „KAARE
AZBJORN" a construit o brutãrie în
care îºi desfãºoarã activitatea 12
persoane.
î
Rep: Mã bucur de ideea pe care
aþi avut-o ºi de faptul cã aþi avut
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COMUNA VASILAÞI, JUDEÞUL
CÃLÃRAªI anunþã publicul
interesat asupra depunerii
solicitãrii de emitere a acordului
de mediu pentru proiectul
„Reparatii strada Principalã
din sat Popeºti, comuna
Vasilaþi, judeþul Cãlãraºi",
propus a fi amplasat în intravilan
comuna Vasilaþi, judeþul Cãlãraºi.
Informaþiile privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul
APM Cãlãraºi, ªoseaua Chiciu, Nr.
2, Jud. Cãlãraºi ºi la sediul
titularului, Comuna Vasilaþi, Jud.
Cãlãraºi în zilele de luni-vineri,
între orele 08:00-16:00.
Observaþiile publicului se primesc
zilnic la sediul APM Cãlãraºi.

Comunitate 5

3 - 9 noiembrie 2017
...afli ce se-ntâmplã

Mihail Penu: „Pânã la sfârºitul anului viitor
vom finaliza eliberarea titlurilor de proprietate“
Mircea Brânduºã

C

e a reuºit sã facã în acest
prim an din al cincilea
mandat ºi ce ºi-a propus
în urmãtorii, ne-a spus primarul
comunei Chiselet, Mihail Penu,
într-o discuþie pe care am
purtat-o recent cu acesta.
î
Rep: D-le primar, care
sunt problemele cu care
se confruntã
administraþia publicã
Chiselet?
M.P.: Am întâmpinat greutãþi
la emiterea titlului de
proprietate asupra terenurilor
din cauza lipsei de personal
calificat în acest domeniu. În
acest sens, Primãria Chiselet
a încheiat un contract de
prestãri servicii cu o firmã
autorizatã pentru întocmirea
titlurilor de proprietate
privatã asupra terenurilor ºi îi
asigurãm pe cetãþeni cã pânã
la finele anului vor intra în
posesia acestor documente.
Social, primãria are 194 de
dosare pentru acordarea
ajutorului social a 492 de
persoane. Economic, nu
existã restanþe financiare
cãtre furnizorii de servicii, iar
plata salariilor este în termen.
î
Rep: Care sunt
principalele realizãri ale
primãriei Chiselet în
acest an?
M.P.: Aº începe cu asfaltarea
strãzilor de interes public
local, pe o lungime de 9,5 km,
apoi cu cei 7 km de pietruiri
de drumuri comunale.
Lucrãri de modernizare la
ªcoala Gimazialã cu clasele IVIII; lucrãri de curãþenie ºi
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întreþinere la cimitirele din
localitate; extinderea sediului
primãriei prin construirea
unui corp nou unde vor
funcþiona serviciile de
contabilitate, taxele ºi
impozitele; lucrãri de
întreþinere la grãdiniþa veche;
reabilitare ºi modernizare
Grãdiniþa Nr. 2, zona Surlari.
î
Rep: Care sunt
proiectele aflate în
derulare ºi în ce stadiu de
execuþie se aflã?
M.P.: Primãria Chiselet a
demarat lucrãrile la douã
proiecte care au ca scop final
educaþia copiilor din comunã,
care reprezintã viitorul nostru
ºi anume: „Construire
Grãdiniþã cu Program
Normal, cu 5 sãli de grupã,

salã de sport ºi alte spaþii
aferente activitãþilor
recreative pentru copii" ºi
„Modernizare ºi reabilitare
Grãdiniþa Nr. 2" – proiectele
se aflã la 20-30% stadiu de
execuþie, urmând ca pânã la
mijlocul anului viitor sã fie
finalizate.
î
Rep: Ce proiecte va
implementa primãria
prin P.N.D.L. 2 20172020?
M.P.. Avem aprobate douã
mari proiecte care cu
siguranþã îºi vor pune
amprenta în viaþa locuitorilor
comunei Chiselet:
- Asfaltare strãzi în comuna
Chiselet pe o lungime de
5,459 km;
- Construire unitate sanitarã

în comuna Chiselet.
î
Rep: Existã interes din
partea investitorilor
pentru comuna Chiselet?
M.P.: Datoritã faptului cã
arealul zonei în care este
situatã comuna Chiselet este
unul preponderent agricol,
interesul pentru dezvoltarea
acestui sector de activitate a
fost doar din partea
fermierilor ºi a avut ca scop
dezvoltarea asociaþiilor
agricole ºi a fermelor
zootehnice. Suntem în
discuþii cu un investitor care,
sub formã de parteneriat cu
Primãria Chiselet, doreºte sã
iniþieze un proiect care are ca
obiectiv înfiinþarea unui parc
fotovoltaic, obiectiv care
odatã realizat va reduce

considerabil costurile la
energia electricã necesarã
iluminatului public stradal.
Nu în ultimul rând, dacã
acest proiect se va concretiza
se vor crea ºi locuri de muncã
pentru locuitorii comunei
noastre.
î
Rep: D-le primar, care
sunt investiþiile
prioritare pentru
perioada anilor urmãtori
ºi în ce stadiu se aflã?
M.P.: Avem câteva proiecte
aflate în stadiul de
documentaþie tehnicã ºi
obþinere de avize, cel mai
important fiind prin
programul G.A.L. Colinele
Argeºului, „Achiziþie
buldoexcavator
multifuncþional".
î
Rep: Care a fost cel mai
important proiect de
hotãrâre pe care
Primãria Chiselet l-a
adoptat în acestã
toamnã?
M.P.: Având în vedere
prevederile legii 52/2003
privind transparenþa
decizionalã în administraþia
publicã, la sfârºitul lunii
septembrie a fost pus în
dezbatere ºi aprobat proiectul
de hotãrâre privind prestarea
serviciului de colectare ºi
transport al deºeurilor
comunale generate de
persoanele fizice.
î
Rep: Care a fost scopul
acestui proiect de
hotãrâre?
M.P. Obiectivul pe care l-am
vizat la iniþierea acestui
proiect de hotãrâre l-a
reprezentat aprobarea taxei
pentru persoane fizice
exprimatã în
lei/lunã/persoanã, a
tarifului/taxã pentru agenþi
economici în lei/tonã ºi a
tarifului pentru colectãrile
ocazionale ºi suplimentare,
inclusiv deºeurile depozitate
de cãtre generatori în locuri
nepermise, lei/tonã, bani care
vor îmbunãtãþi bugetul local.
î
Rep: Care este mesajul
dvs. pentru locuitorii
comunei Chiselet?
M.P. Le transmit multã
sãnãtate ºi sã aibã un sfârºit
de an aºa cum îºi doresc.
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Viorel Ivanciu va
fi noul preºedinte
al organizaþiei
municipale a PNL
Cãlãraºi

V

ineri, 3 noiembrie, vor avea loc
lucrãrile Comitetului de Coordonare
Localã a PNL Cãlãraºi care va stabili
noul preºedinte al filialei.
Alegerile de vineri sunt, în fapt, o formalitate,
singurul candidat pentru acest post, rãmas
vacant dupã alegerea lui Daniel Drãgulin în
funcþia de preºedinte al organizaþiei judeþene,
Viorel Ivanciu, având sprijinul conducerii
judeþene dar ºi al organizaþiei municipale.
Ivanciu a intrat în politicã în anul 2010, dar a
reuºit sã se impunã rapid în cadrul PNL
Cãlãraºi, fiind desemnat în douã rânduri sã
conducã interimar organizaþia localã.

Alexandru Vasile a fost ales
vicepreºedinte în cadrul
organizaþiei naþionale a TNL

P
A fost ales consilier local în 2012 iar din 2016
ocupã funcþia de viceprimar al municipiului
Cãlãraºi. De altfel, dacã actualul primar nu va
mai candida, aºa cum a anunþat în repetate
rânduri, Viorel Ivanciu este posibilul
candidat la Primãria Cãlãraºi din partea PNL.
Vineri vor mai avea loc alegeri pentru o
funcþie de primvicepreºedinte, de
vicepreºedinte ºi de membru.

roaspãt ales în funcþia de
preºedinte al Organizaþiei
Judeþene de Tineret a PNL
Cãlãraºi, Alexandru Vasile a devenit
ºi vicepreºedinte al Regiunii Sud
Muntenia, funcþie în care a fost ales
la Congresul TNL din 22 octombrie.
Organizaþia Judeþeanã a TNL
Cãlãraºi transmite faptul cã, în
urma votului exprimat la Congresul
TNL desfãºurat la Parlamentul
României, duminicã, 22 octombrie,
deputatul Mara Mareº este noul
Preºedinte al Tineretului Naþional
Liberal, candidat susþinut de cei 35
de delegaþi din judeþul Cãlãraºi.
Totodatã, în cadrul aceluiaºi

Congres, preºedintele TNL Cãlãraºi,
Alexandru-Lucian Vasile, a câºtigat
detaºat funcþia de vicepreºedinte al
Regiunii Sud Muntenia. Încã doi
colegi din cadrul filialei noastre fac
parte, începând de duminicã, 22
octombrie, din noul Birou Politic
Naþional al PNL. Este vorba de
secretarul general AncuþaAntoaneta Braºoveanu, care a
primit funcþia de membru, ºi de
prim-vicepreºedintele Andrei
Romilã, care a primit funcþia de
membru CNRA.
„Sunt extrem de mulþumit de
rezultatul Congresului TNL,
candidatul susþinut de filiala pe care

o conduc, deputatul Mara Mareº,
fiind ºi cel care a obþinut cele mai
multe voturi din partea colegilor
mei tineri liberali. Îi transmit, ºi pe
aceastã cale, felicitãri Marei, pe care
vreau sã o asigur, încã o datã, de tot
sprijinul TNL Cãlãraºi în mandatul
pe care l-a primit. Totodatã, mã
simt obligat, în urma funcþiei
obþinute, cea de vicepreºedinte al
Regiunii Sud Muntenia, sã fac tot ce
îmi stã în putinþã pentru a
reprezenta cu cinste filiala TNL
Cãlãraºi la nivel de regiune!", a
declarat Alexandru-Lucian Vasile,
preºedinte al Organizaþiei judeþene
a TNL Cãlãraºi.

n
Comunicat

Organizaþia municipalã a TNL Cãlãraºi
s-a organizat pe comisii de specialitate
n data de 28.10.2017 a avut loc
prima ºedinþã oficialã a BPL din
cadrul Organizaþiei Municipale a
TNL Cãlãraºi, condusã de noul
preºedinte, Adrian Stoica.
„ªtiu din discuþiile pe care le-am purtat
cu voi anterior ca aveþi idei. Astãzi
suntem aici pentru a le îmbunãtãþi,
pentru a le da formã ºi culoare în
spiritul tineresc care ne reprezintã ºi pe
care trebui sã îl fructificãm cu fiecare
acþiune pe care o desfãºurãm.", a
declarat acesta.
În cadrul acestei ºedinþe s-au
desfãºurat alegerile pentru noua
componenþã a Secretariatului General.
Astfel, tânãrul preºedinte l-a
nominalizat pe Mihai-Radu
Pahomeanu, student în anul 6 la
Facultatea de Medicinã, pe care l-a
descris ca fiind un om eficient, de
încredere, care va rãspunde nevoilor
colegilor sãi oricând va fi solicitat. Deºi
sunt colegi de foarte puþin timp, Adrian
Stoica a subliniat în discursul sãu
faptul cã relaþia dintre el ºi Mihai
Pahomeanu este una bazatã pe
încredere, dedicare ºi suport reciproc.
Dupã ce a fost ales în funcþie, noul
Secretar General a desemnat ca cele
douã funcþii de Secretar General
Adjunct sã fie ocupate de Luminiþa-

Î

Elena Ene ºi Princea Andreea.
De asemenea, pentru a putea urmãri
într-un mod mai eficient problemele cu
care se confruntã tinerii români,
organizaþia a decis ca membrii acesteia
sã fie împãrþiþi în comisii de
specialitate, fapt ce este rar întâlnit
într-o organizaþie municipalã de tineret
ºi care va fi implementat cu
responsabilitate ºi implicare. Concluzia
ºedinþei a fost marcatã de consensul
membrilor de a porni în perioada
urmãtoare o serie de acþiuni cu scopul
de a îmbunãtãþii viaþa cãlãrãºenilor.
În urma alegerilor judeþene ºi naþionale
ale Tineretului Naþional Liberal, tânãra
organizaþie localã a reuºit sã obþinã 5
locuri în conducerea judeþeanã a TNL
(Andrei Romilã - primvicepreºedinte,
Adrian Stoica – vicepreºedinte, Andrei
Gabuz ºi Mihai-Radu Pahomeanu –
membri în BPJ ºi Stere Giacã –
preºedinte al Comisiei Judeþene de
Regulament ºi Arbitraj) ºi unul în
conducerea naþionalã (Andrei Romilã –
membru al Comisiei Naþionale de
Regulament ºi Arbitraj) cu scopul de a
face auzite atât la nivel judeþean cât ºi
naþional problemele cu care se
confruntã tinerii cãlãrãºeni.
La aceastã ºedinþã a fost prezentã ºi

Alina Jipa, consilier local ºi preºedinte
a Organizaþiei Femeilor Liberale (OFL)
Cãlãraºi care a împãrtãºit din
experienþa sa politicã cu scopul de a
ajuta tinerii liberali aflaþi la început de
drum.
Noua conducere a TNL Cãlãraºi este
formatã din: Adrian Stoica – preºedinte
(student al Universitãþii Bucureºti),
Alexandru Alecu ºi Gabriel Radu –
prim-vicepreºedinþi, Mihai Pahomeanu
– Secretar General, Luminiþa Ene ºi

Andreea Princea – Secretari Generali
adjuncþi; Andrei Romilã, Cristian Bireº,
Georgian Dascãlu, Daniel Dumitrache,
Andrei Gabuz, Alina Marin, Rãzvan
Mateiu, Cristina Pãun, Emil ªerban ºi
Bogdan Stan – vicepreºedinþi; Robert
Anton, Daniel Bãlan, Cãlin Barbu,
Cristian Cionoiu, Gabriel Cristache,
Andreea Neagu, Marius Postolache,
Valentin ªarapciu, Stere Giacã, Cosmin
Tatavura ºi Cristian Tudoran – membri
în BPL.
www.obiectiv-online.ro
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RENAªTERE
PRIN LITURGHIE
„…Suntem datori a o sãvârºi cu o râvnã
nemãsuratã"
(Arhim. Iuliu Scriban )
Ecouri underground
Cãlãraºi, într-un cartier cu nume-n zeflemea,
„Doi Moldoveni", 2012, iulie ca o vatrã de cuptor
aºteptând aluatul. 80 de ani are omul costeliv
care carã cu o gãleatã de plastic moloz de la un
etaj 4 la tomberon. ªi de fiecare datã, la dus ºi la
întors, lasã gãleata pe caldarâm ºi se închinã la
„Capela Sf. Lazãr". Priveºte nedumerit la
scheletul unei corãbii ºi întreabã: „Aici ce se
face?" ªi trece mai departe... Locul care ar putea
fi o plazza, cu lumini, tei, bãnci ºi promenade de
searã, cuprinde un market în faliment, buticuri
(pentru cã trebuie sã avem ºi capitalism),
blocuri, „lumpenproletar", Comisariat militar,
cimitir optimist prin „Anastasia" ºi oameni din
România, þarã membrã a U.E.
La Crama Ostrov, unde am priceput ce uneºte ºi
desparte podgoreanul de chimist, doamna Anca,
vieþuitoare la Cãlãraºi în parohia „Sfânta
Cuvioasa Parascheva", mã întreabã de ce nu am
dus corabia într-un loc cu verdeaþã, unde nu este
durere, nici întristare, nici suspin?! Sfânta
Parascheva se pregãteºte sã împartã hainele
sãracilor...
*
Asfaltul arde de usturã, doar cãpriorii corabiei,
plecatã în lume acum douã veacuri, dau umbrã
pãrintelui Paul ºi unui sobor de preoþi în
pantaloni scurþi. Îºi împart munca cu dulgherii
din Vâlcea. Trudesc, aproape zilnic ºi fãrã
arginþi, în pântecul unei corãbii pe care, ºi prin
care credinþa lor, o suie spre Sãrbãtoare. „Clacã"
sau „muncã voluntarã", noþiuni ºi categorii de
viaþã socialã, care ne-au rânduit neamul, îmi dau
speranþa cã lumea ca lume va fi martorul celei
de-a treia înmulþiri a pâinilor. Pânã atunci, aici,
pe pãmânt, pentru refacerea bisericii adusã din
Transilvania, Primãria Cãlãraºilor plãteºte, nu
puþin, dar nici cât sã grãbeascã drumul la liman.
Sinaxar
Sfânta Parascheva, numitã în popor ºi Vinerea
Mare (gr. Paraskevi = vineri, pregãtire înainte de
sâmbãtã), s-a nãscut din pãrinþii Nechita ºi
Sofia, în prima jumãtate a secolului al XI-lea, la
Epivata, pe þãrmul Mãrii Marmara, în apropiere
de notoriul oraº al lui Constantin, pe atunci
capitala Bizanþului. Avea ºi un frate, care se va
cãlugãri sub numele Eftimie, viitor episcop de
Modite.
Era adolescentã când s-a retras în pustie, a
trecut prin Constantinopol ºi Calcedon, dupã
care a ajuns în þinutul Pontului, unde s-a nevoit
cam cinci ani la Mãnãstirea Maicii Domnului din
Heracleea (Eregani). S-a nevoit apoi, în post ºi
rugãciune, în pustiul Iordanului, într-o
mãnãstire de cãlugãriþe. Când avea 25 de ani are
o viziune, revine la Constantinopol, trecând
Bosforul spre locurile natale. S-a întâmplat
atunci o minune. Era pe o corabie când s-a
pornit o furtunã de moarte. Cu credinþã ºi
nãdejde în Dumnezeu, sfânta a strigat: Kali
Kratei! (Mult curaj!) ªi Domnul i-a ajutat pe cei
din corabie...
Ne oprim puþin ºi comentãm. Tradiþia
bisericeascã, care a reþinut aceastã minune, pare
a fi inspiratã din povestea din Marea
Ghenizaretului (Matei 14, 23 – 33; Marcu 6, 45
– 52; Ioan 6, 16-21). Dupã prima înmulþire a
pâinilor, Iisus a dat drumul mulþimii ºi i-a silit
pe ucenicii sãi sã intre în corabie: „Iar corabia
era la multe stadii departe de þãrm, fiind
învãluitã în valuri, cãci vântul era împotrivã".
Iisus vine la ucenicii înspãimântaþi, umblând pe
mare ºi zicându-le: „Îndrãzniþi, Eu sunt; nu vã
temeþi"! (Matei 14, 20 – 34).
Sau poate din povestea care spune cã Iisus, dupã
ce vindecã un lepros, pe sluga unui sutaº, pe
soacra lui Petru ºi pe alþi bolnavi, a liniºtit
furtuna? „ ªi intrând El în corabie, ucenicii lui
L-au urmat/ªi, iatã, furtuna mare s-a ridicat
pe mare, încât corabia se acoperea de valuri;
iar El dormea./ ªi venind ucenicii la El, L-au
deºteptat, zicând: Doamne, mântuieºte-ne, cã
pierim./ Iisus le-a zis: De ce vã este fricã, puþin
credincioºilor?/S-a sculat atunci, a certat
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vânturile ºi marea ºi s-a fãcut liniºte mare"
(Matei, 8, 23-26). Marea, aceastã hierofanie,
creaþie a lui Dumnezeu (Facerea, 1, 10) se
supune doar lui Dumnezeu (Ieremia, 31, 35).
Din ambele pericope evanghelice se înþelege
lesne cã doar credinþa mântuieºte. Credinþa
Sfintei Parascheva ºi a tovarãºilor sãi a dus
liniºtitã corabia la mal.
Ajungând la Epivata, Sfânta Parascheva a
împãrþit sãracilor, bolnavilor ºi orfanilor averea
moºtenitã de la pãrinþi. Apoi ºi-a dat sufletul în
mâna Domnului. Avea doar 27 de ani. (Pr.Prof.
dr. Ion Vicovan, Pr. Cãtãlin Adumitroaie,
Cuvioasa Parascheva, sfânta popularã a
Ortodoxiei,în istoria ºi evlavia poporului
român, Iaºi: Doxologie 2011, pp. 12-15 ).
Sfintele moaºte au binecuvântat mai multe cetãþi
ºi þãri, bucurându-se de o mare evlavie. Astfel, la
1641 moaºtele au fost rãscumpãrate de
domnitorul Vasile Lupu al Moldovei ºi depuse la
mãreaþa bisericã „Sfinþii Trei Ierarhi", Iaºi, ziditã
de el, rãmânând acolo pânã la sfârºitul sec. XIX,
când a fost mutatã în catedrala mitropolitanã,
unde se aflã ºi azi (v. Pr.Prof. dr. Ene Braniºte,
Prof. Ecaterina Braniºte, Dicþionar enciclopedic
de cunoºtinþe religioase, Ed. Diecezanã
Caransebeº, 2001, p. 345).
Oriunde s-au odihnit moaºtele Sfintei
Parascheva, la Kallierateia, la Târnovo, la Vidin,
la Kruºeveþ, la Belgrad, ca ºi la Constantinopol,
s-au scris multe lucrãri închinate vieþii ºi
minunilor sãvârºite de ea. A fost trecutã în
rândul sfinþilor, cu slujbe în minei, în toate
Bisericile Ortodoxe din Turcia, Grecia, Serbia ºi
Bulgaria. Panegiriºti sau imnologi de seamã au
alcãtuit slujba de pomenire a Sfintei: „Minte
dumnezeiascã ºi alãutã cu totul întocmitã a
Preasfântului Duh, privighetoare binefãcãtoare,
„laudã de cãpetenie a credincioºilor, stâlp al
Ortodoxiei ºi înþeleaptã întãrire, îndreptarea
Bisericii, lauda monahilor ºi podoaba tuturor
cuvioºilor te-ai arãtat, lãudând pe Hristos în
veci" (Mineiul pe octombrie, ed. A V-a,
EIBMBOR, Bucureºti, 1983, p. 180).
*
Era firesc sã existe o cinstire deosebitã faþã de o
asemenea Sfântã. Viaþa ei va fi consemna-tã de
istoricii bisericeºti ºi laici încã din veacul al XIIlea. „Pelerinajul neîntrerupt la moaºtele sale,
încã din momentul descoperirii lor ºi pânã
astãzi, este mãrturia concretã a credinþei,
evlaviei ºi recunoºtinþei dreptmãritorilor
creºtinilor în mijlocirea Cuvioasei Maicii
Parascheva înaintea Mirelui Hristos ºi a
Tronului Preasfintei Treimi " (Pr. Prof. dr. Ion
Vicovan, copertã).
În þara noastrã, foarte multe biserici
(majoritatea din lemn) au fost închinate Sfintei
Parascheva, mai ales cele care au al doilea sau al
treilea hram. Astfel, din veacul al XVI-lea se
pãstreazã 6 biserici, în veacul al XVII-lea au fost
construite 32, în veacul al XVIII-lea au fost
închinate Sfintei Parascheva 92 de biserici, iar în
veacul al XIX-lea, 99. În Basarabia, Sfintei
Parascheva i-au fost închinate cinci biserici (câte
una în veacurile XVII – XVIII ºi trei în veacul al
XIX-lea). Pr. Vicovan Adumitroaie, op. cit., pp.
144 – 210).
Hrisoave ºi folclor
Se povesteºte cã pe la începutul veacului al XIXlea o bisericã pogora cu plutele pe Mureº din
Bretea, Hunedoara, pentru a ajunge la Sãlciva,
sat pendinte de Zam. Cu boii înhãmaþi la plute a
ajuns la Tisa ºi o altã bisericã de lemn. Mergeau
boii pe malul Mureºului,trãgând biserica dupã
ei.
Obºtea din Sãlciva – stã notat în Registrul
parohiei – cumpãrase cuie pentru biserica „cea
nouã" încã din 1799. Facerea bisericii din Sãlciva
va fi sãvârºitã în primul deceniu al veacului al
XIX-lea.
Arhitectura acestei podoabe din codrii
Transilvaniei urmeazã tipologia bisericii –
corabie ortodoxã : pronaus (tinda femeilor),
naos ºi altar absidat (cinci laturi). Întreaga
structurã arhitecturalã este construitã din lemn
de stejar, adicã din bârne îmbinate la colþuri în
„coadã de rândunicã" ºi „în cãþei". Dimensiunile
bisericii sunt impresionante, 18 x 17,5 m, fiind
unul din cele mai mari lãcaºuri de acest tip din
Transilvania. Desluºim rezolvãri tehnice locale
la bolþile semicilindrice din interior ºi la turnul
clopotniþã dinspre vest, deasupra tindei, de
influenþã evident baroc-vienezã.
Învelitoarea este de acasã, din ºiþã de brad. Pe
acoperiº, Apusul ºi Rãsãritul încearcã mântuirea
prin echilibru.
Vorbim, sã ne înþelegem bine, de o bisericã
monument istoric, chiar de categoria A,
unde pictura (în tempera), realizatã între anii
1807 – 1812, e glasul care trebuie auzit. Din
hrisoave aflãm cã biserica a fost pictatã de
zugravul Nicolae Bãdãu din Lupºa Mare (poate
ºi de Nicolae Pãtruþ?) în „zilele prea luminatului
împãrat Franþiscus..." Zugravii au fost plãtiþi cu
118 florinþi ºi în slãninã de 5 florinþi (condica de
cheltuieli a ºantierului). Nu e locul acum sã
interpretãm cuvintele unuia dintre pãrinþii
Bisericii, care au creat dificultãþi de înþelegere:
„pictura în bisericã e Biblia neºtiutorilor de
carte". (Sf. Ioan Damaschin).
Ne rezumãm sã afirmãm cã meºterii zugravi sau inspirat din evanghelierul liturgic, nu din
tetraevanghel. Nu se simte teama de fantezie ºi
legendã, dimpotrivã. Sã amintim scenele din
„Divan", moralizatoare prin pilde ºi realiste prin
visajul ºi vestimentaþia personajelor: („Omul

care pleacã la bisericã ºi se abate pe la birt ºi
dã mâna cu dracu"). Cruþatã de vremi ºi
împrejurãri, pictura de la Sãlciva creazã chipuri
ºi expresii vii ºi vorbitoare. Cheamã privirile ºi
deºteaptã interesul necesar înþelegerii (I.D.
ªtefãnescu, Arhitectuta veche a Banatului, Ed.
Mitro-poliei Banatului, Timiºoara, 1981).
*
Ambiþiile, spinul preamãririi ºi indulgenþa
„asigurãrii intrãrii în Rai" au fãcut ca la Sãlciva,
lângã biserica de lemn a bunicilor, pe care
tocmai am descris-o pe scurt, nepoþii sã
construiascã o bisericã din zid. În 1992, spune
pãrintele Sorin Baºtean din Zam, Hunedoara, sa mutat contorul de luminã de la biserica veche
la cea nouã. Peste cinci ani, ultima slujbã de
Sfânta Liturghie s-a þinut în biserica veche la
lumina fãcliilor, în noaptea de Înviere.
Dupã zãpezi ºi ploi, biserica veche a ajuns
magazie. Respira prin truisme, precum:
„Monument istoric deosebit de valoros",
„Cuvioasa Parascheva, limanul de scãpare al
celor în-viforaþi...", „turism cultural, religios, în
judeþul nostru atât de minunat, încercat de etc.
etc.". În lipsa banilor, pe care un stat ca Polonia,
de pildã, i-ar fi plãtit oricând, pereþii bisericii au
ajuns necuvinte.
Doar pronia cereascã, ivitã în noaptea de
Înviere, a fãcut ca biserica de lemn „Sfânta
Cuvioasa Parascheva", din Sãlciva, sã nu
doarmã somnul de veci. Dumnezeu, alegându-ºi
oamenii, a fãcut ca lucrarea Lui sã continue.
Revenirea Sfintei Liturghii în biserica uitatã din
Transilvania se va sãvârºi, dupã mâhnire,
ostenealã ºi rãbdare, în Bãrãgan.
Vecinã cu Balcanii, Câmpia Românã va învãþa sã
primeascã ºi sã sporeascã acest Dar prin
mijlocirea Sfintei Cuvioase Parascheva.
*
Biserica a fost „pansatã" ultima oarã la sfârºitul
secolului al XX-lea, atunci cînd, prin îngrijirea
acoperiºului cu pante abrupte ºi streºini largi, sa asigurat integritatea preþioasei picturi din
bisericã, o adevãratã Biblie în imagini ( v. ºi
Vicovan , Adumitroaie, op.cit.,p. 170; N. Jianu,
Biserici de lemn din Transilvania, Episcopia
Ardealului ºi Hunedoarei – jud. Hunedoara,
Ed. Emis, Deva, 2005, p. 78; Nicu Jianu, Marcel
Lapteº, Vechi biserici de lemn din judeþul
Hunedoara, Ed. Corvin, Deva, 2004, p. 90).
Fundaþiei „Dala"îi datorãm încercarea de
resuscitare a bisericii, un paleativ care n-a stopat
agonia.
Utrenie
Când, împreunã cu Fundaþia Dala, organizam, în
iarna lui 2010, la Muzeul Naþional al
Agriculturii, Slobozia, expoziþia – eveniment „60
de biserici de lemn din România", iar pãrintele
Paul fãcuse alegerea, încuviinþatã de mine, a
locaºului potrivit pentru fundaþia deja construitã
în parohia din Cãlãraºi, nu am gândit cã þara
vrea sã fie sãracã, iar Biblia doar o carte de
anticariat.
În anul 2011, vara, biserica-monument istoric cu
hramul „Sfânta Cuvioasa Parascheva" din
Sãlciva, a fost strãmutatã la Cãlãraºi, prin
sârguinþa pãrintelui Paul Tudorache, nu puþin ºi
a mea, cu binecuvântarea Preasfinþiei Sale
Vincenþiu, Episcopul Sloboziei ºi Cãlãraºilor.
Coincidenþe
Cu peste patru decenii în urmã, la DriduSnagov, împreunã cu familia Cursarilor din
Vama Buzãului ºi cu Nae Mãrãºescu, un prieten
pe care nu l-am observat când s-a strecurat din
viaþã, am refãcut din temelii biserica de lemn
ctitoritã, în timpul domniei lui Alexandru
Ipsilanti (1774-1782), de cãtre cãpitanul Neagoe.
Aveam puþini bani ºi mã împingeau apele
barajului. A fost prima bisericã de lemn pe care
am restaurat-o. Avea ca hram...„Sfânta
Cuvioasa Parascheva".
Biserica adusã de la Sãlciva are hramul Sfintei
Parascheva, parohia în care se va aºeza are
numele aceleeaºi sfinte. Pãrintele paroh Paul
Tudorache, a rãmas fãrã mamã la nouã luni, a
fost crescut ºi îndrumat spre preoþie de bunica
sa Maria, cãreia i-a murit soþul ºi, dupã cununia
dragului sãu nepot, s-a cãlugãrit, cu numele de
„monahia Parascheva". Ce le aranjeazã
Dumnezeu!
ªantierul, puncte de vedere
Nu mã voi poticni în multe explicaþii, spun acum
cã pãrintele Paul se strãduieºte sã aºeze firea ºi
timpul unei biserici ardelene peste o temelie din
Bãrãgan. De aici au început potrivirile ºi tot de
aici nepotrivirile.
Repet, au trecut ani de la strãmutarea bisericii
din judeþul Hunedoara în judeþul Cãlãraºi,
rãstimp în care Biserica a stat la rând la coada
Bugetului local, la mila enoriaºilor ºi la impresia
posibililor sponsori (unii au murit, alþii sunt
târâiþi prin tribunale, alþii au sãrãcit...).
Corect, cum alege ochiul sã vadã ºi mintea sã
hotãrascã între Biserica de zid cu hramul „Sfinþii
Martiri Brâncoveni" (frumos proiect!), vecinã cu
un parc, cu un monument al eroilor, cu un
Inspectorat ªcolar Judeþean, la drum istoric, ºi
„bisericuþa" de lemn din vecinãtatea
cosmopolitului „Penny"!?
Între trei centre de activitãþi sociale ºi „biblia"
transilvanã încã nedeschisã în „Doi Moldoveni",
vecinã cu blocuri cenuºii vieþuite de necãjiþi, cu
izmene pe sârmã ºi copii desculþi, cine are

prioritate la investiþii?
În 2015, înainte de intrarea în Pãresimi am
reajuns la biserica aflatã în restaurareconservare prin grija arhitectului Aurel Botez ºi
a meºterilor vâlceni struniþi de ing. Ion Stãticã.
Ce-am vãzut pe ºantier?
Mai întâi cã „iarna nu-i ca vara". ªiþa e verde ºi
pietriºul leoarcã... Cu lopata ºi cu roaba
nãduºeau pãrintele Paul, Aurel, epitropul, Nelu,
Anghel, Constantin, Cosmin, Dan, Auraº,
cântãreþul – student la Teologie, Ioniþã. Toþi
voluntari într-o þarã în care despre instituþia
voluntariatului afli de la televizor. Pe scaunul de
ºiþã ºi pe panta de acoperiº, martori ai „bãtãliei"
de la Costeºti – Argeº(!): Ion, Florin, Ion, Florin.
Lipsea doar ºeful, un alt Ion din neamul lui
Stãticã, acesta plecat de mai ieri sã controleze un
punct de lucru la capãt de þarã...
Vãzând ºi revãzând, existã - ºi o spun
responsabil ºi îngrijorat – riscul traumatizãrii
picturii interioare. Nu e teorie, dar
monitorizarea zilnicã a condiþiilor de
microclimat (greu de controlat în situl
cãlãrãºean), amplasarea artizanalã a panourilor
de picturã, restaurarea propriu-zisã a picturii
solicitã bani, ºi nu puþini. Pictura bisericii
de la Sãlciva reprezintã un capitol de artã
medievalã târzie. Aparþinând veacurilor XVIIIXIX, ansamblurile iconografice din bisericile de
lemn transilvane reprezintã expresia unei
veritabile sinteze, plãmãditã în mediul sãtesc,
între pictura barocizantã de facturã medievalã ºi
tradiþia picturii ortodoxe post-brâncoveanã,
filtratã prin viziunea frustã, dominatã de gustul
apocrif al artei þãrãneºti. (v. ºi Raportul
Comisiei Prezidenþiale pentru patrimoniul
construit, siturile istorice ºi naturale, Institutul
Cultural Român, Bucureºti, 2009).
Transferul monumentului istoric a fost realizat
cu toate aprobãrile de rigoare, dar riscurile
provocate de desprinderea unei nave din
lemn din situl istoric ºi natural creºte pe
mãsurã ce anii trec ºi restaurarea este
anevoioasã.
Anturajul în care se aflã biserica „Sfânta
Cuvioasã Parascheva" are un iz de underground.
„Beneficiarul obiectivului" (zic convenþional, tot
Cãlãraºiul este beneficiar!) nu are disponibilitate
materialã ºi nici priceperea de a realiza un
proiect durabil care sã abordeze faþadele
blocurilor din vecinãtate, puþinãtatea vegetaþiei
ornamentale, toaletarea arborilor din curtea
vecinã, minera-lizarea solului etc.
Biserica „Sfânta Cuvioasã Parascheva" revendicã
aºadar nu doar urgentarea lucrãrilor de
restaurare-conservare, ci ºi îmbunãtãþirea
calitãþii mediului ºi a vieþii locuitorilor din jur.
Sunt convins cã un proiect de finanþare a locului
ar putea fi împlinit de autoritãþi locale, instituþii
de cult ºi de culturã, societãþi economice,
asociaþii profesionale de diverse profiluri etc.
Sã nu se supere fratele meu, pãrintele Paul, dar
la aceºti virtuali finanþatori (sponsori, pe cât
posibil) va trebui sã ajungã zilnic „troparul"
bisericii în nevoinþã, ca ºi cum s-ar vesti
Naºterea Domnului, ca ºi cum s-ar vesti Botezul.
Doar cu Primãria sau cu un agricultor, fie el ºi
mare – l-am numit pe Gheorghe Alexandru din
Slobozia – va fi greu sã punem coperþi Bibliei
din Sãlciva ºi sã o ºi citim.
Un semn bun : în primãvara lui 2017, Andreea
Brezan, restaurator, ºi-a fãcut cuib sub bolta
altarului. Sfinþii au început sã zâmbeascã...
Binecuvântãri arhiereºti
În acelaºi an, pãrintele Paul Tudorache va primi
de la Vlãdica Vincenþiu binecuvântarea de a
sãvârºi Sfânta Liturghie în biserica adusã din
Transilvania, chiar la praznicul Sfintei Cuvioasã
Parascheva. Pânã la târnosire va mai trece
vreme...
Multe zile înainte de 14 octombrie, la Cãlãraºi a
plouat ºi a fost frig. Lumea credea cã „s-au
deschis jgheaburile cerului" (Facerea 7, 11).
Miercuri, cu câteva ceasuri înainte de praznic,
Dumnezeu parcã ºi-a adus aminte de legãmântul
dintre El ºi pãmânt, ºi-a pus curcubeul sãu în
nori ºi a îngãduit soarele.
În ziua de Vinerea Mare nu se coase, altminteri e
rãu de grindinã ºi boli de ochi.
Pentru ziua de-atunci am îmbrãcat veºmintele
de mare sãrbãtoare, þesute din mãtase de
Salonic, cu cruci, grâu ºi struguri. ªi pe când
frângeam pâinea pentru anafurã, mã gândeam la
„punctul de pensie " al bisericilor de lemn din
România.
Privesc, din altar, biserica. Fãrã picturã,
podoaba ei de mare preþ, cu scheletul arcelor la
vedere, biserica în care mã aflu pare o corabie
dupã o furtunã abia potolitã. În pântecul ei,
peste patru sute de închinãtori se înghesuie pânã
ating cu degetele soleea. Copiii urcã pentru a se
împãrtãºi.
Pãrintele Paul slujeºte cu fricã, ca ºi cum ar fi la
prima ºi ultima Liturghie din viaþã.
*
Am scris acestea topind alte trei povestiri despre
aceeaºi bisericã de lemn: Renaºterea prin
Liturghie (nr.188, 2012; primul meu articol
publicat în Obiectiv de Cãlãraºi), Patimile
bisericii de lângã noi (nr. 290, 2015) ºi Kali
Kratei! (nr. 310, 2015).
Rãzvan Ciucã
2017, octombrie, dupã hram
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Cinema

3 - 9 noiembrie 2017
...afli ce se-ntâmplã

Program Cinema 3D/2D Cãlãraºi 03 - 30 noiembrie 2017

03 noiembrie
Ora:19.00
Premiera filmului românesc „Octav", alãturi
de actorii Marcel Iureº ºi Maria Obretin.

„Octav"
Regia: Serge Ioan Celebidachi
Cu: Marcel Iureº, Victor Rebengiuc, Andi
Vasluianu, Lia Bugnar, Ioan Andrei
Ionescu, Maria Obretin, ªtefan Velniciuc,
Mihai Dinvale, Roxana Guttman, Silviu
Biriº, Dana Rogoz, Alexandru Mandu, Alex
Bogdan, Eric Aradits, Alessia Tofan,etc.
Gen film: Dramã
Durata: 102 minute
Rating: AG
Filmul spune povestea lui Octav (Marcel
Iureº), un bãrbat în vârstã, care se
reîntoarce la conacul copilãriei sale aflat
undeva în zona ruralã a României, cu
dorinþa de a-l vinde. Ajuns aici, dupã o
absenþã de zeci de ani, o fetiþã ce-i pare
cunoscutã îl poartã într-o cãlãtorie
minunatã în timp, înapoi la anii copilãriei
sale pentru a-l ajuta sã-ºi redescopere
bucuria de a trãi.
--------------------------------------------------04 – 09 noiembrie
Orele: 17.00; 20.00
Luni: ora 17.00 nu este proiecþie

Dincolo de orizont 2D
Regia: Liam O'Donnell
Cu: Frank Grillo, Bojana Novakovic, Iko
Uwais,Callan Mulvey, Valentine Payen
Gen film: Acþiune, Aventuri, Horror, SF,
Thriller
Rating: N15
Durata: 105 minute
Premiera în România: 03.11.2017
Detectivul Mark Corley (FRANK GRILLO)
din Los Angeles a crezut cã atunci când ºi-a
scos pe cauþiune bãiatul, Trent (JONNY
WESTON), din arest, a fost partea cea mai
rea a zilei. Dar pe drumul de întoarcere spre
casã, a observat cã cerul s-a luminat cu o
luminã albastrã ciudatã. În câteva clipe,
întreaga populaþie a oraºului a fost
absorbitã, ca de o pompã de vid, într-o navã
spaþialã extraterestrã.
Dupã eveniment, tatãl ºi fiul conduc un
grup de supravieþuitori cãtre port. Dar
atunci când Trent este ridicat pe sus, Mark
se aliazã cu un partener neaºteptat, care
luptã ºi el împotriva extratereºtrilor.
Împreunã, ei reuºesc sã pãtrundã în navã ºi
sã salveze pe câþiva dintre oamenii rãpiþi,
printre care se aflã ºi o fetiþã care deþine
cheia înfrângerii extratereºtrilor.
--------------------------------------------------4 - 5 noiembrie:
Sâmbãtã ºi duminicã: orele 10.30 ºi 12.30
10 – 12 noiembrie:
Vineri: ora 12.30
Sâmbãtã ºi duminicã: orele 10.30 ºi 12.30

Bigfoot Junior - 3D
Regia: Jeremy Degruson, Ben Stassen
Cu: Christopher L. Parson, Cal Brunker, Joe

Thomas, Joey Camen, Bob Barlen
Gen film: Animaþie ( varianta dublatã )
Durata: 92 minute
Rating: AG
Premiera în România: 03.11.2017
Adam, un adolescent care nu prea îºi
gãseºte locul, descoperã cu surprindere cã
este fiul legendarului Bigfoot ºi porneºte în
cãutarea lui. Bucuria regãsirii lor este
umbritã de intenþiile malefice ale
corporaþiei HairCo. care vrea sã atingã
succesul ºi faima capturându-i.
--------------------------------------------------10 – 16 noiembrie
Ora: 17.00
Luni: ora 17.00 nu este proiecþie

Tata în rãzboi cu...
tata 2 - 2D
Regia: Sean Anders
Cu: Mark Wahlberg, Will Ferrell, Mel
Gibson, Linda Cardellini
Gen film: Comedie
Rating: AP12
Premiera în România: 10.11.2017
Daddy's Home 2 urmãreºte peripeþiile lui
Brad ºi Dusty, pe mãsurã ce trebuie sã se
ocupe de pãrinþii lor intruzivi în perioada
sãrbãtorilor de iarnã. Tatãl ºi tatãl vitreg,
Dusty ºi Brad, îºi unesc forþele pentru a
realiza ºi a le oferi copiilor lor Crãciunul
perfect. Lucrurile par sã funcþioneze bine,
asta pânã când noul parteneriat este serios
pus la încercare de sosirea tatãlui lui Dusty,
un bãtrân macho ºi a tatãlui lui Brad, un
bãrbat sensibil ºi exagerat de afectuos. Cei
doi pãrinþi ajung tocmai la timp pentru a le
da peste cap vacanþa ºi a o transforma întrun haos complet. Acum, totul stã în modul
de abordare a „intruºilor". Vor reuºi Dusty
ºi Brad sã facã faþã acestui test ºi sã nu-ºi
ruineze sãrbãtorile?
--------------------------------------------------10 – 16 noiembrie
Ora: 20.00
Luni: ora 20.00 nu este proiecþie

Zi de naºtere
mortalã - 2D
Regia: Christopher Landon
Cu: Jessica Rothe, Israel Broussard, Ruby
Modine
Gen film: Horror, Mister
Rating: N15
Premiera în România: 03.11.2017
Happy Death Day urmãreºte povestea unei
tinere care este prinsã într-un cerc vicios al
morþii ºi trebuie sã rezolve misterul uciderii
ei, înainte ca ºansele ei sã se termine. Tree
este cea mai dominantã din anturajul ei,
controlând pe cei din jurul ei fãrã sã se
apropie prea mult. Lucrurile par sã
progreseze pentru ea exact aºa cum trebuie,
pânã când este ucisã brusc. Cumva, Tree se
trezeºte a doua zi dimineaþã doar pentru a
afla cã nu este a doua zi dimineaþã, ci este
din nou ziua în care a fost ucisã. Forþatã sã
revinã în aceeaºi zi, iar ºi iar pânã când îºi
dã seama cine încearcã sã o omoare ºi de ce,
Tree are mai mulþi suspecþi decât aliaþi în
acest joc de-a ºoarecele ºi pisica. Retrãind

ziua crimei, atât cu detaliile sale uimitoare,
cât ºi cu sfârºitul teribil, Tree trebuie sã
descopere identitatea criminalului înainte
de a fi prea târziu.
13 noiembrie - Ziua filmului românesc
Ora: 20:00

„Octav"
Regia: Serge Ioan Celebidachi
Cu: Marcel Iureº, Victor Rebengiuc, Andi
Vasluianu, Lia Bugnar, Ioan Andrei
Ionescu, Maria Obretin, ªtefan Velniciuc,
Mihai Dinvale, Roxana Guttman, Silviu
Biriº, Dana Rogoz, Alexandru Mandu, Alex
Bogdan, Eric Aradits, Alessia Tofan,etc..
Gen film: Dramã
Durata: 102 minute
Rating: AG
--------------------------------------------------17 – 19 noiembrie:
Vineri: ora 12.30
Sâmbãtã ºi duminicã: orele 10.30 ºi 12.30
24 – 26 noiembrie:
Vineri: ora 12.30
Sâmbãtã ºi duminicã: orele 10,30 ºi 12,30

Aventura Piticilor 3D
Regia: Peter Lepeniotis, Shelly Shenoy
Cu: Becky G., Olivia Holt, Tara Strong
Gen film: Animaþie ( varianta dublatã )
Durata: 89 minute
Rating: AG
Premiera în România: 10.11.2017
Când Chloe descoperã cã gnomii din
grãdina noii sale case nu sunt ceea ce par a
fi, trebuie sã decidã între a-ºi continua viaþa
de liceu ºi a începe lupta împotriva lui
Troggs.
--------------------------------------------------17 – 23 noiembrie
Orele: 17,00; 20,00 ( excepþie fãcând ziua
de luni )

Lazãr, Cristina Flutur
Gen film: Dramã
Premiera în România: 17.11.2017
Jesús del Cerro ne prezintã Hawaii, o
poveste despre cum sã ajungi la o moºtenire
de 3 milioane de dolari într-o vreme când
un singur dolar deþinut în casã era motiv
sã-þi pierzi libertatea pe viaþã. Hawaii este
un film de acþiune, despre dragoste, dar ºi
despre bani cu care îþi poþi cumpãra dacã
nu fericirea, mãcar libertatea de a alege sã
fii nefericit.
--------------------------------------------------24 – 30 noiembrie:
Orele: 17.00; 20.00
(excepþie fãcând ziua de luni)

Mame bune ºi
nebune 2 - 2D
Regia: Scott Moore, Jon Lucas
Cu: Mila Kunis, Kristen Bell, Kathryn
Hahn, Susan Sarandon, Christine Baranski,
Jay Hernandez, Cheryl Hines, Peter
Gallagher, Justin Hartley
Gen film: Comedie
Durata: 116 minute
Premiera în România: 24.11.2017
Comedia „Mame bune ºi nebune 2"
continuã ºirul provocãrilor pentru cele mai
simpatice prietene cu o nouã revoltã
împotriva rigorilor societãþii, de aceastã
datã îndreptatã împotriva marii sãrbãtori a
Crãciunului.
De parcã a organiza masa festivã nu ar fi
suficient de complicat, cele trei eroine le
mai au pe cap ºi pe mamele lor, una mai
specialã ºi mai pretenþioasã ca cealaltã.
Pânã la finalul creºtinei vacanþe, doamnele
vor da un sens cu totul diferit expresiei
„Sãrbãtori fericite!", dar vor ajunge în
acelaºi timp sã îºi consolideze relaþiile cu
mamele lor.

Liga Dreptãþii - 3D
Regia: Zack Snyder
Cu: Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams,
Gal Gadot, Jason Momoa, Ezra Miller, Ray
Fisher, Willem Dafoe, Jesse Eisenberg,
Jeremy Irons, Diane Lane, Connie Nielsen,
J.K. Simmons
Gen film: Actiune, Aventura
Durata: 180 minute
Premiera in Romania: 17.11.2017
Odatã ce ºi-a recãpãtat credinþa în
umanitate ºi inspirat de sacrificiul altruist
al lui Superman, Bruce Wayne apeleazã la
noua sa partenerã, Diane Prince, pentru a
învinge un alt inamic extrem de periculos.
Batman ºi Wonder Woman sunt presaþi de
timp sã formeze o echipã de super eroi
pentru a þine piept noii ameninþãri. Atacul
catastrofal asupra omenirii este iminent, iar
Liga Dreptãþii, la care se alãturã Aquaman,
Cyborg ºi The Flash, are misiunea aproape
imposibilã de a restabili pacea.
--------------------------------------------------20 ºi 27 noiembrie - Ziua filmului românesc
Ora: 20:00

Hawaii
Regia: Jesús del Cerro
Cu: Dragoº Bucur, Andi Vasluianu, Rodica

Informaþii: Sala CINEMA
3D/2D, B- dul 1 Mai, nr. 5A- Parcul
central
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
putând fi cumpãrate, de la casieria
cinematografului, cu o sãptãmânã
înainte de data spectacolului.
- tel: 0242-312.800
- site: www.culturalcl.ro
www.obiectiv-online.ro
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Prezent la Cãlãraºi, ministrul Liviu Pop a anunþat cã, de anul viitor,
Concursul Ion Barbu - Dan Barbilian va primi finanþare din partea MEN
n perioada 27-29 octombrie a.c., la
Cãlãraºi s-a desfãºurat Concursul
Naþional „Ion Barbu-Dan Barbilian"
– Ediþia a XXII-a la care au participat
aproape 600 de elevi din 24 de judeþe
dar ºi olimpici la matematicã din
Republica Moldova ºi Bulgaria.
Evenimentul, înscris în calendarul
concursurilor ºcolare al Ministerului
Educaþiei Naþionale, a cuprins
concursul de matematicã (cu
participare naþionalã ºi internaþionalã)
pentru elevii claselor V-VIII ºi
concursul de literaturã românã (cu
participare naþionalã ºi internaþionalã)
adresat elevilor din clasele a VII-a,
aVIII-a, a XI-a ºi a XII-a, precum ºi
concursul „Mathematical Danube
Competition" pentru elevii din loturile
olimpice ale României, Bulgariei ºi
Republicii Moldova.

matematicã a atras, anul acesta,
concurenþi din 24 de judeþe! Concursul
este inclus în calendarul Ministerului
Educaþiei Naþionale, dar ºi pentru
aceastã ediþie finanþarea a venit din
partea Consiliului Judeþean Cãlãraºi.
Prezent la eveniment ministrul
Educaþiei Naþionale, Liviu Pop a
promis cã începând de anul viitor,
concursul de la Cãlãraºi va primi
finanþare din partea Ministerului
Educaþiei Naþionale.

Î

Comisia de concurs pentru literaturã a
fost condusã de prof.univ.dr. Silviu
Angelescu, în timp ce prof.univ.dr.
Radu Bologan a prezidat comisia de
concurs pentru matematicã.
La festivitatea de premiere, care a avut
loc în sala „Barbu ªtirbei" au fost
prezenþi ministrul Educaþiei Naþionale,
Liviu Marian Pop, senatorul Ecaterina
Andronescu, fost ministru al Educaþiei,
senator, preºedinte al Comisiei de
Învãþãmânt din Parlament, senatorul
PSD Roxana Paþurcã, inspectorul
general ºcolar Elena Mihailescu,

prefectul Geoge Iacob, inspectori ºi
profesori de specialitate.
Senatorul Roxana Paþurcã, cea care a
insistat ca ministrul Educaþiei
Naþionale, Liviu Pop, sã fie prezent la
Cãlãraºi, la festivitatea de premiere, a
declarat pe pagina sa de facebook:
„Am trãit cu emoþie momentul

festivitãþii de premiere la Concursul
Naþional „Ion Barbu - Dan Barbilian"cea de-a XXII-a ediþie. Iniþiat de doi
oameni care au intrat în legendele
Cãlãraºiului (profesorul de
matematicã, Ion Cheºcã ºi profesorul
de limba ºi literatura românã, Lucian
Pavel) acest concurs care reuneºte
pasionaþi de literatura românã ºi

O prezenþã remarcabilã a fost aceea a
doamnei Ecaterina Andronescu, nu
doar în calitatea cunoscutã de fost
ministru, dar si aceea, actualã, de
preºedintã a Comisiei de învãþãmânt
din Parlamentul României! Tot cu
prilejul prezenþei la Cãlãraºi, ministrul
Liviu Pop s-a întâlnit cu inspectorii de
specialitate, reprezentanþii conducerii
Inspectoratului ªcolar Judeþean:
inspector general, prof. Elena
Mihãilescu, inspector ºcolar general
adjunct, prof. Steluþa Caraion, liderul
Sindicatului învãþãmântului din jud.
Cãlãraºi prof. Aurel Bogatu ºi
directoarea Casei Corpului Didactic din
Cãlãraºi, prof. Camelia Croitoru. S-au
dezbatut problemelele învãþãmântului
cãlãrãºean din acest moment ºi s-au
cãutat soluþii pentru un învãþãmânt de
calitate."

Profil de învãþãtor: Alina Daniela Lotrea
- ªcoala Mircea Vodã Cãlãraºi

S

unt 20 de ani de când
ªcoala „Mircea Vodã"
Cãlãraºi a devenit a doua
mea casã, iar OAMENII care o
reprezintã, echipa alãturi de care
fac lucruri extraordinare, a
devenit a doua mea familie.
Sunt în al patrulea an de când,
din postura de director al acestei
ºcoli, împreunã cu colegii mei,
pot face mult mai mult pentru
elevii noºtri ºi pentru
comunitatea în care trãim. Îmi
place sã cred cã, în ultimii ani,
ºcoala noastrã a devenit mult
mai caldã ºi mai primitoare. Îmi
place sã-mi vãd colegii lucrând
cu zâmbetul pe buze, elevii
intrând cu drag pe poarta ºcolii
ºi îmi place sã-i provoc pe toþi la
tot soiul de activitãþi care sã ne
umple tuturor inima de bucurie.
De-a lungul trimpului s-au creat
în ºcoalã toate condiþiile
necesare desfãºurãrii actului
educativ în cele mai optime
condiþii: mobilier nou, adecvat,
calculatoare ºi videoproiectoare
în toate sãlile de clase,
laboratoare, cabinet medical, un
post de radio intern (pentru cã
pauzele noastre trebuie sã fie
vesele, iar holurile trebuie sã
rãsune de muzicã), 3 sãli pentru
clasele pregãtitoare adaptate
cerinþelor psihologice ºi de
vârstã ale copiilor, o salã de
sport veselã ºi coloratã pentru
elevii ciclului primar ºi cadre
didactice titulare care se
prefecþioneazã continuu.
Am început încã din anul 2014 o
colaborare frumoasã cu
Academia de Arte
Frumoase Daniel
Iordachioaie, alãturi de care
am învãþat sã fim mai buni:
www.obiectiv-online.ro

proiectul „Nouã Ne Pasã!" a
ajuns la cea de-a VI-a ediþie!
Spectacolele noastre umanitare
au adus zâmbetul pe buze unor
copii care au avut nevoie de
ajutor, iar elevii noºtri au învãþat
cã trebuie sã îºi ajute semenii.
Au cântat, au dansat ºi au donat
pentru semenii lor de douã ori
pe an: în aprilie, pe parcursul
spectacolului „Vestitorii
primãverii" ºi în decembrie la
„Elfii lui Moº Crãciun".
În anul ºcolar 2016-2017, în
urma evaluãrii A.R.A.C.I.P

(Agenþia Românã de Asigurare a
Calitãþii în Învãþãmântul
Preuniversitar), ºcoala noastrã a
obþinut calificativul Foarte Bine,
notã ce atestã calitatea
învãþãmântului pe care ºcoalã
noastrã îl oferã.

Anul viitor încep un
nou drum cu o nouã
serie de elevi
Funcþia pe care o deþin se
împleteºte perfect cu profesia de
cadru didactic. Mã ajutã sã

evoluez ºi sã fac mult mai multe
lucruri pentru elevii mei. Sunt
convinsã cã meseria de învãþãtor
este cea mai frumoasã din lume!
Momentul în care ei îºi lasã
mânuþele în mâna ta, ca sã-i
ajuþi sã facã literele mai
frumoase ºi mai rotunde mi se
pare magnific. Pentru cã ei nu-ºi
lasã doar degeþelele, îþi dau ºi
sufletele, ºi mintea lor. Sã le
modelezi, sã le dezvolþi, sã le
deschizi ºi sã le creºti. Ei au
încredere în tine. Nu trebuie sã-i
dezamãgeºti!
Cred cu tãrie cã a fi printre copii
zi de zi este cel mai minunat
lucru care i se poate întâmpla
cuiva. Trebuie sã recunosc ºi
faptul cã, înainte de a deveni
mamã, eram un învãþãtor bun,
dar bãieþelul meu m-a învãþat sã
fiu un cadru didactic complet. Îl
vãd pe el în fiecare dintre elevii
mei ºi mã întreb de fiecare data:
„Oare copilului meu i-ar plãcea
acest lucru?" Iar clasa mea sunt
convinsã cã a simþit blândeþea,
dar ºi fermitatea mea. Sunt
prietena lor, sunt pãrintele lor,
sper sã fiu învãþãtorul pe care nu
îl vor uita niciodatã. Elevii mei
sunt cei mai buni ºi cei mai

frumoºi, sunt ambiþioºi ºi calzi,
îi învãþ sã se iubeascã, dar ºi sã
fie într-o competiþie care sã îi
dezvolte ºi sã îi ajute sã evolueze.
Câºtigãm tot timpul premii,
concursuri, locuri fruntaºe la
olimpiadele ºcolare, dar ne ºi
distrãm în excursii ºi tot soiul de
activitãþi extraºcolare, facem
serbãri, spectacole, învãþãm sã
fim voluntari, sã empatizãm cu
problemele celor din jurul
nostru, sã ne respectãm colegii ºi
pãrinþii.
ªtiu cã pãrinþii îþi încredinþeazã
pentru 5 ani de zile ce au ei mai
scump. ªi sper cã nu i-am
dezamãgit niciodatã. Elevii mei
pleacã dupã aceºti ani de ciclu
primar cu o bazã foarte bogatã
de informaþii, sunt pregãtiþi
pentru etapa care va urma (ciclul
gimnazial), rãmân elevii mei în
continuare, rãmân în preajma
lor pânã la finalul clasei a VIII-a,
le urmãresc evoluþia, îi sprijin,
sunt alãturi de ei!
Cred cã e foarte important sã
gãseºti pentru copilul tãu
învãþãtorul potrivit. Persoana
care sã-i dea încredere cã el este
cel mai bun ºi cel mai important.
Cã poate sã facã tot ce-ºi
propune în aceastã viaþã. Vã
aºtept sã ne cunoaºtem în
aceastã toamnã la ªcoala
Gimnazialã „Mircea Vodã". Din
2018 eu pot fi învãþãtorul care
sã-l ghideze pe copilul tãu în
urmãtorii 5 ani!
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ANUNÞ CÃTRE LOCATARII DIN APARTAMENTELE
MUNICIPIULUI CÃLÃRAªI ªI ORAªUL LEHLIU GARÃ
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 NOIEMBRIE 2017.

ORAªUL LEHLIU GARÃ

l
28.11.2017 - Bloc 4, Bloc 5, Bloc 12AS, Bloc 20, Bloc 40 A, Bloc 40 B, Bloc 75G;
l
29.11.2017- Bloc 1, Bloc 2, Bloc 3, Bloc 6, Bloc7, Bloc 8, Bloc 9, Bloc 10, Bloc 11, Bloc 12 MI, Bloc 12*, Bloc 16, Bloc 32 A, Bloc 32 B.
Nota: Rugãm insistent ca locatarii sã fie prezenþi la domiciliu începând cu ora 16:30, sã permitã accesul în vederea efectuãrii citirii repartitoarelor
(apometrelor) din apartamente ºi sã-si delege un reprezentant pentru fiecare scarã de bloc, pentru a participa la citirea apometrului de scarã.

Primãria Municipiului Cãlãra?i

Serviciul public pentru Gestionarea
câinilor fãrã stãpân Cãlãraºi

Linie telefonicã specialã
pentru sesizãri pe problema
animalelor fãrã stãpân

0371 069 701
...afli ce se-ntâmplã
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PRIMÃRIA MUNICIPIULUI
CÃLÃRAªI

ANUNÞ

COMUNICAT DE PRESÃ

DSVSA Cãlãraºi / Orice gospodãrie care doreºte sã
ofere preparate tradiþionale din bucãtãria proprie o va
poate face numai prin „puncte gastronomice locale“
Direcþia Sanitarã Veterinarã ºi pentru
Siguranþa Alimentelor Cãlãraºi (DSVSA
Cãlãraºi) informeazã cetãþenii
interesaþi de condiþiile care trebuie
îndeplinite pentru a-ºi înfiinþa unitãþi
de alimentaþie publicã de tipul „puncte
gastronomice locale", locuri autorizate
unde se preparã ºi se servesc cu
precãdere alimente furnizate de
producãtori locali, ce pot fi
reprezentate de bucãtãriile particulare
din locuinþele familiale care pot fi
incluse în circuitul turistic/gastronomic
din cadrul zonelor/regiunilor turistice
cu tradiþii gastronomice recunoscute ºi
care nu sunt încadrate ca pensiuni
turistice, hoteluri, moteluri".
Practic, orice gospodãrie care doreºte
sã ofere preparate tradiþionale din
bucãtãria proprie o va poate face
respectând anumite reguli.
Ca sã fie autorizaþi, trebuie sã îºi
înregistreze mai întâi afacerea la
Registrul Comerþului.
Pentru obþinerea documentului de
înregistrare sanitarã veterinarã a
acestor categorii de unitãþi de tipul
punctelor gastronomice locale, este
necesarã parcurgerea etapelor de
înregistrare stabilite pentru unitãþile
definite la Anexa 1, Capitolul II, punctul
1, litera a) din Ordinul preºedintelui
ANSVSA nr.111/2008, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare.
În ceea ce priveºte condiþiile
constructive ºi de dotare cu
echipamente ºi facilitãþi pentru

funcþionarea punctelor gastronomice
locale, vã precizãm cã acestea sunt
prevãzute în Anexa II, Capitolul III la
Regulamentul (CE) nr. 852/2004 ce
stabileºte condiþiile generale de igienã
aplicabile alimentelor.
Referitor la localizarea/amplasarea
acestor puncte gastronomice locale, vã
comunicãm cã acestea pot fi
reprezentate de bucãtãriile particulare
din incinta locuinþelor familiale, care
pot fi incluse în circuitul
turistic/gastronomic din cadrul
zonelor/regiunilor turistice cu tradiþii
gastronomice recunoscute ºi care nu
sunt încadrate ca pensiuni turistice,
hoteluri, moteluri etc, sã îºi racordeze
bucãtãria la o reþea de apã.
În cadrul acestor puncte gastronomice
locale trebuie sã se prepare ºi sã se
serveascã alimente numai de cãtre
proprietar sau de cãtre membrii
familiei acestuia, a cãror stare de igienã
ºi sãnãtate este în conformitate cu
prevederile legislaþiei în vigoare, având
voie sã gãteascã ºi sã serveascã doar
membrii familiei care trebuie sã-ºi facã
periodic analizele medicale, iar
produsele trebuie sã provinã din ferme
proprii sau de la producãtori locali
autorizaþi/înregistraþi sanitar veterinar
ºi pentru siguranþa alimentelor.
O condiþie de bazã a funcþionãrii
acestor puncte gastronomice locale este
cea reprezentatã de faptul cã pentru
carnea roºie provenitã de la bovine,
porcine, ovine, caprine, ratite (struþi)
sau solipede este necesar ca aceasta sã

Anunþ de recrutare
ºi selecþie
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.
www.obiectiv-online.ro

poarte marca de sãnãtate prin care se
garanteazã cã a fost obþinutã în unitãþi
autorizate sanitar veterinar supuse
controlului oficial.
Cu privire la implementarea de cãtre
aceste obiective a unor programe
proprii de autcontrol sau a unor
programe HACCP, vã comunicãm cã la
nivelul acestora este necesar sã fie
aplicate reguli generale de igienã ºi sã
poatã fi asiguratã trasabilitatea
materiilor prime ºi ingredientelor din
care se preparã ºi servesc alimentele.
Începând cu data de 23.10.2017, pe
pagina de web a DSVSA Cãlãraºi:
www.calarasi.dsvsa.ro, persoanele
interesate pot afla informaþii utile prin
materialele postate despre aceste
categorii de unitãþi de alimentaþie
publicã „Puncte Gastronomice Locale",
în scopul informãrii în vederea
evaluãrii ºi înregistrãrii sanitare
veterinare.
Pentru alte detalii ºi pentru a fi incluºi
?n baza de date creatã la nivelul DSVSA
Cãlãraºi, dar ºi pentru a beneficia de
informaþii suplimentare, inclusiv
ºedinþe de informare, persoanele
interesate se pot adresa la numerele de
telefon 0242/213676, fax :
0242/311127, adresa de -mail: officecalarasi@ansvsa.ro sau la Serviciul
Catagrafie, Înregistrare, Evaluare,
Traces – din cadrul DSVSA Cãlãraºi,
str. Prel Dobrogei nr 4, Cãlãraºi.
DIRECTOR EXECUTIV,
Dr. Viorel BUCUR

Primãria Municipiului Cãlãraºi
organizeazã concurs pentru recrutare în
vederea ocupãrii funcþiei publice de
execuþie vacantã de referent de
specialitate, clasa II, grad profesional
superior la Compartimentul Relaþii
Publice ºi Minoritãþi - Direcþia Juridicã ºi
Administraþie Localã din cadrul
Primãriei Municipiului Cãlãraºi.
Condiþii cumulative pentru a participa la
concursul de recrutare pentru ocuparea
funcþiei publice de execuþie vacante de
referent de specialitate, clasa II, grad
profesional superior la Compartimentul
Relaþii Publice ºi Minoritãþi – Direcþia
Juridicã ºi Administraþie Localã din
cadrul Primãriei Municipiului Cãlãraºi.
-sa îndeplineascã condiþiile art. 54 din
legea nr.188/1999 privind statutul
funcþionarilor publici, republicatã 2;
-studii superioare de scurtã duratã,
absolvite cu diplomã;
-vechimea în specialitatea studiilor
necesare exercitãrii funcþiei publice:
minimum 9 ani.
Concursul se organizeazã la sediul
Primãriei Municipiului Cãlaraºi din
strada Bucureºti nr.140 A, în data de
05.12.2017, ora 11.00 – proba scrisã ºi
07.12.2017, ora 14.00 - interviul.
Dosarele de înscriere la concurs se pot
depune în termen de 20 zile de la data
publicãrii prezentului anunþ în Monitorul
Oficial al României, partea a III-a, la
Biroul Resurse Umane Salarizare din
cadrul Primãriei Municipiului Cãlaraºi.
Dosarul de înscriere la concurs trebuie sã
conþinã obligatoriu documentele
prevãzute la art. 49 alin. (1) din H.G.
nr.611/2008.
Condiþiile de participare ºi bibliografia
stabilitã se afiºeazã la sediul Primãriei
Municipiului Cãlãraºi.
Relaþii suplimentare se pot obþine la
Biroul Resurse Umane Salarizare, telefon
0242311005 interior 111.
PRIMAR,
DANIEL ªTEFAN DRÃGULIN

Ecoaqua SA Cãlãraºi dezvoltã noi posibilitãþi
de platã a facturii serviciilor prestate
Pentru a îmbunãtãþi relaþia client –
furnizor, ECOAQUA SA a dezvoltat
mai multe canale de achitare a
serviciilor prestate, în vederea
asigurãrii de condiþii pentru plata
facturilor ºi pentru persoanele care
nu pot face acest lucru prin
sistemul clasic.
Astfel, utilizatorii persoane fizice ºi
juridice pot face plata serviciilor de
apã ºi canalizare prestate de
ECOAQUA SA - Sucursala Cãlãraºi
prin urmãtoarele metode:
1. În numerar, la casierul încasator,
cititor de apometre arondat pe
zona respectivã;
2. În numerar, la casieriile
ECOAQUA din Municipiul
Cãlãraºi:
- Casieria ORIZONT din str. Prel.
Bucureºti, Bloc I 36, Scara A,
Parter. Program LUNI-VINERI:
orele 10.00 – 17.30;
- Casieria LICEU AGRICOL din
cadrul CENTRULUI DE
INFORMARE ªI RELAÞII CU

PUBLICUL din blv. N Titulescu,
Bloc D2, Scara 2, Parter. Program
LUNI-VINERI: orele 10:00 –
17.30;
- Casieria Sediu operator din str.
Progresul, Bloc BBB, Etaj 3.
Program LUNI-JOI: orele 7.30 –
16.00; VINERI: orele: 7.30 -13.30.
3. În numerar, prin intermediul
terminalelor din magazinele cu
siglã galbenã PayPoint. Utilizatorii
nu sunt condiþionaþi de
achiziþionarea unor articole din
magazine ºi nu existã comisioane
pentru tranzacþionãri, serviciul
fiind gratuit.
4. Prin virament în conturile
bancare urmãtoare prin OP sau
internet banking:
- BCR Cãlãraºi: RO32 RNCB 0098
0078 0871 0002;
- TREZORERIA Cãlãraºi: RO06
TREZ 2015 069X XX00 1798
(Numai pentru instituþii publice);
- ALPHA BANK Cãlãraºi: RO91
BUCU 2341 2131 4508 9RON;

- CEC BANK CÃLÃRAªI : RO59
CECE CL01 30RO N043 1906.
5. Pentru posesorii de carduri ºi
conturi la RAIFFEISEN BANK se
pot efectua plã?i fãrã nici un
comision din partea bãncii,
prin urmãtoarele metode:
- Prin virament din contul curent
utilizând serviciul de Internet
Banking Raiffeisen Online;
- Prin Direct Debit
- Prin ATM –urile ºi MFM-urile
Raiffeisen Bank, utilizând cardurile
de debit/credit emise de bancã.
Notã: ECOAQUA SA poartã
negocieri cu alte 2 bãnci pentru
aceleaºi modalitãþi de încasare a
creanþelor.
De asemenea, ECOAQUA SA, prin
intermediul aplicaþiei „Contul
meu ECOAQUA", va facilita în
curând plata Online direct de pe
website.
Departament Comercial
ECOAQUA SA Cãlãraºi
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LUNCA SRL
COMERCIALIZEAZÃ
l
insecticide l
erbicide l
fungicide l
îngrãºãminte chimice
l
seminþe de grâu, orz ºi rapiþã produse de firmele Pioneer,
Monsato, Procera, Saaten Union, KWS ºi Caussade.
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Asamblul Peco, bl.A2, parter, Slobozia, ºi la secþia de Mecanizare Cãzãneºti.

Telefon/fax 0243.236.423; 0728.960.470; 0722.771.693

SC Coslo - Zinca SRL Cãlãraºi

Trecere Chiciu - Ostrov
Ferry-boat-urile „5 Cãlãraºi” ºi „Sãlcuþa”
Tarif autoturisme 8 euro/35 lei. Autoturismele cu numere
de CL, CT ºi CC (Silistra) beneficiazã de reducere de 50%
Pasagerii ºi bicicliºtii au gratuitate!
Zilnic între orele 05.00-24.00, din 30 în 30 de minute
“la fix” ºi “la ºi jumãtate”

O cursã dus:

1
2
minute

!

Relaþii la telefon 0734.99.00.11

