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Primarul Drãgulin admite cã
REBU pune presiune pentru
majorarea tarifului la gunoi
Prioritatea primarului
Ion Iacomi rãmâne
modernizarea
infrastructurii comunei
Dor Mãrunt
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Patru primãrii din
judeþ au semnat
contractele pe PNDL
>> pagina 6
n
Fotbal / Liga 2

Dunãrea Cãlãraºi,
victorie grea acasã
cu FC Argeº
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S

chimbarea operatorului de salubritate,
REBU în locul URBAN, nu a fost una de
bun augur pentru municipiul Cãlãraºi.
Problemele au apãrut încã din primele zile de
dupã începerea activitãþii noii societãþi, munþi
de gunoaie fãcându-ºi apariþia lângã

platformele de gunoi.
Iniþial, reprezentanþii REBU au spus cã
aceastã problemã a survenit din cauza
nedimensionãrii corespunzãtoare a parcului
auto, deºi ar fi trebuit sã ºtie din caietul de
sarcini care sunt datele din teren, dar cã vor

remedia deficienþele. Sãptãmânile au trecut
însã situaþia nu s-a îmbunãtãþit prea mult.
Acum, scuza operatorului este cã cetãþenii
nu preselecteazã deºeurile înainte de a le
transporta la containere, astfel
încât gunoiul, altul decât...
>> pagina 3
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Ziua comunei Dorobanþu,
aniversare cu voie bunã
ºi culturã din plin! >> pagina 4

La Chirnogi,
primarul Irinel
Roman s-a
implicat în
programul
„Adoptã un
copac!“ >> pagina 5

116 medalii obþinute de
sportivii ºi antrenorii CSM
Cãlãraºi pânã la aceastã datã

C

u aproape douã luni
înainte de finalul
anului, atunci când se
trage linie ºi se numãrã
medaliile, iar cei mai buni
sportivi sunt premiaþi de cãtre
club, CSM Cãlãraºi se laudã cu

VINERI

SÂMBÃTÃ

nu mai puþin de 16 medalii,
din care 41 medalii de aur,
40 de medalii de argint si 35
de medalii de bronz ºi 32 de
sportivi selecþionaþi la
loturile naþionale ale
României...
>> pagina 8
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Prestãri de servicii,
contra cost, efectuate
de Ecoaqua SA Cãlãraºi
n afara serviciilor de bazã (captarea
tratarea ºi distribuþia apei; colectarea ºi
epurarea apelor uzate), ECOAQUA S.A.
dispune de personal calificat pentru
prestarea altor activitãþi contra cost, dupã
cum urmeazã:
l
Proiectarea ºi executarea de lucrãri în
domeniul alimentãrii cu apã, canalizare ºi
epurare ape uzate;
l
Pregãtirea ºi supervizarea tehnicã a
lucrãrilor din domeniul apei ºi canalizãriiepurãrii;
l
Verificarea metrologicã a contoarelor de
apã rece;
l
Vidanjarea foselor;
l
Preluarea apelor uzate în puncte fixe, în
cadrul staþiilor de epurare;
l
Închirieri de utilaje sau autospeciale
specifice activitãþilor de apã ºi canalizare;
l
Execuþie de lucrãri de reþele apã ºi
canalizare;
l
Verificãri la cerere ale instalaþiilor
interioare;
l
Evacuarea apei din subsolul blocurilor;
l
Închirieri utilaje de excavat
(buldoexcavator) ºi de transport materiale;
l
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:
w
Sucursala Cãlãraºi: 0242315346;
w
Sucursala Olteniþa: 0242515736;
w
Sucursala Urziceni: 0243254722.

Î

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

n
Cãlãraºi

Întâlnire româno-bulgarã în cadrul
proiectului „Managementul de Risc ºi
Protecþia la Inundaþii în Regiunile Transfrontaliere Cãlãraºi – Polski Trambesh“

M

arþi, 14 noiembrie, s-a
desfãºurat întâlnirea
comunã iniþialã în cadrul
proiectului „Managementul de Risc ºi
Protecþia la Inundaþii în Regiunile
Transfrontaliere Cãlãraºi – Polski
Trambesh".
Cu acest prilej, la Cãlãraºi, a fost
prezentã delegaþia bulgarã
reprezentatã de: Marinetta
Yordanova – preºedinte al
Consiliului Municipal Polski Trambesh ºi Ilian Iliev - ºef al
Direcþiei Regionale pentru Protecþia
Împotriva Incendiilor ºi Protecþia

PRIMÃRIA MUNICIPIULUI CÃLÃRAªI

ANUNÞ

P

rimãria Municipiului Cãlãraºi
organizeazã concurs pentru
recrutare în vederea ocupãrii
funcþiei publice de execuþie vacante
de consilier juridic, clasa I, grad
profesional principal – Biroul Juridic
Contencios – Direcþia Juridicã din
cadrul Primãriei Municipiului Cãlãraºi.

Concursul se organizeazã la sediul
Primãriei Municipiului Cãlãraºi din
strada Bucureºti, nr.140 A , în data de
18.12.2017, ora 10.00 – proba scrisã ºi
21.12.2017, ora 14.00 - interviul.

funcþionarilor publici, republicatã 2;

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

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
Condiþii cumulative pentru a participa
a
III-a,
la
Biroul
Resurse Umane
la concursul de recrutare pentru
Salarizare
din
cadrul
Primãriei
ocuparea funcþiei publice de execuþie
Municipiului
Cãlaraºi,
respectiv
vacante de consilier juridic , clasa I,
16.11.2017,
orele
8.00
– 05.12.2017,
grad profesional principal - Biroul
Juridic Contencios – Direcþia Juridicã ºi orele 16.30.
Administraþie Localã din cadrul
Dosarul de înscriere la concurs trebuie
Primãriei Municipiului Cãlãraºi:
sã conþinã obligatoriu documentele
prevãzute la art. 49 alin. (1) din H.G.
l
sã îndeplineascã condiþiile art. 54
nr.611/2008.
din legea nr.188/1999 privind statutul
l
studii juridice universitare de licenþã
absolvite cu diplomã, respectiv studii
superioare juridice de lungã duratã,
absolvite cu diplomã de licenþã;
l
vechimea în specialitatea studiilor
necesare exercitãrii funcþiei publice:
minimum 5 ani;

Relaþii suplimentare se pot obþine la
Biroul Resurse Umane Salarizare,
telefon 0242311005 interior 111.
PRIMAR,
DANIEL ªTEFAN DRÃGULIN

Populaþiei – Polski -Trambesh.
Din partea judeþului Cãlãraºi au
participat la eveniment: preºedintele
Consiliului Judeþean Cãlãraºi -Vasile
Iliuþã, prefectul judeþului – George
Iacob, lt.col. Adrian Pãduraru –
inspector ºef al Inspectoratului
pentru Situaþii de Urgenþã „Barbu
ªtirbei" al judeþului Cãlãraºi,
reprezentanþi ai celor douã entitãþi.
Obiectivele principale ale proiectului
sunt: lucrãri de reabilitare ºi reparaþii
în zona albiei râului Eliyska în Polski
-Trambesh pentru îmbunãtãþirea
cursului acestuia, în vederea

asigurãrii condiþiilor de viaþã sigure
pentru localnici ºi pentru prevenirea
inundaþiilor – responsabil
municipalitatea Polski-Trambesh ºi
achiziþionarea echipamentelor
moderne de intervenþie pentru
situaþii de urgenþã -vehicul pentru
intervenþie de urgenþã – sistem mobil
de pompare a apei, vehicul pentru
transport muniþie neexplodatã,
macara de 60 de tone – responsabil
Consiliul Judeþean Cãlãraºi.
Valoarea totalã a proiectului este de
3.853.515 euro, cu o duratã de
implementare de 36 de luni.

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
www.obiectiv-online.ro
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11 milioane de lei,
pierderea estimatã
de Primãria Cãlãraºi
dupã reducerea
impozitului pe venit

S

cãderea impozitului pe venit, de la 16
la 10%, ce va fi aplicatã de la 1 ianuarie
2018, deºi pentru contribuabili este o
mãsurã pozitivã, pentru administraþiile
locale reprezintã un minus în bugetele
consolidate, aceste venituri reprezentând o
cotã importantã în bugetul consolidat.
Bugetul Primãriei Cãlãraºi va fi mai mic cu
aproximativ 11 milioane de lei, conform
spuselor primarului Drãgulin, din impozitul
pe venit urmând a se încasa 28 milioane de
lei în 2018 faþã de 40,4 milioane în 2017.
Primarul Daniel Drãgulin spune cã aceastã
diferenþã negativã se va resimþi în
investiþiile de anul viitor.

A fost semnat contractul de finanþare
pentru reabilitarea DJ 211 D

M

arþi, 14 noiembrie,
preºedintele Consiliului
Judeþean Cãlãraºi, Vasile
Iliuþã, a semnat contractul de
finanþare pentru realizarea
obiectivului de investiþii
„Modernizarea ºi reabilitarea DJ
211 D tronson DN 21 (ªtefan Vodã)
– Libertatea – DN3B (Dichiseni) –
km 13+500 – km 41+500, judeþul
Cãlãraºi".

Reabilitarea drumului este
finanþatã prin Programul Naþional
de Dezvoltare localã, Subprogramul
Infrastructurã la nivel judeþean –
Domeniul construirea/
modernizarea/ reabilitarea
drumurilor publice, clasificate ºi
încadrate în conformitate cu
prevederile legale în vigoare ca
drumuri judeþene, drumuri de

interes local, respectiv drumuri
comunale ºi/ sau drumuri publice
din interiorul localitãþilor.
Valoarea totalã a acestei investiþii
este aproximativ 10 milioane de
euro, iar suma totalã pe care
Consiliul Judeþean Cãlãraºi a atraso pentru dezvoltarea infrastructurii
rutiere în judeþul nostru este de
peste 50 de milioane de euro.

În ceea ce priveºte salariile din cadrul
Primãriei Cãlãraºi, acesta a afirmat cã din
discuþia cu salariaþii s-a stabilit, de
principiu, ca în cazul în care bugetul nu va
mai permite achitarea acestora la nivelul
actual (majorat în urma grilei unice de
salarizare) sã fie adoptatã mãsura reducerii
salariilor ºi nu cea a desfiinþãrii unor
posturi.

Primarul Drãgulin admite cã REBU pune
presiune pentru majorarea tarifului la gunoi

S

chimbarea operatorului
de salubritate, REBU în
locul URBAN, nu a fost
una de bun augur pentru
municipiul Cãlãraºi.
Problemele au apãrut încã din
primele zile de dupã începerea
activitãþii noii societãþi, munþi
de gunoaie fãcându-ºi apariþia
lângã platformele de gunoi.
Iniþial, reprezentanþii REBU au
spus cã aceastã problemã a
survenit din cauza
nedimensionãrii
corespunzãtoare a parcului
auto, deºi ar fi trebuit sã ºtie
din caietul de sarcini care sunt
datele din teren, dar cã vor
remedia deficienþele.
Sãptãmânile au trecut însã
situaþia nu s-a îmbunãtãþit prea
mult.
Acum, scuza operatorului este
cã cetãþenii nu preselecteazã
deºeurile înainte de a le
transporta la containere, astfel
încât gunoiul, altul decât cel
menajer, nu poate fi ridicat
decât dacã este depozitat
corespunzãtor în funcþie de
tipul acestuia.
În principiu, REBU se poate
prevala de contractul semnat
cu ADI EcoManagement
www.obiectiv-online.ro

Salubris, argumentând cã
preþul de 4,5 lei de persoanã,
sumã cu care s-a câºtigat
licitaþia pentru Cãlãraºi, este
insuficient pentru colectarea la
grãmadã a gunoiului de pe
platforme, deoarece în caietul
de sarcini ºi în contract se
specificã cã pentru aceºti bani
se colecteazã doar gunoiul
menajer ºi deºeurile
preselectate de cãtre cetãþeni.
Ori, cum acest lucru nu se
întâmplã în realitate, REBU a
sugerat cã dacã se doreºte
colectarea la grãmadã atunci
trebuie ca tarifele sã creascã.
Acest fapt l-a recunoscut ºi
primarul municipiului Cãlãraºi,
Daniel Drãgulin, care a afirmat
într-o conferinþã de presã cã e
adevãrat cã operatorul de
saubritate pune presiune
pentru majorarea tarifelor.
„La ora actualã eu nu sunt
mulþumit de modul în care se
strâng gunoaiele. Nu pot sã
spun cã au solicitat majorarea
tarifului la gunoi, dar au spus
cã vor face o evaluare în astea
trei luni de când au început
activitatea. Ei nu pot mãri
tariful pentru cã nu le perimte
contractul semnat cu

EcoManagement Salubris. (...)
Vom efectua un inventar al
parcului de maºini. Problema

ºi în avantajul societãþilor care
presteazã servicii. Aveþi
dreptate vizavi de presiunile

este cã nu se strânge gunoiul
care nu este selectat anterior de
cãtre cetãþeni. Noi le-am dat
tot concursul, Poliþia Localã i-a
însoþit de fiecare datã când au
solicitat sprijinul. (...) Ne tot
dau peste nas cã ei nu trebuie
sã strângã gunoiul de pe jos, cã
dacã ºtiau ce este în Cãlãraºi nu
veneau... Cu toate astea, ºi noi
trebuie sã ne adaptãm
cerinþelor europene. Dupã
pãrerea mea, legea care
reglementeazã activitatea de
colectare a deºeurilor este
fãcutã direcþional, în
defavoarea comunitãþilor locale

care se fac direct sau indirect
prin modul de colectare al
gunoiului.", a afirmat primarul
Drãgulin.
În ceea ce priveºte avizul de
mediu care le lipseºte celor de
la REBU în momentul de faþã,
primarul municipiului a
declarat cã l-a întrebat pe
directorul societãþii de aceastã
situaþie ºi i s-a spus cã este în
curs de rezolvare. „În discuþia
pe care am avut-o cu directorul
REBU mi s-a spus cã obþinerea
avizului de mediu este în curs
de rezolvare. Mi s-a cerut de
cãtre DSP sã le arãt contractul

încheiat cu REBU, noi nu avem
niciun document, e o clauzã pe
care Direcþia Juridicã nu a
dorit sã o accepte, avem ca
bazã contractul cadru. Deci noi
nu avem contract cu REBU la
aceastã datã.", a mai spus
Drãgulin.
O altã situaþie reclamatã de
cãlãrãºeni este legatã de
contractele încheiate cu
societãþile comerciale. REBU a
impus un tarif minim de
ridicare a deºeurilor de 75 lei
pe lunã, indiferent de cantitate,
deºi, conform contractului
acest lucru nu este prevãzut.
Vicepreºedintele Consiliului
Judeþean Cãlãraºi, Valentin
Barbu, a declarat presei cã
REBU nu poate impune un
preþ minim iar modul în care
trateazã operatorul situaþia de
la Cãlãraºi, inclusiv prin
scãderea salariilor muncitorilor
preluaþi de la URBAN de la
1.800 lei la 1.450 lei, denotã
clar „interesul" de a rezolva
problemele apãrute. „Ei pun
presiune pe Primãrie... Erau
foarte fericiþi dacã toate
primãriile instituiau taxa. Era
totul perfect.", a mai sus acesta.
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Ziua comunei Dorobanþu, aniversare
cu voie bunã ºi culturã din plin!
Mircea Brânduºã

A

ctivitãþile ºi serbãrile organizate
de Ziua Comunei Dorobanþu,
duminicã 5 noiembrie, i-au
strâns laolaltã pe tinerii ºi pe seniorii
localitãþii. Anul acesta, Ziua Comunei
Dorobanþu a stat mai mult sub semnul
culturii, fie cã vorbim de portul
popular, cântul sau tradiþiile locale.
Ziua Comunei a început cu o
competiþie dedicatã microbiºtilor, care
nu sunt puþini în localitate, un meci de
fotbal din liga 5-a cãlãrãºeanã disputat
între echipa localitãþii Atletic
Dorobanþu ºi o rivalã din toate
timpurile, Unirea Frãsinet, încheiat cu
victoria oaspeþilor, 1-3. Manifestãrile
dedicate acestei importante sãrbãtori a
comunitãþii au demarat la ora 12 în
parcul central din comunã cu douã
vernisaje ale expoziþiilor de tradiþii
populare realizate de cãtre artistele
plastice din localitate, care au atras
admiraþia publicului. Cu privire la
acest aspect care are ca scop
promovarea, conservarea ºi pãstrarea
tradiþiilor culturale, Vasile Stoica
preciza: „Culturã fãrã oameni nu se
poate realiza, pentru cã fiecare om,
mai mult sau mai puþin, deþine un
patrimoniu de culturã ºi atunci noi,
fiind mai mulþi, culegem de la ceilalþi
ºi ne îmbogãþim propriile cunoºtinþe.
De aceea, nimic nu se poate face fãrã
oameni!".

Sãrbãtoarea a continuat, în cadru
festiv, cu distincþii acordate
localnicilor, „oameni care fac cinste
comunitãþii", aºa cum a declarat

primarul Vasile Stoica. Despre actul
artistic, respectiv Ansamblul Folcloric
de Dansuri Populare „Spicul", mândria
comunitãþii, coregraful Aurel Mailat, a
punctat urmãtoarele: „Ca ºi dansuri
populare activitatea culturalã în
comuna Dorobanþu este destul de bine
pusã la punct. Am gãsit un colectiv
fantastic ºi, cu ajutorul lui, am reuºit
sã îi atragem ºi pe cei mai tineri, iar în
prezent peste 80 de copii sunt
pregãtiþi, acum, în domeniul artistic.
Un sprijin foarte important pentru noi
a venit din partea consilierilor locali
din Dorobanþu care au înþeles rolul
culturii în comunitate, faptul cã nu se
poate face culturã fãrã bani, iar cultura
dã identitate localitãþii în care trãim.
Sperãm sã ne sprijine ºi în
continuare!". Ziua comunei Dorobanþu
a continuat cu o paradã impresionantã
a costumelor populare, prezentate de
tinerii dansatori în ritmurile muzicii
populare din toate regiunile þãrii.
Apoi, un sobor de preoþi din localitate
au sãvârºit o slujbã de pomenire ºi de
mulþumire cãtre mai marii judeþului.
„Mulþumim lui Dumnezeu cã a dat
gânduri bune ºi putere unei mâini de
oameni inimoºi ca sã dãruiascã satului
o asemenea sãrbãtoare. Iar pentru cã
în mijlocul nostru se aflã distinºi
oaspeþi care conduc destinele þãrii din
Parlamentul României, mã bucur cã
am ocazia sã mã adresez lor, în numele

comunitãþii de creºtini ai parohiei
noastre. Îi rog sã þinã cont de spiritul
poporului nostru, de tradiþia care
reprezintã rãdãcinile ce þin neamul
acesta ºi, chiar dacã eu ºtiu sigur cã
valul nu va putea fi oprit, mãcar sã
avem bucuria ºi mândria cã
reprezentanþii noºtri, ai Cãlãraºiului,
vor încerca, prin votul lor din
Parlament, sã opreascã nebunia
acestui veac", a fost mesajul lansat de
cãtre preotul parohiei Dorobanþu,
pãrintele Marius Mocãnaºu.
Ceremonia a continuat pe scena
frumos împodobitã cu roadele
toamnei, acolo unde primarul Vasile
Stoica a oferit diplome de excelenþã
invitaþilor: preºedintele PNL Cãlãraºi,
Daniel Drãgulin, senatorul Rãducu

Filipescu, vicepreºedinþii Consiliului
Judeþean Cãlãraºi,Vali Barbu ºi
Marian Dinulescu, deputatul, Cãtãlin
Predoiu, fostul senator, Liviu
Tomoiagã, cât ºi din partea primarilor
din comunele limitrofe.
Mesajul primarului Stoica a fost
simplu ºi a mers la inima auditoriului:
„Bunã ziua, dragii mei! Vã mulþumesc
cã sunteþi azi aici într-un numãr atât
de mare. Aº vrea sã fac cunoscut
tuturor invitaþilor noºtri, cã NOI,
ÎMPREUNÃ, am reuºit lucruri
frumoase pentru Dorobanþu. Am
reuºit sã facem ºcolile mai frumoase,
am reuºit sã facem grãdiniþe mai
frumoase, am reuºit sã facem parcuri
ºi am reuºit sã avem ºi un proiect care
este eligibil, pentru canalizare, iar anul
acesta sperãm sã obþinem finanþare, la
fel ºi pentru asfaltare. Am reuºit
datoritã oamenilor care ne-au sprijinit
ºi este foarte important ca în Guvern ºi
în Parlament sã ai oameni de la tine
din partid. Este important sã spunem
lucrurilor pe nume: dacã nu ai oameni
care sã te ajute nu poþi sã obþii bani.
Sper ca vicepreºedinþii Consiliului
Judeþean sã mã ajute ca în parteneriat
sã construim o comunã modernã unde
sã trãim cu toþii aºa cum se cuvine
într-o þarã membrã a U.E.". La Mulþi
Ani, Dorobanþu! Vã doresc petrecere
frumoasã tuturor!". „Constat cã aici
este fundaþia tradiþiei în judeþul
Cãlãraºi! Aveþi aici, la Dorobanþu, un
om care pune suflet în tot ceea ce face,
care cultivã spiritul românesc, care
este mândru de tradiþia, istoria ºi mai
ales locurile acestea minunate, iar
alãturi de el veþi reuºi sã treceþi mult
mai uºor peste greutãþi, un primar care
s-a zbãtut mereu pentru localitatea pe
care o reprezintã. Acum, continuã sã
facã acelaºi lucru ºi va obþine pentru
comunitate tot ceea ce-ºi doreºte", a
declarat senatorul Rãducu Filipescu.
Iar pentru cã aniversarea comunei a
fost prilej de veselie, tinerii ºi seniorii
au continuat sã bucure audienþa cu
spectacole de dans modern, dans
popular ºi multã muzicã bunã oferitã
prin recitaluri extraordinare de
renumiþii interpreþi de muzicã
popularã: Mariana ºi Mihai Cãlin, Gelu
Voicu, Mioara Velicu ºi Ion Paladi.
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La Chirnogi, primarul Irinel Roman s-a
implicat în programul „Adoptã un copac!“
Mircea Brânduºã

S

âmbãtã, 4 noiembrie,
primarul comunei
Chirnogi, ing. Irinel
Roman, în parteneriat cu
asociaþia pentru dezvoltare
durabilã, „ViitorPlus" a dat
startul campaniei de plantare
de arbori din aceastã toamnã,
în cadrul programului „Adoptã
un copac!“. Astfel, cadrele
didactice ºi copiii din ªcolile
Gimnaziale Nr. 1 ºi Nr. 3 din
Chirnogi, au participat la
aceastã acþiune care a avut ca
scop sensibilizarea ºi educarea
generaþiilor prezente privind
protecþia mediului ºi mai cu
seamã împãdurirea ºi crearea
unei liziere forestiere de 1 ha,
plantat cu puiet de plop
american pe drumul ce leagã
Olteniþa de Chirnogi în
vederea eliminãrii riscului
înzãpezirii drumului, creânduse astfel un plãmân verde în
continuarea micii zone
împãdurite în ultimii ani. O
acþiune de nota 10, acordatã
organizatorilor, voluntarilor,
administraþiei locale ºi
Consiliului Local Chirnogi care
a rãspuns favorabil acþiunii la
care primarul Roman a aderat
din prima clipã. Pentru a afla
mai multe despre acest proiect,
am stat de vorbã cu dl. primar
Irinel Roman care ne-a relatat
urmãtoarele aspecte:
î
Rep: Domnule primar,
cum s-a nãscut acest
frumos proiect?
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I.R.: Datoritã faptului cã în
extravilanul comunei Chirnogi
se aflã o suprafaþã de 6 ha de
teren pentru care nu exista
interes, am propus Consiliului
Local sã iniþiãm un proiect
pentru plantarea unei perdele
forestiere. Din discuþie în
discuþie ºi din aproape în
aproape am luat legãtura cu
reprezentanþii ONG ViitorPlus, care s-au arãtat
interesaþi de implementarea
unui astfel de proiect.
î
Rep: Vã rog sã ne
spuneþi câteva cuvinte

despre „ViitorPlus".
I.R.: ViitorPlus - asociaþia
pentru dezvoltare durabilã este
o organizaþie non-profit cu o
experienþã de 11 ani în
dezvoltarea de programe de
antreprenoriat social, educaþie
pentru mediu, voluntariat ºi
infrastructurã de mediu.
Principalele programe derulate
sunt: Adoptã un copac,
Atelierul de Pânzã, Recicleta,
Harta Reciclãrii,
ecOprovocarea, BirouEco,
Bigãr - amenajare ecoturisticã, Regenesys. Foarte

important de reþinut este
faptul cã sub umbrela
ViitorPlus s-au plantat în
ultimii 10 ani, 60 de hectare de
pãdure, cu participarea a peste
10.000 de voluntari. Viziunea
ViitorPlus este: "Redescoperim
împreunã legãtura cu natura ºi
investim în ceea ce lãsãm în
urma noastrã.
î
Rep: Care este
procedura implementãrii
acestui proiect?
I.R.: Proiectul este unul
etapizat. Primul pas l-am fãcut
deja. Plantarea de perdele
forestiere va continua prin
programul „Adoptã un copac!“
atât în aceastã toamnã, în
zilele de sâmbãtã ale lunii
noiembrie, cât ºi în primãvara
anului viitor.
î
Rep: Despre programul
„Adoptã un copac!" pe
care Viitor Plus îl aplicã în
comuna Chirnogi, ce ne
puteþi spune?
I.R.: „Adoptã un copac!" este
un proiect care ajutã la
creºterea suprafeþei
împãdurite din România.
Acesta se bazeazã pe atragerea
de fonduri din mediul privat
(firme ºi persoane fizice), cu
care se realizeazã pãduri noi,
care altfel nu ar exista. A fost
aleasã împãdurirea în zona de
câmpie pentru cã aici pãdurile

mai ocupã doar 5% din
suprafaþã, minimul
recomandat pentru aceastã
zonã fiind de 20%. De
asemenea, în zona judeþului
Cãlãraºi iernile grele troienesc
zãpada ºi blocheazã drumurile.
În fiecare an auzim la ºtiri
despre oameni care nu mai pot
ajunge la spital sau la serviciu,
rãmân fãrã provizii,
electricitate.
î
Rep: Cum au decurs
lucrurile în aceastã primã
zi a proiectului? Ce factori
au fost implicaþi în
derularea lucrãrilor? În ce
zonã a fost plantatã
perdeaua forestierã?
I.R.: În aceastã primã etapã au
participat 150 de voluntari care
au plantat 600 de puieþi de
plop, reprezentând un hectar
de pãdure. Noua perdea
forestierã este amplasatã în
apropierea comunei noastre,
de-a lungul DN41, între
Chirnogi ºi Olteniþa. Campania
de plantare a fost derulatã cu
sprijinul Primãriei ºi ªcolii din
Chirnogi (elevii au participat
voluntar la plantare), Direcþiei
Silvice Cãlãraºi ºi companiilor
partenere care au participat cu
fonduri ºi voluntari din rândul
angajaþilor: 1&1 Internet
Development, Carrefour
România, Metro Systems
România ºi Microchip
Technology Inc..
î
Rep: Care va fi scopul
final al acestui proiect?
I.R.: Înfiinþarea acestor
perdele forestiere vor ajuta la
protejarea drumurilor, dar, vor
aduce ºi importante beneficii
pãdurilor din arealul comunei
noastre, respectiv, un aer mai
curat, prevenirea deºertificãrii,
creºterea productivitãþii
terenurilor agricole din zonã,
creºterea biodiversitãþii ºi aºa
mai departe.
î
Rep: Aveþi un mesaj
pentru cei care iubesc
verdele pãdurilor?
I.R.: Toþi cei care doresc sã
sprijine creºterea suprafeþelor
împãdurite din arealul
comunei Chirnogi, în special
perdele forestiere, o pot face
printr-o donaþie online.
Fiecare 5 lei se va transforma
într-un puiet plantat ºi îngrijit
pe termen lung.
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Senator Roxana Paþurcã: „Podul peste Dunãre,
în zona Cãlãraºi - Silistra, este o necesitate“
Doamnelor ºi domnilor,
Subiectul pe care îl abordez astãzi este,
cu siguranþã, unul de interes naþional,
nu doar local, chiar dacã, în calitatea
mea de senator de Cãlãraºi aº putea
îndrepta interesele proiectului, în
primul rând cãtre aceastã zonã. Practic,
însã, acest proiect este mult mai
important decât simplele interese ale
graniþelor unui judeþ din nordul
Dunãrii, fiind un proiect de interes
naþional ºi chiar internaþional, fãrã
niciun fel de exagerare!
Despre ce ar fi vorba? Pãi, în ultima
vreme, în cadrul acþiunilor de
dezvoltare a cãilor de comunicaþie din
Europa, cele douã þãri (România ºi
Bulgaria) mult vãduvite, de-a lungul
timpului, tocmai de aceste spaþii de
transport au cautat ºi cautã soluþii,
interesul fiind comun. Dintre
variantele prezentate pânã acum (douã
existente, iar cel de la Ruse necesitând
modernizare în primul rând) toate
studiile de fezabilitate au generat
interesul cãtre posibilitatea de trecere,
peste Dunãre, în zona Cãlãraºi Silistra. De ce este atât de important
acest pod? Din mai multe motive. Sã le
luãm pe rând:
1. Singura cale de comunicare dintre
zona asiaticã ºi marginea esticã
europeanã cãtre sudul continentului!
Este cunoscutã dezvoltarea traficului
din zona þãrilor aflate la începutul
anilor '90, în sfera de influenþã a fostei
Uniunii Sovietice, astãzi þãri
independente ºi dornice, la rândul lor,
de dezvoltare. În primul rând –
Ucraina, dar nu numai! Pentru a
ajunge în zona de sud a continentului,
în primul rând în Turcia ºi Grecia,
toate mijloacele de transport care vin
din zona extremului estic al
continentului trebuie sã se abatã pe la
Giurgiu – Ruse sã strãbatã mult
aglomerata zonã a capitalei României,
Bucureºti ca sã nu mai vorbim despre
condiþiile dificile de transport existent
în aceastã zonã. Prin realizarea podului
de la Cãlãraºi – Silistra practic s-ar

elimina toate aceste inconveniente, atât
pentru transportatori, iar pe de altã
parte ar fi eliminatã o cantitate uriaºã
de mijloace de transport care nu ar mai
aglomera trecerea de la Giurgiu –
Ruse!
2. Cea mai rapidã cale de acces pentru
turismul cãtre Marea Neagrã!
Este evident faptul cã tot mai mulþi
turiºti sunt interesaþi de accesul în
sezonul estival la plajele Mãrii Negre
din România ºi Bulgaria pentru accesul
la aceste zone, în primul rând atât al
locuitorilor din zona balcanicã fãrã
ieºire la mare, dar, mai ales, al celor
din nord- estul Europei. Calea de
trecere de la Silistra ar scurta ºi ca
distanþe, dar mai ales – ca timp accesul
la litoralul romanesc ºi bulgãresc! De
altfel, în formule de prezentare ale
acestui pod, în studiile de fezabilitate sa vorbit despre cel mai scurt ºi accesibil
drum cãtre Albena!
3. Posibilitãþile nebãnuite de dezvoltare
atât pentru România cat ºi pentru
Bulgaria!
Nu este o noutate cã aceastã temã a
fost ºi în interesul noilor factori de
rãspundere ai zonelor administrate din
Bulgaria – România, zone riverane
Dunãrii având un potenþial excepþional
care, din pãcate, nu a fost ºi nu este
exploatat suficient! S-au fãcut ºi seriale

de televiziune în care s-a atras atenþia
asupra lipsei de interes ºi a faptului cã
nu sunt folosite la modul real – cu
adevãrat excepþional, toate aceste
avantaje ale Dunãrii! Atât în zonele de
sud ale României, dar ºi nordul
Bulgariei, un asemenea pod ar aduce
un potenþial de dezvoltare foarte mare,
atât prin potenþialele investiþii, dar mai
ales, prin numãrul uriaº de treceri care
s-ar realiza, prin interesul accesãrii în
aceastã zonã care ar deveni una dintre
cele mai interesante din sud-estul
Europei!
4. Podurile peste Dunãre – o prioritate
pentru România!
În ultima vreme s-a vorbit foarte mult
despre podul de la Brãila, o investiþie
excepþionalã ºi extrem de necesarã,
într-o zonã în care Dunãrea are ambele
maluri în interiorul României. Cu atât
mai mult podul de la Cãlãraºi – Silistra
poate atrage factori de interes
excepþional pentru cã de data aceasta
interesul de dezvoltare este pentru
douã þãri aparþinând Uniunii Europene
chiar ale celor douã þãri care, de ani
mulþi se zbat pentru îndeplinirea
condiþiilor de integrare europeanã!...
Sunt doar câteva dintre motivele care
fac necesarã o astfel de investiþie
despre care s-a tot vorbit, din pãcate,
fãrã a se trece la fapte concrete, de-a

lungul ultimilor ani. Mai mult de atât,
o pot spune fãrã tendinþa de a greºi cã
subiectul acesta a fost abordat
îndeosebi în perioada campaniilor
electorale! ªi odatã cu trecerea
alegerilor respective el a fost
abandonat! Rãmânând un simplu
subiect de campanie bun de abordat la
... alegerile viitoare! Ori, noi acum ne
gãsim în situaþia în care nu suntem sub
presiunea alegerilor, din contrã, este o
perioadã în care lansarea acestui
subiect extrem de important conteazã,
mai ales cã acum existã interes pentru
stabilirea de finanþãri pentru podurile
care fac trecerea între România ºi
Bulgaria. Iar aici nu este vorba despre
concurenta cu alte oraºe riverane atâta
timp cat zona Cãlãraºi – Silistra este
cea mai apropiatã de zona de nord-est
a Europei, vãduvitã de posibilitãþile de
trecere în toatã aceastã perioadã de
zeci de ani, când dezvoltarea
transporturilor a fost una extrem de
puternicã. Dar cea a reþelelor rutiere a
rãmas, cu foarte mult in urma!
Cred cã sunt motive importante pentru
ca subiectul acesta sã fie abordat într-o
întâlnire la care invitãm reprezentanþii
autoritãþilor din ambele þãri ( unii s-au
mai întâlnit, dar – atenþie –fãrã
implicarea directã a Parlamentului
României!) ceea ce eu doresc sã fac
alãturi de colegii mei din Judeþul
Cãlãraºi, dar ºi de alþi parlamentari din
alte zone care ar putea beneficia, cu
siguranþã, de dezvoltarea unei
asemenea cãi de acces care, sã nu
uitãm, este foarte apropiatã ºi de un alt
punct de referinþã al transportului
rutier romanesc, Autostrada Soarelui
ce face legãtura între capitala României
– Bucureºti ºi importantul port al
Mãrii Negre – Constanþa!
Din toate aceste motive vã invit sã ne
îndreptãm cãtre acest subiect, cu
speranþa cã vom ºi reuºi atâta timp cat
buna credinþã ºi interesul pentru ...
interesele zonelor pe care le
reprezentãm trebuie sã fie unele
viabile!
Aºa sa ne ajute Dumnezeu!...

Patru primãrii din judeþ au semnat contractele pe PNDL

M

iercuri, 15 noiembrie, la
sediul Ministerului
Dezvoltãrii, primarii
localitãþilor Ileana, Dorobanþu,
Luica ºi Plãtãreºti au semnat
contractele de finanþare pentru
proiectele de infrastructurã
depuse în cadrul Programului
Naþional de Dezvoltare Localã.
Alãturi de aceºtia s-a aflat ºi
preºedintele PSD, Ciprian Pandea,
secretar de stat în cadrul
Secretariatului General al
Guvernului. Acesta a postat o serie
de imagini, cu primarii
menþionaþi, pe pagina sa de
facebook, afirmând cã:
„Am participat astãzi, alãturi de
primarii localitãþilor Ileana,
Dorobanþu, Luica ºi Plãtãreºti, la
semnarea contractelor de
finanþare pentru Programul
Naþional de Dezvoltare Localã
(PNDL).
I-am asigurat de sprijin deplin în
procesul de dezvoltare a
localitãþilor pe care dumnealor le

conduc ºi vom continua sã
dezvoltãm judeþul Cãlãraºi prin
obþinerea a cât mai multor
investiþii!"
În urmã cu ceva vreme, legat tot
de PNDL, preºedintele PNL,
Daniel Drãgulin, a declarat cã
celor de la PSD le place „sã se
pozeze cu banii pe burtã". Solicitat
sã spunã dacã îl deranjeazã faptul
cã cei trei primari PNL (Ion
Dobrin – Luica, Florian
Dumitrescu – Plãtãreºti ºi Vasile
Stoica – Dorobanþu) s-au
fotografiat cu preºedintele PSD,
Ciprian Pandea, dupã momentul
încheierii contractelor, Daniel
Drãgulin a declarat cã nu e nicio
problemã atâta vreme cât banii
aceia vor veni în Cãlãraºi. Întrebat
dacã în situaþia în care ar fi fost
prezent la Minister pentru a
semna un proiect aprobat ºi ar fi
fost pus în situaþia de a accepta
sau nu sã se fotografieze cu
Pandea, Drãgulin a rãspuns sec:
„S-ar fi fotografiat el cu mine!"
www.obiectiv-online.ro
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URME, SPATE LA PÃMÂNT, AªTEAPTÃ ÎNVIEREA

M

enþionatã de Cl. Ptolomaei
(Geographia III, 105:
Dourostoron), Tabula
Peutingeriana, în Itineraria Romana
(VIII, 2: Durostero), Itinerarium
Antonini, în It. Rom. (223, 4:
Dorostoro), Ammianus Marcellinus,
în Rerum gestarum libri XXVII, 4,
12: Durostorus º.a. izvoare antice,
Durostorum (Dorostolon, Silistra/
Bulgaria de azi) a fost o importantã
aºezare romanã cu nume trac (dupã
alþi istorici, nume celtic) în vestul
Dobrogei, pe malul drept al Dunãrii.
În timp, locul bine chibzuit a
contribuit la romanizarea întregii
regiuni, a fost castrul Legiunii XI
Claudia (Traian, 105-106), aºezare de
negustori, meseriaºi ºi veterani,
cunoscutã în timpul lui Antoninus
Pius (138-161 e.n.) sub numele de
canabae Aeliae leg. XI Claudiae,
apoi municipium Aurelium
Durostorum (Marcus Aurelius, 169
– 176 e.n.) ºi importantã staþie
vamalã.
La Durostorum sunt cunoscuþi
martirii creºtini Dasius (303 e.n.) ºi
Aemilianus (362 e.n.), iar pe la 380
e.n., episcopul arian Auxentius,
discipolul lui Wulfila, episcopul
vizigoþilor.
În urma victoriei împãratului
bizantin Ioan Tzimiskes asupra lui
Sviatoslav, cneazul Kievului, ºi
varegilor (971), Durostorum va
deveni capitala themei Paristrion
(Paradunavon). (D.M. Pippidi,
coord., Dicþionar de istorie veche a
României, paleolitic – sec. X, Ed.
ºtiinþificã ºi enciclopedicã, Bucureºti,
1976, pp. 252 – 253).
Pe Domeniile Ostrov, sub viile
Fermei 4, descoperiri arheologice
indicã prezenþa canabae Aelia (care
acopereau necesarul de consum al
trupelor), villa (ansamblu
gospodãresc, fermã, situatã la þarã /
villa rustica), edificii termale,
depozite, cuptoare de ars ceramicã,
necropole (v. ºi recenta descoperire
de la Ferma 1, la poarta Curþii dintre
Vii, a mormântului dublu, incinerare
– înhumare; monedã Antoninus
Pius). La aceste ferme nu s-au
indentificat turnuri de pazã.
Cei interesaþi pot vizita în fiecare an,
în luna august, ºantierul arheologic
din viile Fermei 4, „Canabele
castrului Durostorum" (M.I., cod CT
-/- m – A – 027119.02). Specialiºtii
Muzeului Naþional de Istorie,
Bucureºti ºi Muzeul de Istorie
Naþionalã ºi Arheologie Constanþa
oferã veritabile lecþii de istorie.
Opaiþul cu chipul Dyonisos,
descoperit în viile Fermei 4, Ostrov
(originalul se gãseºte la Muzeul
www.obiectiv-online.ro

Dunãrii de Jos, Cãlãraºi), a devenit
ulterior sigla Domeniilor Ostrov.
*
Pe Dunãre, la 9 km în aval de
localitatea Ostrov (jud. Constanþa),
se aflã o insulã: Pãcuiul lui Soare.
La capãtul de NE al insulei, în faþa
dealului Dervent, se risipesc ruinele
unei fortificaþii de piatrã (v.
Pippidi..., Dicþionar..., pp. 454 –
456). De o frumuseþe unicã, locul
supranumit „Cetatea de sub ape",
„Atlantida creºtinismului românesc"
sau „Insula zânelor" a fost identificat
de unii cercetãtori cu Preslavul Mic,
de alþii cu Vicina.
În studiul Despre localizarea Vicinei
(în Pontica, 3, 1970, pp. 275-295),
Petre Diaconu a încercat sã identifice
cunoscuta cetate de la Pãcuiul lui
Soare cu Vicina, locul de unde, la
chemarea domnului muntean
Nicolae Alexandru, ºi prin mijlocirea
patriarhiei bizantine, ierarhul
Iachint va pleca spre a fi întronizat în
capul Mitropoliei Þãrii Româneºti,
ca ºef spiritual al noii dioceze a
„Ungrovlahiei".
Era în 1359, urmaºii lui Basarab
alegeau definitiv între Roma ºi
Constantinopol (v, Neagu Djuvara, O
scurtã istorie ilustratã a Românilor
, Ed. Humanitas, Bucureºti, 2013,
pp. 82-84).
Încercarea lui P. Diaconu este
socotitã de Rãzvan Theodorescu
(Bizanþ, Balcani, Occident la
începuturile culturii medievale
româneºti / sec. X – XIV, Ed.
Academiei R.S.R., Bucureºti, 1974, p.
143) , „prea puþin concludentã, ea
neþinând seama nici de caracterul,
deloc reprezentativ- pentru o
importantã aºezare urbanã cum va fi
fost Vicina - , al materialului
arheologic, datând din secolele XIIIXIV, descoperit în amintita cetate,
nici de unele date clare, de geografie
istoricã sau de istorie ecleziasticã
care se opun plasãrii Vicinei într-un
punct atât de îndepãrtat de gurile
Dunãrii ºi atât de apropiat de
Dârstor – Silistra".
La fel ca Rãzvan Theodorescu, nu
puþini cercetãtori au susþinut
prezenþa urmelor Vicinei la Mãcin, la
Niculiþel, la Isaccea, pentru aceasta
din urmã localizare înclinând cei mai
mulþi specialiºti : Nicolae Grãmadã,
Vicina. Izvoare cartografice.
Originea numelui. Identificarea
oraºului, Cernãuþi, 1925; P.S.
Nãsturel, Aºezarea oraºului Vicina
ºi þinutul de apus al Mãrii Negre în
lumina unui portulan grec, în SCIV,
1-4, 1957, p. 295 – 305; C.C.
Giurescu, Târguri sau oraºe ºi cetãþi
moldovene din secolul al X-lea pânã
mijlocul secolului al XI-lea,
Bucureºti, 1967, p. 210-211.
Pentru o plasare a Vicinei în pãrþile
septentrionale ale Dobrogei
dunãrene, la Somova, pledeazã M.
Lerian, în România literarã, 10
august 1972, p. 27, apoi în BOR, 3-5,
1973, pp. 472 – 474 ( În legãturã cu
ipoteza Vicina – Somova. Câteva
observaþii pe marginea unor
fotograme ale zonei Somova).
Vestigiile arheologice, vegetaþia
luxuriantã, bãtrâna Dunãre cu o

faunã asemãnãtoare Deltei, o plajã
cu nisip fin atrag în fiecare an turiºti.
Deocamdatã, nu se poate vorbi decât
de un turism spontan. Drumul care
porneºte din DN3, din apropiere de
Mãnãstirea Dervent, este desfundat,
iar accesul pe insulã este posibil doar
prin localnicii care deþin bãrci.
Camparea este interzisã.
Astãzi, debarcaderul (cu anexele lui)
fostei baze navale construitã de
bizantini este acoperit de bolovani de
calcar, mâl ºi nisip. Urme, spate la
pãmânt, aºteaptã învierea…
De la Pãcuiul lui Soare, trecând pe
drumuri mãrginite de cireºi, caiºi ºi
viþã-de-vie, purcezi lesne în sate
vechi, la mãnãstirea Dervent, unde
se înalþã, din dorinþa ºi prin grija
stareþului, pãrintele arhimandrit
Andrei Tudor, o adevãratã catedralã
închinatã ierarhului dobrogean
Iachint al Vicinei, apoi la mãnãstirea
„Sfântul Ioan Botezãtorul", la
Rezervaþiile naturale Bugeac ºi
Esechioi.
*
Între Sacidava – dealul Muzait (sat
Dunãreni, com. Aliman) ºi
Durostorum sunt semnalate încã cel
puþin trei importante aºezãri romane
ºi romano-bizantine: la Oltina
(Altinum), unde, în afara unei
fortificaþii cu o suprafaþã de 4 ha, se
mai vãd urmele unui grup de
cuptoare pentru ceramicã, care
produceau þigle ºi cãrãmizi; la
Dervent, în faþa cetãþii de la
Pãcuiul lui Soare, încã o cetate
(sec. X-XI ), o fortificaþie de piatrã
înconjuratã de un ºanþ de apãrare, ºi
o necropolã; la Izvoarele /
Pârjoaia (com. Lipniþa), tot o
cetate, cu ziduri de piatrã, în
interiorul cãreia a putut fi
identificatã o bazilicã creºtinã din
sec. V d.H. ( Ion Miclea, Radu
Florescu, Strãmoºii românilor.
Vestigii milenare de culturã ºi artã.
Daco-romanii, Ed. Meridian, Bucureºti, 1980).
La Pârjoaia încã se mai slujeºte întro bisericuþã sub formã de corabie, de
gard, adicã cu pereþii de nuiele
împletite „la trei pari", apoi lutuiþi cu
pãmânt, baligã ºi paie de grâu.
Refãcutã de nenumãrate ori (ultima
oarã de arh. Vlad Calboreanu, cel
care în gospodãria sa din vecinãtatea
locaºului pãstreazã o minunatã
colecþie de arheologie-etnografie,
vizitabilã din iunie pânã la începutul
lui octombrie), biserica este
monument istoric (sec. XVIII-XIX
?).
*
La vedere, dar rar bãgate în seamã,
sunt movilele de pãmânt (tumuli,
curgane, gorgane), ridicate deasupra
unui mormânt, pentru a-l proteja.
Asemenea movile, cu un conþinut nu
de puþine ori fabulos, râvnit de
cãutãtorii de comori, se întâlnesc pe
un vast areal, în care cãlãreþi nãscuþi
în ºa nu arã ºi nu seamãnã: din
Dobrogea (cândva numitã Sciþia
Micã) ºi Bãrãgan, pânã în Crimeea ºi
Siberia, ºi dateazã din epoci foarte
vechi, începând din neolitic, apoi din
epoca bronzului, a fierului, a
migraþiilor.

Mergând pe DN3, dinspre Ostrov
spre Pãcuiul lui Soare, dai cu ochii în
stânga de movila lui Petru. Opreºtete ºi ascultã o poveste care s-a
întâmplat la 29 octombrie 1715 la St.
Petersburg: „lui Petru cel Mare, þarul
tuturor ruºilor, i se nãscuse un fiu ºi
mai marii þãrii se strângeau de
pretutindeni pentru a prezenta
þarinei Ecaterina felicitãri ºi daruri.
Fiul unui fierar fost rob, Nikita
Demidov, care devenise unul din cei
mai bogaþi antreprenori ai
exploatãrilor de minereu din Urali,
era în mãsurã sã-i ofere darul cel mai
impresionant, adicã o sutã de mii de
ruble în monezi sunãtoare ºi o
colecþie de opere de artã din aur
curat. Nu se ºtia despre provenienþa
ei decât cã venea din movilele
funerare ale Siberiei, în care
scormoniserã cu ani în urmã
neobosiþii jefuitori…" (Karl Jettmar,
Arta stepelor, Ed. Meridiane,
Bucureºti, 1983, p. 17). Coincidenþa
numelor, aproape misticã (Petru,
cioban, plugar ? Petru,þar) e, desigur,
întâmplãtoare, dar realitatea
cultural-istoricã ºi eterna tainã a
movilelor (ce se ascunde într-un loc
nedeschis?) sporesc
spectaculozitatea peisajului ostrovit.
ªi dacã tot vã simþiþi aþâþaþi mergeþi
la sud de DN3, spre Esechioi, urcaþi
pe movila cea mare ºi veþi simþi aur
la tãlpi. Noaptea, în pãdurea locului,
s-ar putea sã vedeþi ºi cãlãreþul trac
vânând mistreþul…
*
Legendele se adunã în teamã ºi
mister. Se spune cã pe firul Ceairului
cândva a curs Dunãrea. Calci pe un
drum alb, ferit de întuneric. Ajungi
la Canaraua Fetii, Rezervaþie
naturalã, un canion cu pereþii de
calcar, întins pe 20 km, ce începe
aproape de Bãneasa, de lângã balta
Iortmac, ºi trece în Bulgaria, unde îºi
schimbã numele ºi firea în Suha
Reka (Râul Secat). Stâncile, muºcate
de vreme, ascund niºe, hornuri,
grote, peºteri…
Într-o zi, pânditã de turci, o fatã, sãºi apere neprihãnirea, s-a aruncat
din susul canaralei. Haiduci ºi
oameni milostivi i-au cãutat trupul,
învelit în borangic, printre broaºte
þestoae, vipere cu corn, pãiajeni ºi
ºacali… A mai trecut o vreme, ºi vor
fi venit-plecat berze, ºi vor fi venitadormit cãlugãri, va fi fost, poate,
sãpatã ºi o bisericuþã. Cine ºtie?
Poveºtii nu i s-a dat de cap nici pânã
astãzi, nici de cãtre arheologi ºi nici
de cãtre hoþii de comori. Doar dintrun pom rotat lucesc pe lunã plinã
ochii fetei, privind spre Mãnãstirea
lui Gherman al Dobrogei, ziditã
mai ieri sub poale de codru de
vrednicul protosinghel Nicolae
(Gherman).
Rãzvan Ciucã
Domeniile Ostrov, 2017
în Postul Naºterii Domnului

Notã: Prezentul articol este o
selecþie din articolele serialului
„Domeniile Ostrov. Fiºe de
monumente istorice" (Obiectiv
Cãlãraºi, nr. 222 – 227, iunie – iulie
2013).
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n
Performanþã

116 medalii obþinute de sportivii ºi
antrenorii CSM Cãlãraºi pânã la aceastã datã

C

u aproape douã luni înainte de finalul
anului, atunci când se trage linie ºi se
numãrã medaliile, iar cei mai buni
sportivi sunt premiaþi de cãtre club, CSM
Cãlãraºi se laudã cu nu mai puþin de 16
medalii, din care 41 medalii de aur, 40 de
medalii de argint si 35 de medalii de
bronz ºi 32 de sportivi selecþionaþi la
loturile naþionale ale României. Întrun top al secþiilor, Canotajul are în
palmaresul acestui an cele mai multe – 44,
însã Boxul este lider detaºat la numãrul
medaliilor de aur - 16.
O performanþã impresionantã obþinutã cu
eforturi mari care menþine clubul
cãlãrãºean în rândul celor cu rezultate
foarte bune. Toate aceste medalii trebuiesc
rãsplãtite iar directorul CSM, Dumitru
Chirilã, sperã ca Primãria ºi Consiliul
Judeþean Cãlãraºi sã fie alãturi de aceºti
sportivi aºa cum au fãcut-o ºi pânã acum.
n
Secþia Atletism - 20 medalii, din
care:

- 8 aur
- 6 argint
- 6 bronz
Cele mai bune rezultate la aceastã secþie au
fost obþinute de sportivii:
1.Bucºã Samuel Andreas, medaliat cu bronz
la Campionatele Mondiale de Juniori,
lungime, de la Nairobi, Kenya, 1419.07.2017;
2.Bucºã Samuel Andreas, medaliat cu aur la
Campionatele Balcanice de Juniori de la
Istanbul, Turcia, 03-04.06.2017;
3.Bucºã Samuel Andreas, care a obþinut un
nou record de juniori al României cu 7,63
m;
4.Luca Ionela Denisa, Locul II la
Campionatele Balcanice de la Novi Pasar,
Serbia, din data de 15.07.2017.
n
Secþia Box - 33 medalii, din care:
-16 aur
-7 argint
-10 bronz

Cele mai bune rezultate la aceasta secþie au
fost obþinute de sportivii:
1.Dobre Tavi, medaliat cu bronz la
Campionatele Europene de Juniori de la
Albena, Bulgaria, 16-26.09.2017;
2.Popescu Mãdãlin, medaliat cu bronz la
Campionatele Europene de Juniori de la
Albena, Bulgaria, 16-26.09.2017;
3.Manea Marco Antonio, medaliat cu bronz
la Campionatele Europene de Cadeþi de la
Rm. Vâlcea, Romania, 21-25.0.2017;
4.Costea Daniel, clasat pe locul V la
Campionatele Europene U 22, de la Brãila,
România, 16-18.03.2017.
n
Sectia Canotaj - 44 medalii, din care:
-9 aur
-23 argint
-12 bronz
Cele mai bune rezultate la aceastã secþie au
fost obþinute de sportivii:
1.Ailincãi Adriana, medaliatã cu aur la
Campionatele Mondiale de Juniori, de la
Trakai, Lituania, 4-6.08.2017;
2.Chioseaua Alexandru, medaliat cu aur la
Campionatele Europene U 23, de la
Kruswica, Polonia, 1-3.09.2017;
3.Ailincãi Adriana, medaliatã cu aur la
Campionatele Europene de Juniori, din
Germania, 19-21.05,2017;
4.Ailincãi Adriana, medaliatã cu argint la
Campionatele Europene U 23, de la
Kruswica, Polonia, 1-3.09.2017.
4.Caºu Mãdãlina, medaliata cu argint la
Campionatele Europene U 23, de la
Kruswica, Polonia, 1-3.09.2017.
n
Sectia Lupte - 18 medalii, din care:
-8 aur
-3 argint
-7 bronz
Cele mai bune rezultate la aceastã secþie au
fost obþinute de sportivii:
1.Palaghia Mihai, locul V la Campionatele
Europene de Juniori, Dortmund, Germania;
2.Mocuþa Sorina, Locul V la Campionatul
European ªcolar, iunie 2017, Belgrad.
Secþia Kaiac-Canoe - 1 medalie de argint

Sportivi selecþionaþi
în Loturile Naþionale
în anul 2017
1.Luca Ionela Denisa – atletism
2.Bucºã Andreas Samuel-atletism
3.Baciu George-atletism
4.Dobre Tavi-box
5.Manea Marco Antonio-box
6.Costea Daniel-box
7.Dumbravã Valentin-box
8.Popescu Mãdãlin-box
9.ªchiopu Florin-box
10.Ceparu George-box
11.Marin Ion-box
12.Catanã Mihaela-box
13.Chioseaua Alexandru-canotaj
14.Ailincai Adriana-canotaj
15.Caºu Mãdãlina-canotaj
16.Roman Lidia-canotaj
17.Druga Cristina-canotaj
18.Stoica Alin-canotaj
19.Timoc Iuliana-canotaj
20.Clapon Delia-canotaj
21.Paraschiv Gabriela-canotaj
22.Sandu ªtefan-canotaj
23.Munteanu Valentin-canotaj
24.Boboc Robert-canotaj
25.Stoica Antonio-canotaj
26.Popa David-canotaj
27.Pascu Geanina-kaiax-canoe
28.Palaghia Mihai-lupte
29.Zainea Matei-lupte
30.Aparaschivei-Maria-lupte
31.Zainea Samuel-lupte
32.Mocuþa Sorina-lupte

n
Fotbal / Liga 2 / Dunãrea Cãlãraºi – FC Argeº 2 - 1

Dunãrea Cãlãraºi, victorie
grea acasã cu FC Argeº
Dan Alexa: „O victorie foarte importantã“

G

alben-albaºtrii au
reuºit sã revinã
spectaculos de la 0
la 1 în prima reprizã,
duminicã ,12 noiembrie, pe
teren propriu în compania
celor de la FC Argeº, scor
final 2 – 1 ºi sã se pãstreze
la un punct în spatele
liderului Ligii a II-a.
Cristian Puºcaº ºi Silviu
Panã au fost eroii meciului
cu FC Argeº. Cei doi
fotbaliºti cu experienþã au
marcat pentru Dunãrea ºi
le-au dedicat golurile
magazionerului Alexandru
Munteanu (Sandu) ºi Iorga
Nicolae (maseur) care au
suferit în urmã cu câteva

zile un accident de maºinã.
În drumul ei spre Liga 1,
Dunãrea a avut ceva emoþii
cu FC Argeº în partida din
etapa a 17-a a Ligii a 2-a.
Dunãrea a fost condusã la
pauzã însã în partea
secundã a revenit pe tabelã
ºi a rãmas la un punct în
spatele liderului
Hermannstadt. Cu aceastã
victorie destul de
importantã echipa de pe
malul Borcei se
distanþeazã de Chindia
Târgoviºte, echipã care a
fãcut egal, scor 0 – 0 la
Afumaþi. „O victorie foarte
importantã, una meritatã
care ne duce la 4 puncte de

Chindia. Ne aºteaptã un
meci foarte greu etapa
urmãtoare la Târgoviºte.
Dacã vom câºtiga în
deplasare vom lua o
opþiune serioasã pentru
promovare, chiar dacã este
prea de vreme", a spus
antrenorul Dan Alexa dupã
meciul câºtigat cu FC
Argeº.
Dunãrea Cãlãraºi este
neînvinsã de pe 19 august
în campionat. Practic, de
când a venit Dan Alexa pe
banca grupãrii cãlãrãºene,
Dunãrea a reuºit 12 victorii
dintre care 10 la rând ºi
douã meciuri le-a terminat
la egalitate. Etapa
urmãtoare are loc un derby
interesant. Cea mai
prolificã echipã a Ligii a 2a, Dunãrea Cãlãraºi
întâlneºte în deplasare
Chindia Târgoviºte. Între
cele douã formaþii este o
diferenþã de 4 puncte, în
acest moment. Partida este
în direct pe Digisport 1,
sâmbãtã, 18 noiembrie de
la ora 12:00.

Juniorii Secþiei de Lupte a CSM
Cãlãraºi, prestaþie de excepþie în
Finala Campionatului Naþional

S

portivii Secþiei de lupte a CSM
Cãlãraºi au avut o prestaþie de
excepþie la Finala
Campionatului Naþional pentru
juniori mici de la Cluj-Napoca,
desfãºuratã în perioada 1822.10.2017.
Juniorii cãlãraºeni au obþinut un
numãr impresionant de medalii,
respectiv 8, dintre care 2 de aur prin
Apreutesei Maria ºi Iordache Sorin,
3 de argint, prin Mucuþa Sorina,
Iordache Antonio ºi Cãpriþã Sorin ºi
3 medalii de bronz, prin Simion

Alexandra, Biro Florentina ºi Mircea
Fabian.
„Sã obþii rezultate atât de bune la o
finala de Campionat Naþional
demonstreazã talent, „meserie",
dedicaþie ºi angajament la secþia de
lupte a clubului. Felicit sportivii ºi
antrenorii lor pentru aceste realizãri
deosebite ºi multumim tuturor celor
care urmãresc cu atenþie ºi susþin
fenomenul sportiv de la Cãlãraºi.",
ne-a declarat directorul Clubului
Sportiv Municipal Cãlãraºi, prof.
Dumitru Chirilã.
www.obiectiv-online.ro
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Prioritatea primarului Ion Iacomi rãmâne
modernizarea infrastructurii comunei Dor Mãrunt
Mircea Brânduºã

A

dministraþiile comunelor
mici din judeþul Cãlãraºi,
ale cãror resurse sunt
limitate, trebuie sã rãspundã
unor importante provocãri de
naturã financiarã ºi socialã, mai
ales în aceastã perioadã de
convulsii politice din societatea
româneascã. Cam aºa stau
lucrurile ºi în cazul administraþiei
publice din Dor Mãrunt, comunã
cu o populaþie de 7.000 de
locuitori, din care 5.200 cu drept
de vot, în componenþa cãreia
intrã 5 sate: Dor Mãrunt, Dâlga,
Înfrãþirea, Pelinu ºi Ogoru. În
anul 2012 când a devenit
primarul comunei Dor Mãrunt,
Ion Iacomi a conºtientizat nevoia
imediatã de elaborare a unei
strategii clare, care sã þinã cont
de punctele tari ºi slabe ale
comunitãþii ºi de oportunitãþile
acesteia. În opinia sa, venise
vremea normalitãþii, lucrurile
trebuiau arãtate aºa cum erau, cu
bune ºi rele, când munca trebuia
fãcutã dupã o planificare clarã,
prealabilã, astfel încât sã poatã fi
create premisele unei continuitãþi
minimale în actul administrativ,
dincolo de nuanþele politice
specifice fiecãrui partid politic.
De altfel, deviza lui Ion Iacomi
înainte de investire a fost
urmãtoarea: „Candidez la
primãria comunei Dor Mãrunt
pentru cã sunt multe lucruri de
fãcut ºi ºtiu cã am forþa de a
rezolva problemele comunitãþii".

Din acest motiv, împreunã cu
echipa din cadrul primãriei Dor
Mãrunt, cu Consiliul Local (8 P.N.L., 6 - P.S.D., 1 - A.L.D.E.) ºi

sau mai îndepãrtate s-a dovedit
foarte utilã pentru a stabili repere
la care sã se raporteze toþi
membrii comunitãþii locale.

cu reprezentanþi ai societãþii
civile, Ion Iacomi a reuºit sã
prioritizeze problemele ºi nevoile
comunei, sã realizeze o proiecþie
a resurselor financiare locale cu
care a participat la dezvoltarea
comunei. Pentru a avea
certitudinea cã politicile ºi
programele existente corespund
necesitãþilor comunitãþii din Dor
Mãrunt, în cadrul limitãrilor
impuse de resursele locale
disponibile, primãria Dor Mãrunt
a elaborat o Strategie de
Dezvoltare Localã, pe care a
urmãrit-o ºi a actualizat-o în
fiecare an de când este primar.
Fixarea unor þeluri mai apropiate

Întreaga strategie de dezvoltare
localã se bazeazã pe o dezvoltare
durabilã a localitãþii, ceea ce
reprezintã o sarcinã dificilã, care
implicã un grad mare de
responsabilitate din partea
primarului Ion Iacomi ºi multã
rãbdare din partea locuitorilor
atunci când este vorba despre
dezvoltarea infrastructurii în cele
5 sate ale comunei. În cei 5 ani ºi
jumãtate de când este primarul
comunei Dor Mãrunt, Ion Iacomi
a direcþionat atenþia
administraþiei locale cãtre
refacerea sau introducerea reþelei
de apã ºi canalizare în acele zone
ale localitãþilor în care ele

lipseau, de a acoperi cu reþea
electricã întreaga comunã, de a
reabilita drumurile comunale ºi
de a înfiinþa alei pietonale. Pe
capitole, au fost investiþii
esenþiale, unele realizate prin
eforturi proprii cu bani din
bugetul local, altele cu fonduri
guvernamentale.
Astfel, infrastructura comunalã a
fost modernizatã prin
urmãtoarele realizãri: 12 km de
drumuri de interes public local
asfaltate; 2 km de trotuare; DJ
315 Dor Mãrunt – Înfrãþirea a
fost reabilitat ºi modernizat; s-a
achiziþionat un utilaj greu pentru
întreþinerea, reparaþia ºi
deszãpezirea drumurilor,
evitându-se astfel risipa de bani
ºi situaþiile grave din timpul
iernii; drumul judeþean cãtre
satul Pelinu a fost reabilitat ºi
modernizat; toate drumurile
comunale au fost pietruite; a fost
construitã o staþie de epurare
alocatã reþelei de canalizare;
racordarea gospodãriilor la
reþeaua de apã a fost gratuitã;
iluminatul public a fost extins ºi
reabilitat; ºcolile ºi grãdiniþele au
fost racordate la reþeaua de gaze;
toate unitãþile de învãþãmânt au
fost reabilitate ºi modernizate
(aceste decizii au fost luate numai
dupã consultarea ºi primirea
avizului favorabil din partea
Consiliului de Administraþie al
ºcolilor); bisericile din comunã
au primit sprijin financiar pentru
a-ºi desfãºura activitatea ºi sã
realizeze programe de interes

1.125 lei/lunar, din bugetul asigurãrilor
pentru ºomaj, pentru fiecare ucenic încadrat

A

genþia Judeþeanã pentru
Ocuparea Forþei de
Muncã Cãlãraºi vine în
sprijinul angajatorilor
informându-i pe aceastã cale cã
pot beneficia, în conformitate
cu prevederile Legii nr.
279/2005 privind ucenicia la
locul de muncã, actualizatã, de
o sumã în cuantum de 1.125 lei
/lunar, din bugetul asigurãrilor
pentru ºomaj, pentru fiecare
ucenic încadrat.
Ucenicia reprezintã formarea
profesionalã a persoanelor cu
vârsta de minim 16 ani,
realizatã la locul de muncã, în
baza unui contract de ucenicie.
Contractul de ucenicie este un
contract individual de muncã
de tip particular, încheiat pe
durata determinatã, în temeiul
cãruia o persoana fizicã,
denumitã ucenic, se obligã sã
se pregãteascã profesional ºi sã
munceascã pentru ºi sub
autoritatea unei persoane
juridice sau fizice denumite
www.obiectiv-online.ro

angajator care se obligã sa îi
asigure plata salariului ºi toate
condiþiile necesare formãrii
profesionale.
Durata contractului de ucenicie
se stabileºte în funcþie de
nivelul de calificare pentru care
urmeazã sã se pregãteascã
ucenicul fãrã a putea fi mai
micã de:
l
12 luni, în cazul în care
ucenicia la locul de muncã se
organizeazã pentru dobândirea
competenþelor corespunzãtoare
unei calificãri de nivel 2;
l
24 de luni, în cazul în care
ucenicia la locul de muncã se
organizeazã pentru dobândirea
competenþelor corespunzãtoare
unei calificãri de nivel 3;
l
36 de luni, în cazul în care
ucenicia la locul de muncã se
organizeazã pentru dobândirea
competenþelor corespunzãtoare
unei calificãri de nivel 4.
Persoanele care doresc sã
urmeze programe de formare

profesionalã prin ucenicie la
locul de muncã trebuie sã
depunã o cerere în acest sens la
AJOFM Cãlãraºi. La
programele de formare
profesionala prin ucenicie sunt

admise numai persoanele apte
de muncã care au beneficiat de
informare ºi consiliere privind
cariera în condiþiile Legii nr.
76/2002 privind sistemul
asigurãrilor pentru ºomaj ºi

comun; douã cimitire au fost
împrejmuite cu gard iar
drumurile de acces cãtre ele au
fost pietruite; mediul
înconjurãtor a fost protejat prin
plantarea unor arbori de-a lungul
DN 3A; primãria Dor Mãrunt, în
parteneriat cu alte 6 localitãþi, a
accesat un proiect european,
„Ecomanagement" pentru
înfiinþarea unei platforme
ecologice în vederea depozitãrii
gunoiului de grajd; în satul Dâlga
a fost construit un nou dispensar
uman; au fost iniþiate acþiuni
astfel încât, în comuna Dor
Mãrunt sã nu mai existe abandon
ºcolar, copiii fiind prijiniþi sã
meargã la ºcoalã; pânã în urmã
cu 2 ani primãria a alocat peste
10 locuri de casã tinerilor care ºiau întemeiat familii; primãria a
sprijinit persoanele cu disabilitãþi
pentru îmbunãtãþirea condiþiilor
de viaþã; nu în ultimul rând,
primãria a organizat spectacole
gratuite de teatru, film, muzicã
pentru toþi locuitorii comunei;
prin G.A.L. Mostiºtea a fost
iniþiat un proiect care are ca
obiectiv un teren de sport cu pistã
sinteticã ºi nocturnã, care va fi
construit lângã ºcoala veche din
satul Dor Mãrunt. Dacã o serie de
probleme au fost soluþionate,
adminsitraþiei publice locale îi
revine dificila sarcinã de a
rezolva, în anii care vin, proiecte
viabile pe baza cãrora primarul
Ion Iacomi sã aducã spre Dor
Mãrunt sumele necesare
implementãrii acestora.

stimularea ocupãrii forþei de
muncã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare.
Angajatorul care doreºte sã
organizeze programe de
formare profesionalã prin
ucenicie la locul de muncã
trebuie sã încheie un contract
de prestãri servicii de formare
profesionalã cu un furnizor de
formare profesionala
autorizat, în cazul în care
angajatorul nu are ºi calitatea
de furnizor de formare
profesionalã. Angajatorii care
doresc sã organizeze activitãþi
de ucenicie au îndatorirea sã
comunice AJOFM Cãlãraºi,
locurile de muncã vacante
care pot fi ocupate prin
încheierea de contracte de
ucenicie.
Pentru acordarea sumelor din
bugetul asigurãrilor pentru
ºomaj, angajatorul încheie o
convenþie cu agenþia pentru
ocuparea forþei de muncã în
termen de 30 de zile
lucrãtoare de la data expirãrii
perioadei de probã cuprinse în
contractul de ucenicie.
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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.

ECOAQUA SA
ECOAQUA SA - SUCURSALA CÃLÃRA? I face apel cãtre utilizatorii beneficiari
ai servicilor prestate, mai jos menþionaþi, sã-ºi achite datoriile faþã de
unitatea noastrã pentru a evita repercusiunile ce derivã din acþiunile
viitoare care vor fi întreprinse pentru recuperarea acestora (plãþi
suplimentare pentru acþionarea în judecatã,taxe executori judecãtoreºti ºi,
în ultimã instanþã executarea silitã). Prezenta reprezintã somaþie ce precede
acþiunea de debranºare de la sistemul public de alimentare cu apã potabilã.

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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Program Cinema 3D/2D Cãlãraºi 17 - 30 noiembrie 2017

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 )

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
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.

21 noiembrie/Spectacolul de teatru „Vizitatorul“, de Eric-Emmanuel Schmitt

C

entrul Judeþean de Culturã ºi
Creaþie Cãlãraºi ºi Teatrul
Nottara vã aºteaptã marþi,
21noiembrie 2017, la spectacolul de
teatru „Vizitatorul", în regia lui
Claudiu Goga.
Distribuþie: Alexandru Repan
(Sigmund Freud), Mircea Andreescu
(Necunoscutul), Crenguþa Hariton
(Anna Freud), Cristian Nicolaie
(Nazistul).
Sinopsis: 1938 – Al Treilea Reich
este în ascensiune. Persecuþiile
împotriva evreilor se înmulþesc ºi
devin din ce în ce mai agresive.
Molima urii cuprinde liniºtitele oraºe
europene ºi îmbolnãveºte de
nesiguranþã lumea întreagã. Austria
este ºi ea cuprinsã de teroare, dar
celebrul psihanalist Sigmund Freud
refuzã sã îºi pãrãseascã reºedinþa. Se
încãpãþâneazã sã nu recunoascã
ameninþarea care se iveºte la orizont.
Într-o noapte înstelatã, strãzile
Vienei sunt cutremurate de cântecele
soldaþilor germani ºi strigãtele
îngrozite ale cetãþenilor doborâþi de
pumnii acestora. Anna Freud este
luatã de Gestapo din propria casã.
Freud, tatãl sãu, rãmâne singur,
aºteptând întoarcerea ei. Dar în
cabinetul sãu apare un necunoscut
bizar. Cine este acest vizitator
neanunþat? Un nebun în cãutarea
unei salvãri? Poate este un prieten la
nevoie? Sau este Dumnezeu Însuºi?

www.obiectiv-online.ro

„Sãrbãtori fericite!", dar vor ajunge în
acelaºi timp sã îºi consolideze relaþiile cu
mamele lor.

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

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

27 noiembrie/Spectacolul de teatru „Tango, monsieur?“, de Aldo Lo Castro

C

Regizorul Claudiu Goga construieºte
spectacolul pe tensiunea dialogului
dintre cele douã personaje - joc al
îndoielii ºi al dezamãgirii, al
incertitudinii, unde singura scãpare
este speranþa – în interpretarea a doi
mari actori: Alexandru Repan ºi
Mircea Andreescu.
„Vizitatorul" se va juca în sala de
spectacole „Barbu ªtirbei" a
C.J.C.C.Cãlãraºi. Durata: 80 minute
(fãrã pauzã).
Relaþii ºi rezervãri la numãrul de
telefon: 0242.314.925.

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)

entrul Judeþean de
Culturã ºi Creaþie
Cãlãraºi ºi Teatrul
Nottara vã aºteaptã luni, 27
noiembrie 2017, la
spectacolul de teatru
„Tango, monsieur ?", în
regia Ancãi Maria Colþeanu.
Distribuþie: Lucian Ghimiºi
(Carlo Spinelli), Raluca
Gheorghiu (Clelia di
Benedetto), Andreea
Mãcelaru ªofron (Amanda
Marini), Luminiþa Erga
(Stefania Florio), Daniela
Minoiu (Marisa Pitti), Mihai
Marinescu (Marco Anselmi),
Cristian Nicolaie (Notarul).
Sinopsis:Patru femei sunt
convocate urgent, printr-o
telegramã, la întâlnirea cu
bãrbatul iubit, Marco
Anselmi. Însã ceea ce ar fi
trebuit sã fie o revedere
romanticã se transformã
într-o farsã cu accente
dramatice, devenind o glumã
tragicã, într-un prolog ºi un
epilog. Douã soþii, o
logodnicã ºi o iubitã cu
perspective serioase la
cãsãtorie descoperã cã cel pe

care îl credeau fidel le era, de
fapt, fidel tuturor patru în
acelaºi timp, fãrã ca ele sã
aibã habar una de cealaltã.

În vila pe care fiecare dintre
ele o credea acasã au
surpriza sã fie întâmpinate
doar de mucalitul majordom
Carlo, care, în lipsa
stãpânului sãu cu viaþã
secretã „cvadruplã", este
obligat sã preia oficiile de
gazdã ºi sã facã faþã
asalturilor furibunde ale

unor femei trãdate.
Temperamentala Clelia,
logodnica pãtimaºã, Stefania,
soþia „cu vechime" (urmau sã
împlineascã 1 an de cãsnicie),
Amanda, proaspãt mãritatã
de o sãptãmânã, ºi tânãra
Marisa se transformã din
rivale în aliate, fiind gata sã-l
facã „sã moarã de atâta
dragoste" pe Marco.
Scriitorul Aldo Castro
construieºte în „Tango,
monsieur?" o comedie cinicã
despre relaþii, cãsnicie ºi
despre cum prea multã iubire
poate, într-adevãr, ucide.
Totul pe fondul unor
schimburi de replici pline de
haz, al unor qui pro quo-uri
irezistibile ºi al unor situaþii
comice isteþe, în care umorul
este învãluit în ironie.
„Tango, monsieur?" se va
juca în sala de spectacole
„Barbu ªtirbei" a
C.J.C.C.Cãlãraºi. Durata: 90
minute (fãrã pauzã).
Relaþii ºi rezervãri la
numãrul de telefon :
0242.314.925.
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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

