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Cãlãraºi.onsilierul PSD, George 
Conform acestui proiect, Chiriþã, a depus la C fiecare nou nãscut, cu cel secretariatul 
puþin unul dintre pãrinþi Consiliului Judeþean Cãlãraºi 
având domiciliul pe raza un proiect de hotãrâre 
judeþului Cãlãraºi, ar trebui privind acordarea unui 
sã primeascã un stimulent stimulent financiar pentru 
financiar de... nou-nãscuþii din judeþul >> pagina 3

PROGRAM CINEMA 

n PRIMÃRIA CÃLÃRAªI

Biserica 
, aproape 

de comunitate

"Sfinþii Arhangheli 
Mihail ºi Gavriil"

SÂMBÃTÃ DUMINICÃ LUNI MARÞI MIERCURI
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Str. 1 Decembrie 1918, nr 2, Calarasi
Tel:+40 242 318 996
fax: +40 242 315 858
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Program Cinema Cãlãraºi 
23 - 30 iunie 2017

O cursã dus: 

12 
minute!

SC Coslo - Zinca SRL Cãlãraºi
Trecere Chiciu - Ostrov

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

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

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

Relaþii la telefon 0734.99.00.11

Ploaie sporadicã Parþial norosNoros
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Dan Drãgulin, 
preºedinte PNL: 
„Aºa cum mã cunosc 
eu pe mine, ºi unii 
dintre voi mã 
cunoaºteþi, nu am 
minþit ºi nu mint, 
nu-mi stã în caracter“

http://www.condorul.ro
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ªcoala Mircea Vodã 

,,Sãrbãtorim 
româneºte“

a derulat proiectul 
educaþional 
de voluntariat 
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O cursã dus: 

12 
minute!

SC Coslo - Zinca SRL Cãlãraºi
Trecere Chiciu - Ostrov

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

Relaþii la telefon 0734.99.00.11

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

Siguranþã, confort, rapiditate, punctualitate
Tarif autoturisme 

. 
Autoturismele cu 
numere de  
(Silistra) beneficiazã 
de 

8 euro/35 lei

CL, CT ºi CC

reducere de 50%
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Costel Boitan: 
„Sunt interesat 
de înfiinþarea 
reþelei de 
canalizare, 
întrucât consider 
cã este o etapã 
importantã în 
modernizarea 
comunei“

Victor Manea: 
„Anul acesta 
vom demara 
procedurile de 
implementare 
a celor douã 
proiecte pe 
PNDL în valoare 
de 11 milioane 
de lei“

Consilierul judeþean  
iniþiator al unui proiect de hotãrâre 

privind 
 din judeþ

George Chiriþã,

acordarea de stimulente 
financiare nou nãscuþilor

Ministrul Finanþelor Publice
Mediului de Afaceri

 
ºi cel al , 

prezenþi vineri la Cãlãraºi

ineri, 23 februarie, organizaþia prima parte a zilei va fi prezent la vizitei fiind promovarea Programului 
judeþeanã PSD Cãlãraºi îi va avea Cãlãraºi ministrul pentru Mediul de Start-up Nation, Ediþia 2018. În acest Vca invitaþi pe miniºtrii Eugen Afaceri, Comerþ ºi Antreprenoriat, sens, Radu Oprea va dialoga cu 

Teodorovici ºi Radu ªtefan Oprea. În ªtefan Radu Oprea, scopul principal al studenþii Facultãþii de... 

Rãducu Filipescu, 
senator PNL: „Voi fi 
vocea oamenilor de 
afaceri din Cãlãraºi 
în Parlamentul 
României

Bugetul municipiului 
Cãlãraºi a fost 
aprobat în 
unanimitate

AFC Dunãrea Cãlãraºi, 
singura echipã din Liga 
a II-a care va avea un 
sponsor tehnic

n SPORT

n ADMINISTRAÞIE
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consilierii PSD ºi consilierii PDS. 
Social democraþii, prin Marius 
Dulce, au solicitat sã se stabilieascã o 
listã de prioritãþi în ceea ce priveºte 
reparaþia strãzilor din municipiu, 
care a fost ºi aprobatã. Bugetul 
propriu de venituri ºi cheltuieli al 
municipiului Cãlãraºi în anul 2018 
se ridicã la suma de 102,2 milioane 
lei. La partea de cheltuieli, pe 
capitole, bugetul se împarte astfel:
Capitolul 51.02 „Autoritate publicã ºi 
acþiuni externe" – 16.389 mii lei
Capitolul 54.02 „Alte servicii publice 
generale" – 1.615 mii lei
Capitolul 55.02 „Tranzacþii privind 
datoria publicã ºi împrumuturi" – 
200 mii lei
Capitolul 61.02 „Ordine publicã ºi 
siguranþã naþionalã" – 5.445 mii lei
Capitolul 65.02 „Învãþãmânt de stat" 
(20 instituþii) – 6.665 mii lei
Capitolul 66.02 „Sãnãtate" – 920 mii 
lei
Capitolul 67.02 „Culturã, recreere ºi 
religie" – 13.251 mii lei
Capitolul 68.02 „Asigurãri ºi asistenþã 
socialã" – 26.043 mii lei
Capitolul 70.02 „Locuinþe, servicii ºi 
dezvoltare publicã" – 13.984 mii lei
Capitolul 74.02 „Protecþia mediului" 
– 9.372 mii lei
Capitolul 84.02 „Transporturi" – 
7.777 mii lei
Totodatã a fost aprobat ºi Programul 
investiþiilor publice pe anul 2018 care 
se ridicã la suma totalã de 33,899 onsiliul Local Cãlãraºi a finanþate integral sau parþial din de consilieri locali (din 21 prezenþi) 
milioane lei.aprobat, în ºedinþã venituri proprii ºi subvenþii de la ai municipiului Cãlãraºi sã voteze, în 
În ceea ce priveºte cuantumul Cextraordinarã, în data de 12 bugetul propriu al municipiului unanimitate (cu o neparticipare), 
salariilor aparatului propriu al februarie, bugetul propriu al Cãlãraºi, bugetul creditelor interne ºi bugetul pe acest an. ªedinþa 
Primãriei Municipiului Cãlãraºi, pe municipiului Cãlãraºi pe anul 2018, Programul anual al achiziþiilor prezidatã de viceprimarul Dragoº 
anul 2018, acesta reprezintã 40% din precum ºi estimãrile pentru anii publice aferent anului 2018. De doar Coman a fost una liniºtitã, doar 
bugetul aprobat.2019-2021, bugetele instituþiilor 45 de minute a fost nevoie ca cei 20 câteva intervenþii fiind fãcute de 

onsilierul PSD, George George Chiriþã a explicat cã 
Chiriþã, a depus la iniþiativa sa are la bazã Legea Csecretariatul Consiliului 2/2018, care dã posibilitatea 

Judeþean Cãlãraºi un proiect Consiliului Judeþean, prin 
de hotãrâre privind acordarea DGASPC, sã ofere astfel de 
unui stimulent financiar stimulente financiare. Un 
pentru nou-nãscuþi i  din proiect de hotãrâre similar a 
judeþul Cãlãraºi. fost adoptat de Consiliul 

General  al  Municipiului  Conform acestui proiect, 
Bucureºti în baza cãruia fiecare nou nãscut, cu cel puþin 
fiecãrui nou nãscut i se alocã unul dintre pãrinþi având 
suma de 2.500 de lei. domiciliul pe raza judeþului 

C ã l ã r a º i ,  a r  t r e b u i  s ã  „În judeþul Cãlãraºi se nasc în 
primeascã un st imulent  medie 5.000 de copii anual, 
financiar de 2.000 lei net. bugetul pe care ar trebui sã îl 
Plata acestui stimulent ar alocãm pentru aceºtia ar fi de 
urma sã se facã prin DGASPC aproximativ 10 milioane de lei 
Cãlãraºi, în baza certificatului pe an, dacã suma acordatã 
de naºtere al copilului, a cãrþii pentru fiecare nou nãscut ar fi 
de identitate a pãrinþilor, prin aprobatã în cuantumul propus 
care sã se dovedeascã faptul cã de mine, adicã 2.000 lei/nou 
au domiciliul pe raza judeþului nãscut. Consider cã este de 
Cãlãraºi ºi a unei cereri pe care datoria noastrã sã sprijinim 
sã o completeze la sediul 

familiile în creºterea copiilor 
Direcþiei Generale de Asistenþã 

iar Consiliul Judeþean are 
Socialã ºi Protecþie a Copilului.

aceastã oportunitate.", ne-a În acest moment, proiectul de 
declarat Chiriþã.hotãrâre se aflã în discuþie la 
Dacã proiectul va fi aprobat de comisia de specialitate din 
consilierii judeþeni, acesta ar cadrul CJ Cãlãraºi, urmând ca, 
urma sã intre în vigoare odatã cel mai probabil în luna martie, 
cu rectificarea bugetarã din sã fie introdus pe ordinea de zi 

a ºedinþei de consiliu judeþean. luna iunie a.c.

arþi, 13 februarie 2018, a avut loc În cadrul acestei acþiuni consilierul de stat 
Laszlo Borbely ºi echipa dânsului au la Cãlãraºi seminarul regional 
interacþionat cu colectivul muzeului ºi cu M"Împreunã pentru dezvoltarea 
un grup de elevi de la Liceul Danubius durabi lã" ,  la  care  au  part ic ipat  
coordonaþi de prof.  Loredana Mira-Fulga reprezentanþii instituþiilor publice locale ºi 
ºi de prof. Dumitrel Toma. Elevii, membrii ai societãþii civile din regiunea de 
ai echipei de ambasadori Danubius EPAS dezvoltare Sud-Muntenia. 
ºi jurnaliºti în cadrul CESCUJUR, au 

Coordonatorul Departa-mentului pentru profitat de prezenþa lui Laszlo Borbely, 
Dezvoltare Durabilã din cadrul Guvernului luându-i un interviu. 
României, consilierul de stat Laszlo Consilierul de stat Laszlo Borbely este 
Borbely, împreunã cu echipa care l-a cetãþean de onoare al municipiului 
însoþit la eveniment, a ales Muzeul Cãlãraºi, fiind numit prin Hotãrârea de 

Consiliul Local numãrul 138 din 24 august Municipal Cãlãraºi pentru parte de side-
2006.event. 

angajatã mutã care se ocupã de 
curãþarea unei structuri guverna-
mentale ce ascunde laboratoarele 
secrete. Curând, viaþa

tinerei Elisa se schimbã pentru 
totdeauna atunci când ea ºi colega ei 
Zelda descoperã un experiment 
catalogat ca fiind secret.

Într-un rezervor de apã, trãieºte o 
fiinþã misterioasã, unicã: o anomalie 
naturalã, un bãrbat amfibie, care 
trãieºte închis ºi este victim mai 
multor experimente. Treptat, 

Elisa începe sã simtã simpatie pentru 
aceastã fiinþã stranie, iar între cei doi 
se stabileºte o legãturã puternicã.

Dincolo de cuvinte, ea simte cã el este 
singurul care o vede aºa cum este ea, 
ºi se hotãreºte sã-l elibereze. Dar, 
lumea realã nu este un loc sigur 

23 februarie – 01 martie pentru un om cu aceste caracteristici. 
Orele: 17.00; 20.00

Luni: titlul nu este proiectat

The Shape of 
Water - 2D

Regia: Guillermo del Toro

Cu:  Michael  Shannon,  Sal ly  
Hawkins, Octavia Spencer

Gen film: Acþiune, Dramã, Fantastic, 
Horror, Romantic, Dragoste

Durata: 119 minute

Premiera in Romania: 23.02.2018

The Shape of Water (2017) este o 
p o ve s t e  s i t u at ã  p e  f u nd a l u l  
Rãzboiului Rece, în America, în jurul 
anului 1963.

Într-un laborator guvernamental 
ascuns,  de înaltã securitate,  
singuratica Elisa este prinsã într-o 
viaþã a tãcerii ºi izolãrii. Elisa este o 

uzeul Dunãrii de Jos, instituþie de culturã aflatã în 
subordinea Consiliului Judeþean Cãlãraºi, vã invitã Mvineri, 23 februarie, ora 10, la sediul din strada 

Progresul, nr. 4, la vernisajul expoziþiei „Simfonia 
Primãverii".
Sub coordonarea profesorului Silviu Ioan Soare, elevii clasei 
de arte plastice de la Colegiul „ªtefan Bãnulescu" vor expune 
desene, schiþe ºi lucrãri de ceramicã. Vor participa cu lucrãri: 
Bãdiþescu George Iulian, Câmpeanu Roxana Antonia, Iacob 
Mihãiþã Vasile, Macrea Lucian Andrei, Mihai Cristina 
Georgiana, Mihai Eliza Florentina, Mihalache George 
Manuel, Negoiþã Georgiana Elena.
Prezenta compoziþiilor elevilor de la profilul pedagogic va 
completa simeza expunerii. Vor susþine microrecitaluri Micu 
Robert, Constantin Lucian George, Radu Gabi Adrian, de la 
profilul muzicã, îndrumaþi de profesorul Imireanu 
Laurenþiu. Acþiunea se bucurã de sprijinul doamnei director, 
ing. Vasilica Puran.

a început de an, 150 locuri de muncã aprilie - septembrie 2018 cu posibilitate de 
sezoniere în domeniul agricol sunt prelungire pânã în luna noiembrie;Ldisponibile în Spania, prin intermediul Transportul dus-întors Spania va fi plãtit de cãtre 

Reþelei EURES România. Grupul de firme Queralt lucrãtor. Pentru locuinþã (utilitãþi) ºi alte cheltuieli 
(Fruits Queralt) din provincia Lleida este format se reþine 10% din salariu în primul an ºi în al doilea 
din mai multe ferme al cãror obiect de activitate an 5% din salariu. Locuinþele au zonã comunã de 
este producerea ºi comercializeaza fructelor. spãlãtorie ºi bucãtãrii. Contractul de muncã se va 
Sunt solicitate persoane apte pentru muncã care semna în Spania (dupã înscrierea în sistemul de 
vor lucra în câmp (la cules de fructe, la curãþat securitate socialã - obþinere NIE).
pomi), sau în fabricã (la aranjarea fructelor în lãzi ºi Persoanele care doresc sã aplice pentru aceste 
caserole). locuri de muncã trebuie sã se adreseze consilierului 
Se cautã: EURES din cadrul Agenþiei pentru Ocuparea Forþei 
- 100 de femei pentru munca în câmp ºi ambalat în de Muncã Cãlãraºi, cu urmãtoarele documente: 
depozit; -copie carte identitate;
- 50 de bãrbaþi pentru munca în câmp, din care: 1 -CV EUROPASS în limba românã;
ºofer autobuz pentru transportul lucrãtorilor la 

-adeverinþã medicalã cu menþiunea „apt pentru 
locul de muncã (categoria D+atestat); 2 ºoferi 

muncã";
camion pentru transportul fructelor din câmp la 

-cazier judiciar;depozit (categoria C+E ºi atestat) ºi 2 tractoriºti;
-copie diplomã studii.Salariul oferit este de 6,25 euro brut/orã (pentru 
Termenul limitã pentru depunerea dosarelor este munca în câmp) ºi 5,96 euro brut/orã (pentru 
31.03.2018. Locaþia ºi data selecþiei vor fi munca în fabricã);
comunicate la o datã ulterioarã.Contractul de muncã va fi încheiat în perioada 

Consilierul de stat Laszlo Borbely 
a vizitat Muzeul Municipal Cãlãraºi

Program Cinema 2D/3D

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.

Ü tel: 0242-312.800
Ü site:  www.culturalcl.ro 

„Simfonia Primãverii“
la Muzeul Dunãrii de Jos

150 locuri de muncã în domeniul 
agricol sunt disponibile în Spania

Bugetul municipiului Cãlãraºi 
a fost aprobat în unanimitate

Consilierul judeþean , iniþiator al 
unui proiect de hotãrâre privind acordarea de 
stimulente financiare nou nãscuþilor din judeþ

George Chiriþã

Anvelopa salarialã a Primãriei Cãlãraºi, 40% din totalul de 102,2 milioane lei
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consilierii PSD ºi consilierii PDS. 
Social democraþii, prin Marius 
Dulce, au solicitat sã se stabilieascã o 
listã de prioritãþi în ceea ce priveºte 
reparaþia strãzilor din municipiu, 
care a fost ºi aprobatã. Bugetul 
propriu de venituri ºi cheltuieli al 
municipiului Cãlãraºi în anul 2018 
se ridicã la suma de 102,2 milioane 
lei. La partea de cheltuieli, pe 
capitole, bugetul se împarte astfel:
Capitolul 51.02 „Autoritate publicã ºi 
acþiuni externe" – 16.389 mii lei
Capitolul 54.02 „Alte servicii publice 
generale" – 1.615 mii lei
Capitolul 55.02 „Tranzacþii privind 
datoria publicã ºi împrumuturi" – 
200 mii lei
Capitolul 61.02 „Ordine publicã ºi 
siguranþã naþionalã" – 5.445 mii lei
Capitolul 65.02 „Învãþãmânt de stat" 
(20 instituþii) – 6.665 mii lei
Capitolul 66.02 „Sãnãtate" – 920 mii 
lei
Capitolul 67.02 „Culturã, recreere ºi 
religie" – 13.251 mii lei
Capitolul 68.02 „Asigurãri ºi asistenþã 
socialã" – 26.043 mii lei
Capitolul 70.02 „Locuinþe, servicii ºi 
dezvoltare publicã" – 13.984 mii lei
Capitolul 74.02 „Protecþia mediului" 
– 9.372 mii lei
Capitolul 84.02 „Transporturi" – 
7.777 mii lei
Totodatã a fost aprobat ºi Programul 
investiþiilor publice pe anul 2018 care 
se ridicã la suma totalã de 33,899 onsiliul Local Cãlãraºi a finanþate integral sau parþial din de consilieri locali (din 21 prezenþi) 
milioane lei.aprobat, în ºedinþã venituri proprii ºi subvenþii de la ai municipiului Cãlãraºi sã voteze, în 
În ceea ce priveºte cuantumul Cextraordinarã, în data de 12 bugetul propriu al municipiului unanimitate (cu o neparticipare), 
salariilor aparatului propriu al februarie, bugetul propriu al Cãlãraºi, bugetul creditelor interne ºi bugetul pe acest an. ªedinþa 
Primãriei Municipiului Cãlãraºi, pe municipiului Cãlãraºi pe anul 2018, Programul anual al achiziþiilor prezidatã de viceprimarul Dragoº 
anul 2018, acesta reprezintã 40% din precum ºi estimãrile pentru anii publice aferent anului 2018. De doar Coman a fost una liniºtitã, doar 
bugetul aprobat.2019-2021, bugetele instituþiilor 45 de minute a fost nevoie ca cei 20 câteva intervenþii fiind fãcute de 

onsilierul PSD, George George Chiriþã a explicat cã 
Chiriþã, a depus la iniþiativa sa are la bazã Legea Csecretariatul Consiliului 2/2018, care dã posibilitatea 

Judeþean Cãlãraºi un proiect Consiliului Judeþean, prin 
de hotãrâre privind acordarea DGASPC, sã ofere astfel de 
unui stimulent financiar stimulente financiare. Un 
pentru nou-nãscuþi i  din proiect de hotãrâre similar a 
judeþul Cãlãraºi. fost adoptat de Consiliul 

General  al  Municipiului  Conform acestui proiect, 
Bucureºti în baza cãruia fiecare nou nãscut, cu cel puþin 
fiecãrui nou nãscut i se alocã unul dintre pãrinþi având 
suma de 2.500 de lei. domiciliul pe raza judeþului 

C ã l ã r a º i ,  a r  t r e b u i  s ã  „În judeþul Cãlãraºi se nasc în 
primeascã un st imulent  medie 5.000 de copii anual, 
financiar de 2.000 lei net. bugetul pe care ar trebui sã îl 
Plata acestui stimulent ar alocãm pentru aceºtia ar fi de 
urma sã se facã prin DGASPC aproximativ 10 milioane de lei 
Cãlãraºi, în baza certificatului pe an, dacã suma acordatã 
de naºtere al copilului, a cãrþii pentru fiecare nou nãscut ar fi 
de identitate a pãrinþilor, prin aprobatã în cuantumul propus 
care sã se dovedeascã faptul cã de mine, adicã 2.000 lei/nou 
au domiciliul pe raza judeþului nãscut. Consider cã este de 
Cãlãraºi ºi a unei cereri pe care datoria noastrã sã sprijinim 
sã o completeze la sediul 

familiile în creºterea copiilor 
Direcþiei Generale de Asistenþã 

iar Consiliul Judeþean are 
Socialã ºi Protecþie a Copilului.

aceastã oportunitate.", ne-a În acest moment, proiectul de 
declarat Chiriþã.hotãrâre se aflã în discuþie la 
Dacã proiectul va fi aprobat de comisia de specialitate din 
consilierii judeþeni, acesta ar cadrul CJ Cãlãraºi, urmând ca, 
urma sã intre în vigoare odatã cel mai probabil în luna martie, 
cu rectificarea bugetarã din sã fie introdus pe ordinea de zi 

a ºedinþei de consiliu judeþean. luna iunie a.c.

arþi, 13 februarie 2018, a avut loc În cadrul acestei acþiuni consilierul de stat 
Laszlo Borbely ºi echipa dânsului au la Cãlãraºi seminarul regional 
interacþionat cu colectivul muzeului ºi cu M"Împreunã pentru dezvoltarea 
un grup de elevi de la Liceul Danubius durabi lã" ,  la  care  au  part ic ipat  
coordonaþi de prof.  Loredana Mira-Fulga reprezentanþii instituþiilor publice locale ºi 
ºi de prof. Dumitrel Toma. Elevii, membrii ai societãþii civile din regiunea de 
ai echipei de ambasadori Danubius EPAS dezvoltare Sud-Muntenia. 
ºi jurnaliºti în cadrul CESCUJUR, au 

Coordonatorul Departa-mentului pentru profitat de prezenþa lui Laszlo Borbely, 
Dezvoltare Durabilã din cadrul Guvernului luându-i un interviu. 
României, consilierul de stat Laszlo Consilierul de stat Laszlo Borbely este 
Borbely, împreunã cu echipa care l-a cetãþean de onoare al municipiului 
însoþit la eveniment, a ales Muzeul Cãlãraºi, fiind numit prin Hotãrârea de 

Consiliul Local numãrul 138 din 24 august Municipal Cãlãraºi pentru parte de side-
2006.event. 

angajatã mutã care se ocupã de 
curãþarea unei structuri guverna-
mentale ce ascunde laboratoarele 
secrete. Curând, viaþa

tinerei Elisa se schimbã pentru 
totdeauna atunci când ea ºi colega ei 
Zelda descoperã un experiment 
catalogat ca fiind secret.

Într-un rezervor de apã, trãieºte o 
fiinþã misterioasã, unicã: o anomalie 
naturalã, un bãrbat amfibie, care 
trãieºte închis ºi este victim mai 
multor experimente. Treptat, 

Elisa începe sã simtã simpatie pentru 
aceastã fiinþã stranie, iar între cei doi 
se stabileºte o legãturã puternicã.

Dincolo de cuvinte, ea simte cã el este 
singurul care o vede aºa cum este ea, 
ºi se hotãreºte sã-l elibereze. Dar, 
lumea realã nu este un loc sigur 

23 februarie – 01 martie pentru un om cu aceste caracteristici. 
Orele: 17.00; 20.00

Luni: titlul nu este proiectat

The Shape of 
Water - 2D

Regia: Guillermo del Toro

Cu:  Michael  Shannon,  Sal ly  
Hawkins, Octavia Spencer

Gen film: Acþiune, Dramã, Fantastic, 
Horror, Romantic, Dragoste

Durata: 119 minute

Premiera in Romania: 23.02.2018

The Shape of Water (2017) este o 
p o ve s t e  s i t u at ã  p e  f u nd al u l  
Rãzboiului Rece, în America, în jurul 
anului 1963.

Într-un laborator guvernamental 
ascuns,  de înaltã securitate,  
singuratica Elisa este prinsã într-o 
viaþã a tãcerii ºi izolãrii. Elisa este o 

uzeul Dunãrii de Jos, instituþie de culturã aflatã în 
subordinea Consiliului Judeþean Cãlãraºi, vã invitã Mvineri, 23 februarie, ora 10, la sediul din strada 

Progresul, nr. 4, la vernisajul expoziþiei „Simfonia 
Primãverii".
Sub coordonarea profesorului Silviu Ioan Soare, elevii clasei 
de arte plastice de la Colegiul „ªtefan Bãnulescu" vor expune 
desene, schiþe ºi lucrãri de ceramicã. Vor participa cu lucrãri: 
Bãdiþescu George Iulian, Câmpeanu Roxana Antonia, Iacob 
Mihãiþã Vasile, Macrea Lucian Andrei, Mihai Cristina 
Georgiana, Mihai Eliza Florentina, Mihalache George 
Manuel, Negoiþã Georgiana Elena.
Prezenta compoziþiilor elevilor de la profilul pedagogic va 
completa simeza expunerii. Vor susþine microrecitaluri Micu 
Robert, Constantin Lucian George, Radu Gabi Adrian, de la 
profilul muzicã, îndrumaþi de profesorul Imireanu 
Laurenþiu. Acþiunea se bucurã de sprijinul doamnei director, 
ing. Vasilica Puran.

a început de an, 150 locuri de muncã aprilie - septembrie 2018 cu posibilitate de 
sezoniere în domeniul agricol sunt prelungire pânã în luna noiembrie;Ldisponibile în Spania, prin intermediul Transportul dus-întors Spania va fi plãtit de cãtre 

Reþelei EURES România. Grupul de firme Queralt lucrãtor. Pentru locuinþã (utilitãþi) ºi alte cheltuieli 
(Fruits Queralt) din provincia Lleida este format se reþine 10% din salariu în primul an ºi în al doilea 
din mai multe ferme al cãror obiect de activitate an 5% din salariu. Locuinþele au zonã comunã de 
este producerea ºi comercializeaza fructelor. spãlãtorie ºi bucãtãrii. Contractul de muncã se va 
Sunt solicitate persoane apte pentru muncã care semna în Spania (dupã înscrierea în sistemul de 
vor lucra în câmp (la cules de fructe, la curãþat securitate socialã - obþinere NIE).
pomi), sau în fabricã (la aranjarea fructelor în lãzi ºi Persoanele care doresc sã aplice pentru aceste 
caserole). locuri de muncã trebuie sã se adreseze consilierului 
Se cautã: EURES din cadrul Agenþiei pentru Ocuparea Forþei 
- 100 de femei pentru munca în câmp ºi ambalat în de Muncã Cãlãraºi, cu urmãtoarele documente: 
depozit; -copie carte identitate;
- 50 de bãrbaþi pentru munca în câmp, din care: 1 -CV EUROPASS în limba românã;
ºofer autobuz pentru transportul lucrãtorilor la 

-adeverinþã medicalã cu menþiunea „apt pentru 
locul de muncã (categoria D+atestat); 2 ºoferi 

muncã";
camion pentru transportul fructelor din câmp la 

-cazier judiciar;depozit (categoria C+E ºi atestat) ºi 2 tractoriºti;
-copie diplomã studii.Salariul oferit este de 6,25 euro brut/orã (pentru 
Termenul limitã pentru depunerea dosarelor este munca în câmp) ºi 5,96 euro brut/orã (pentru 
31.03.2018. Locaþia ºi data selecþiei vor fi munca în fabricã);
comunicate la o datã ulterioarã.Contractul de muncã va fi încheiat în perioada 

Consilierul de stat Laszlo Borbely 
a vizitat Muzeul Municipal Cãlãraºi

Program Cinema 2D/3D

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.

Ü tel: 0242-312.800
Ü site:  www.culturalcl.ro 

„Simfonia Primãverii“
la Muzeul Dunãrii de Jos

150 locuri de muncã în domeniul 
agricol sunt disponibile în Spania

Bugetul municipiului Cãlãraºi 
a fost aprobat în unanimitate

Consilierul judeþean , iniþiator al 
unui proiect de hotãrâre privind acordarea de 
stimulente financiare nou nãscuþilor din judeþ

George Chiriþã

Anvelopa salarialã a Primãriei Cãlãraºi, 40% din totalul de 102,2 milioane lei



Mircea Brânduºã consultanþilor de specialitate pentru 
întocmirea documentaþiilor tehnice în 
vederea implementãrii unor noi ostel Boitan se aflã la cel de-
proiecte care vizeazã modernizarea al doilea mandat de primar al 
infrastructurii comunei Valea Argovei. Ccomunei Valea Argovei. 

Rep: Care ar fi cele mai Recent am vizitat comuna ºi am 
importante proiecte de care 

stat de vorbã cu acesta. Costel vorbiþi?
Boitan ne-a împãrtãºit care sunt C.B.: În primã instanþã sunt interesat 
planurile de viitor pentru comuna de înfiinþarea reþelei de canalizare, 
pe care o conduce. întrucât consider cã este o etapã 

importantã în modernizarea comunei. 
Rep: La început de an, care Dupã care voi demara un proiect care 

sunt prioritãþile administraþiei are ca obiectiv asfaltarea strãzilor din 
din Valea Argovei? satele aparþinãtoare comunei - 
C.B.: Cel mai important aspect este Vlãdiceasca, Siliºtea, Valea Argovei.
faptul cã în cadrul Consiliului Local Rep: Prin PNDL 2, pentru ce 
avem o activitate constructivã. Toþi proiecte a obþinut primãria 
consilierii au o atitudine pozitivã faþã Valea Argovei finanþare ºi care 
de proiectele de hotãrâre care vizeazã 

este valoarea acestora?
dezvoltarea comunei, punând în prim 

C.B.: În prezenþa vicepremierului Paul 
plan interesele locuitorilor ºi mai 

Stãnescu, reprezentantul Ministerului puþin pe cele politice. 
Rep: Se cunoaºte faptul cã sã efectuãm lucrãri de pietruire pe 600 Dezvoltãrii Regionale, Administraþiei Rep: Ce aºteptãri aveþi de la 

prima lunã din fiecare an este de metri de strãzi în satul Siliºtea. Nu Publice ºi Fondurilor Europene, acest an 2018?
una mai dificilã din punct de am uitat nici de tradiþiile de la primãria comunei Valea Argovei a C.B.: Anul 2018 aº vrea sã fie un an în 
vedere economic. Primãria începutul anului, primãria reuºind, ºi semnat în data de 19 decembrie 2017 care localitatea Valea Argovei sã 
Valea Argovei resimte acest în acest an, sã organizeze Sãrbãtoarea contractul de finanþare care are ca devinã un etalon pe harta judeþului 
lucru? Bobotezei la care au participat obiectiv alocarea sumei de 9.155.030 Cãlãraºi privind proiectele ce vor fi 
C.B.: Am reuºit, în aceastã primã lunã, aproximativ 500 de locuitori. În satul lei pentru realizarea investiþiei: implementate. 

Valea Argovei acþiunea a avut loc pe „Asfaltare strãzi în comuna Valea 
strada Bisericii unde caii au fost Argovei". O sãptãmânã mai târziu, pe 
botezaþi de cãtre preotul Florin data de 27 decembrie 2017, am semnat 
Polãmãnescu, iar în satul Siliºtea de contractul de finanþare în valoare de 
preotul Ioan Bãdicã. Concursul de 17.388.078 lei pentru realizarea 
echitaþie s-a desfãºurat pe islazul investiþiei: „Extindere / reabilitare / 
comunal acolo unde a fost improvizatã modernizare  a  s i s temelor  de  
o pistã de pãmânt pentru a elimina alimentare cu apã ºi staþii de tratare 
riscurile de accidentare. La proba de apei;
viteza s-au înscris 15 cai, repartizaþi în -realizare/extindere/reabilitare/mod
3 grupe a câte 5 din care primii 2 sau ernizare a sistemelor de canalizare ºi 
calificat în finalã. Concursul a fost staþii de epurare a apelor uzate în 
câºtigat de Alexandru Vâja, urmat de Valea Argovei". 
Nicolae Gheorghe ºi Cãtãlin Soare. Rep: Care este mesajul dvs., la 
Premiile au fost de 200, 150, 100 lei. început de an, nou pentru 

Rep: Care este situaþia locuitorii din Valea Argovei?
financiarã a Primãriei Valea C.B.: Îi asigur pe toþi concetãþenii mei 
Argovei? cã voi face demersurile necesare ca în 

acest an sã demarez lucrãrile la cele C.B.: Nu existã datorii cãtre furnizori 
douã proiecte deosebit de importante ºi nici restanþe salariale cãtre angajaþi. 
pentru comuna noastrã. Le transmit Imediat ce se va aproba bugetul local 
tuturor multã sãnãtate.  vom demara achiziþia pe SEAP a 
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Mircea Brânduºã V.M.: Infrastructura rãmâne mai sus este unul destul de reducerea ratei de infracþionalitate în 
principala noastrã prioritate. îndrãzneþ. Ce obiective vizeazã cele 5 sate prin instalarea de sisteme 

a finele anului trecut, primarul Locuitorii de pe strãzile din satele ºi ce facilitãþi vor avea publice de supraveghere, 
comunei care nu au avut niciodatã locuitorii? modernizarea iluminatului public ºi comunei Lupºanu, Victor 

crearea de locuri de muncã. LManea, a semnat contractele 
pentru douã proiecte importante pe Rep: Care sunt proiectele de 
PNDL – modernizare strãzi ºi infrastructurã obþinute de 
înfiinþare sistem alimentare cu apã, primãria Lupºanu prin PNDL?
iar în acest an vor demara procedurile V.M.: La finele lunii decembrie 2017 
pentru punerea în practicã a acestora. primãria Lupºanu a semnat douã 

contracte de finanþare având ca 
Rep: D-le primar, acum la obiective urmãtoarele investiþii: 

început de an, care sunt „Modernizare strãzi în sat Radu Vodã 
gândurile dvs. privind 

ºi sat Plevna", cu o valoare totalã de 
administraþia publicã localã a 

9.360.870 lei ºi „Înfiinþare sistem de 
comunei Lupºanu?

alimentare cu apã în satul Plevna", cu 
o valoare totalã de 1.970.349 lei. V.M.: Ca primar al comunei pot 

spune cu multã satisfacþie cã Rep: Ce mesaj transmiteþi 
lucrurile se aflã pe o traiectorie bunã locuitorilor comunei Lupºanu?
ºi, împreunã cu viceprimarul, Marian 

V.M. Îi rog sã înþeleagã cã proiectele Nãstase ºi cu echipa cu care lucrãm, 
importante pe care primãria Lupºanu privim cu speranþã cãtre viitor. 

Rep: Care sunt punctele de 
referinþã care vã dau aceastã 
speranþã?

asfalt, canalizare sau apã,  vor 
beneficia de aceste facilitãþi în acest V.M.: Acest sentiment provine din 
an. Copiii vor avea în ºcoli un mediu faptul cã drumurile comunale aratã 
propice pentru a învãþa ºi a se din ce în ce mai bine, parcurile de 
dezvolta frumos. Cetãþenii cu condiþii joacã pentru copii au fost 
de viaþã precarã vor beneficia de modernizate, liniºtea ºi siguranþa 
asistenþa serviciilor de specialitate. locuitorilor este asiguratã, zone care 
Nu în ultimul rând, atragerea de nu au avut niciodatã acces la apã ºi 
fonduri externe va fi o prioritate canalizare, astãzi au, iar actul 
pentru dezvoltarea comunitãþii. decizional de la nivelul primãriei este 

mult mai accesibil tuturor Rep: Pentru creºterea 
locuitorilor comunei din Lupºanu. nivelului de trai în rândul 

locuitorilor din comuna Rep: Sã înþeleg cã vã 
Lupºanu existã o anumitã mulþumiþi doar cu atât privind 
strategie localã la care v-aþi administraþia localã?
gândit? Ce ne puteþi spune?

V.M.: Fãrã doar ºi poate sunt încã V.M.: Într-adevãr, pentru acest an 
foarte multe lucruri care nu ne am schiþat un plan integrat de 
convin ºi pe care le-am dori fãcute dezvoltare al comunei, un document 
mai bine ºi mai repede ºi pentru care de planificare a dezvoltãrii la nivelul 
administraþia din Lupºanu va depune celor 5 sate aparþinãtoare, care se va V.M.: Prin implementarea acestui le vizeazã în acest an, nu se pot toate eforturile sã le realizeze. implementa prin proiecte individuale proiect vizãm îmbunãtãþirea realiza decât cu rãbdarea ºi 

identificate în lista de cerinþe a Rep: În acest sens care ar fi susþinerea lor, pentru care le infrastructurii rutiere, amenajarea, 
locuitorilor din fiecare localitate. principalele aspecte pe care le mulþumesc anticipat. Tuturor le reabilitarea spaþiilor publice, 

vizaþi? transmit sãnãtate ºi un an mai bun! creºterea siguranþei locuitorilor ºi Rep: Proiectul de care vorbiþi 
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Primaria Comunei Dichiseni, cu sediul în 2. Teren extravilan în suprafaþã de 3.759 100 lei, taxa pentru participare la licitaþie 
Comuna Dichiseni, strada Lichireºti, nr. mp, situat în Sat Coslogeni, Com. este în cuantum de 14 lei ºi se vor achita la 
72, Judeþul Cãlãraºi, organizeazã licitaþie Dichiseni, Judeþul Cãlãraºi; Casieria Primariei Comunei Dichiseni;
publicã,  în vederea închirierii  /  LICITAÞIA va avea loc in data de Depunerea ofertelor se va face la sediul 
concesiunii, pentru urmãtoarele suprafeþe 12.03.2018, la sediul Primariei Comunei Primãriei Comunei Dichiseni, pânã la data 
de teren, proprietate privatã a Comunei Dochiseni, la orele 1300. de 09.03.2018, orele 11:00.
Dichiseni, în conformitate cu O.U.G. nr. 

Pretul de pornire al licitaþiei este cel Relatii suplimentare la nr. de telefon: 54/2006 ºi Legea 287/2009  privind 
prevãzut în caietul de sarcini pentru 0242/313.637-  Sediul Primãriei  Codul Civil, astfel:
fiecare dintre cele 2 terenuri. Dichiseni.1. Teren extravilan în suprafaþã de 10.365 
Preþul de cumpãrare a Documentatiei de Primar, mp, situat în Sat Coslogeni, Com. 
Atribuire ( Caietului de Sarcini) este de Iulian RADUDichiseni, Judeþul Cãlãraºi;

Victor Manea: „Anul acesta vom demara 
procedurile de implementare a celor douã proiecte 

pe PNDL în valoare de 11 milioane de lei“

R O M A N I A  /  JUDETUL CALARASI

COMUNA  DICHISENI
Cod 917050, comuna Dichiseni, judeþul Cãlãraºi / cod fiscal: 3796713

Telefon 0242 31 36 37 / Fax 0242 70 04 01 ,  e-mail: primaria.dichiseni @yahoo.ro

ANUNÞ
Având în vedere prevederile art. 57 alin. (4) din comunei Roseþi, judeþul Cãlãraºi, str. G-ral - Studii  universitare de licenþã absolvite cu 
Legea nr.  188/1999 privind Statutul  Dragalina, nr.20, la data de: diplomã, respectiv studii superioare de lungã 
funcþionarilor publici, republicatã, cu -29.03.2018, ora 10 00 - proba scrisã duratã absolvite cu diplomã de licenþa sau 
modificãrile ºi completãrile ulterioare precum ºi echivalentã;-03.04.2018, ora 9 00 – interviul. 
art. 39 alin. (1) din Hotãrârii Guvernului nr. Dosarele de înscriere la concurs se pot - Vechime în specialitatea studiilor: 1 an;
611/2008 pentru aprobarea normelor privind depune în termen de 20 de zile de la - Cunoºtinþe (nivel de bazã) privind utilizarea 
o r g a n i z a r e a  º i  d e z v o l t a r e a  c a r i e r e i  publicarea în Monitorul Oficial Partea a calculatorului (word, excel, internet, e-mail);
funcþionarilor publici, cu modificãrile ºi III-a, la sediul Primãriei comunei Roseþi ºi 

- Capacitate de analizã ºi sintezã, comunicare, completãrile ulterioare, Primãria comunei trebuie sã conþinã în mod obligatoriu 
implementare, planificare ºi redactare, Roseþi, organizeazã concurs pentru ocuparea documentele prevãzute de art. 49 din Hotãrârea 
autoperfecþionare ºi lucru în echipã.urmatoarei funcþii publice de execuþie vacantã Guvernului nr. 611/2008.
Condiþiile de participare la concurs ºi din cadrul aparatului de specialitate al Candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile 
bibliografia stabilitã se afiºeazã la sediul  primarului comunei Roseþi: prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 
Primãriei comunei Roseþi si pe site-ul Inspector , clasa I, grad profesional asistent, la p r i v i n d  S t a t u t u l  f u n c þ i o n a r i l o r  
instituþiei.compartimentul Stare Civilã ºi Evidenþa publici,republicatã, cu modificãrile ºi 

Populaþiei Relaþii suplimentare se pot obþine la nr. telefon completarile ulterioare.
Concursul se organizeazã la sediul Primãriei 0342102420 sau la sediul instituþiei.Condiþii de participare la concurs:

PRIMÃRIA COMUNEI ROSEÞI
ANUNÞ

Costel Boitan: „Sunt interesat de înfiinþarea 
reþelei de canalizare, întrucât consider cã este 
o etapã importantã în modernizarea comunei“



Mircea Brânduºã consultanþilor de specialitate pentru 
întocmirea documentaþiilor tehnice în 
vederea implementãrii unor noi ostel Boitan se aflã la cel de-
proiecte care vizeazã modernizarea al doilea mandat de primar al 
infrastructurii comunei Valea Argovei. Ccomunei Valea Argovei. 

Rep: Care ar fi cele mai Recent am vizitat comuna ºi am 
importante proiecte de care 

stat de vorbã cu acesta. Costel vorbiþi?
Boitan ne-a împãrtãºit care sunt C.B.: În primã instanþã sunt interesat 
planurile de viitor pentru comuna de înfiinþarea reþelei de canalizare, 
pe care o conduce. întrucât consider cã este o etapã 

importantã în modernizarea comunei. 
Rep: La început de an, care Dupã care voi demara un proiect care 

sunt prioritãþile administraþiei are ca obiectiv asfaltarea strãzilor din 
din Valea Argovei? satele aparþinãtoare comunei - 
C.B.: Cel mai important aspect este Vlãdiceasca, Siliºtea, Valea Argovei.
faptul cã în cadrul Consiliului Local Rep: Prin PNDL 2, pentru ce 
avem o activitate constructivã. Toþi proiecte a obþinut primãria 
consilierii au o atitudine pozitivã faþã Valea Argovei finanþare ºi care 
de proiectele de hotãrâre care vizeazã 

este valoarea acestora?
dezvoltarea comunei, punând în prim 

C.B.: În prezenþa vicepremierului Paul 
plan interesele locuitorilor ºi mai 

Stãnescu, reprezentantul Ministerului puþin pe cele politice. 
Rep: Se cunoaºte faptul cã sã efectuãm lucrãri de pietruire pe 600 Dezvoltãrii Regionale, Administraþiei Rep: Ce aºteptãri aveþi de la 

prima lunã din fiecare an este de metri de strãzi în satul Siliºtea. Nu Publice ºi Fondurilor Europene, acest an 2018?
una mai dificilã din punct de am uitat nici de tradiþiile de la primãria comunei Valea Argovei a C.B.: Anul 2018 aº vrea sã fie un an în 
vedere economic. Primãria începutul anului, primãria reuºind, ºi semnat în data de 19 decembrie 2017 care localitatea Valea Argovei sã 
Valea Argovei resimte acest în acest an, sã organizeze Sãrbãtoarea contractul de finanþare care are ca devinã un etalon pe harta judeþului 
lucru? Bobotezei la care au participat obiectiv alocarea sumei de 9.155.030 Cãlãraºi privind proiectele ce vor fi 
C.B.: Am reuºit, în aceastã primã lunã, aproximativ 500 de locuitori. În satul lei pentru realizarea investiþiei: implementate. 

Valea Argovei acþiunea a avut loc pe „Asfaltare strãzi în comuna Valea 
strada Bisericii unde caii au fost Argovei". O sãptãmânã mai târziu, pe 
botezaþi de cãtre preotul Florin data de 27 decembrie 2017, am semnat 
Polãmãnescu, iar în satul Siliºtea de contractul de finanþare în valoare de 
preotul Ioan Bãdicã. Concursul de 17.388.078 lei pentru realizarea 
echitaþie s-a desfãºurat pe islazul investiþiei: „Extindere / reabilitare / 
comunal acolo unde a fost improvizatã modernizare  a  s i s temelor  de  
o pistã de pãmânt pentru a elimina alimentare cu apã ºi staþii de tratare 
riscurile de accidentare. La proba de apei;
viteza s-au înscris 15 cai, repartizaþi în -realizare/extindere/reabilitare/mod
3 grupe a câte 5 din care primii 2 sau ernizare a sistemelor de canalizare ºi 
calificat în finalã. Concursul a fost staþii de epurare a apelor uzate în 
câºtigat de Alexandru Vâja, urmat de Valea Argovei". 
Nicolae Gheorghe ºi Cãtãlin Soare. Rep: Care este mesajul dvs., la 
Premiile au fost de 200, 150, 100 lei. început de an, nou pentru 

Rep: Care este situaþia locuitorii din Valea Argovei?
financiarã a Primãriei Valea C.B.: Îi asigur pe toþi concetãþenii mei 
Argovei? cã voi face demersurile necesare ca în 

acest an sã demarez lucrãrile la cele C.B.: Nu existã datorii cãtre furnizori 
douã proiecte deosebit de importante ºi nici restanþe salariale cãtre angajaþi. 
pentru comuna noastrã. Le transmit Imediat ce se va aproba bugetul local 
tuturor multã sãnãtate.  vom demara achiziþia pe SEAP a 

î 

î 

î 

î î 

î 

î 
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Mircea Brânduºã V.M.: Infrastructura rãmâne mai sus este unul destul de reducerea ratei de infracþionalitate în 
principala noastrã prioritate. îndrãzneþ. Ce obiective vizeazã cele 5 sate prin instalarea de sisteme 

a finele anului trecut, primarul Locuitorii de pe strãzile din satele ºi ce facilitãþi vor avea publice de supraveghere, 
comunei care nu au avut niciodatã locuitorii? modernizarea iluminatului public ºi comunei Lupºanu, Victor 

crearea de locuri de muncã. LManea, a semnat contractele 
pentru douã proiecte importante pe Rep: Care sunt proiectele de 
PNDL – modernizare strãzi ºi infrastructurã obþinute de 
înfiinþare sistem alimentare cu apã, primãria Lupºanu prin PNDL?
iar în acest an vor demara procedurile V.M.: La finele lunii decembrie 2017 
pentru punerea în practicã a acestora. primãria Lupºanu a semnat douã 

contracte de finanþare având ca 
Rep: D-le primar, acum la obiective urmãtoarele investiþii: 

început de an, care sunt „Modernizare strãzi în sat Radu Vodã 
gândurile dvs. privind 

ºi sat Plevna", cu o valoare totalã de 
administraþia publicã localã a 

9.360.870 lei ºi „Înfiinþare sistem de 
comunei Lupºanu?

alimentare cu apã în satul Plevna", cu 
o valoare totalã de 1.970.349 lei. V.M.: Ca primar al comunei pot 

spune cu multã satisfacþie cã Rep: Ce mesaj transmiteþi 
lucrurile se aflã pe o traiectorie bunã locuitorilor comunei Lupºanu?
ºi, împreunã cu viceprimarul, Marian 

V.M. Îi rog sã înþeleagã cã proiectele Nãstase ºi cu echipa cu care lucrãm, 
importante pe care primãria Lupºanu privim cu speranþã cãtre viitor. 

Rep: Care sunt punctele de 
referinþã care vã dau aceastã 
speranþã?

asfalt, canalizare sau apã,  vor 
beneficia de aceste facilitãþi în acest V.M.: Acest sentiment provine din 
an. Copiii vor avea în ºcoli un mediu faptul cã drumurile comunale aratã 
propice pentru a învãþa ºi a se din ce în ce mai bine, parcurile de 
dezvolta frumos. Cetãþenii cu condiþii joacã pentru copii au fost 
de viaþã precarã vor beneficia de modernizate, liniºtea ºi siguranþa 
asistenþa serviciilor de specialitate. locuitorilor este asiguratã, zone care 
Nu în ultimul rând, atragerea de nu au avut niciodatã acces la apã ºi 
fonduri externe va fi o prioritate canalizare, astãzi au, iar actul 
pentru dezvoltarea comunitãþii. decizional de la nivelul primãriei este 

mult mai accesibil tuturor Rep: Pentru creºterea 
locuitorilor comunei din Lupºanu. nivelului de trai în rândul 

locuitorilor din comuna Rep: Sã înþeleg cã vã 
Lupºanu existã o anumitã mulþumiþi doar cu atât privind 
strategie localã la care v-aþi administraþia localã?
gândit? Ce ne puteþi spune?

V.M.: Fãrã doar ºi poate sunt încã V.M.: Într-adevãr, pentru acest an 
foarte multe lucruri care nu ne am schiþat un plan integrat de 
convin ºi pe care le-am dori fãcute dezvoltare al comunei, un document 
mai bine ºi mai repede ºi pentru care de planificare a dezvoltãrii la nivelul 
administraþia din Lupºanu va depune celor 5 sate aparþinãtoare, care se va V.M.: Prin implementarea acestui le vizeazã în acest an, nu se pot toate eforturile sã le realizeze. implementa prin proiecte individuale proiect vizãm îmbunãtãþirea realiza decât cu rãbdarea ºi 

identificate în lista de cerinþe a Rep: În acest sens care ar fi susþinerea lor, pentru care le infrastructurii rutiere, amenajarea, 
locuitorilor din fiecare localitate. principalele aspecte pe care le mulþumesc anticipat. Tuturor le reabilitarea spaþiilor publice, 

vizaþi? transmit sãnãtate ºi un an mai bun! creºterea siguranþei locuitorilor ºi Rep: Proiectul de care vorbiþi 

î 

î 

î 

î 
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î 
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î 
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Primaria Comunei Dichiseni, cu sediul în 2. Teren extravilan în suprafaþã de 3.759 100 lei, taxa pentru participare la licitaþie 
Comuna Dichiseni, strada Lichireºti, nr. mp, situat în Sat Coslogeni, Com. este în cuantum de 14 lei ºi se vor achita la 
72, Judeþul Cãlãraºi, organizeazã licitaþie Dichiseni, Judeþul Cãlãraºi; Casieria Primariei Comunei Dichiseni;
publicã,  în vederea închirierii  /  LICITAÞIA va avea loc in data de Depunerea ofertelor se va face la sediul 
concesiunii, pentru urmãtoarele suprafeþe 12.03.2018, la sediul Primariei Comunei Primãriei Comunei Dichiseni, pânã la data 
de teren, proprietate privatã a Comunei Dochiseni, la orele 1300. de 09.03.2018, orele 11:00.
Dichiseni, în conformitate cu O.U.G. nr. 

Pretul de pornire al licitaþiei este cel Relatii suplimentare la nr. de telefon: 54/2006 ºi Legea 287/2009  privind 
prevãzut în caietul de sarcini pentru 0242/313.637-  Sediul Primãriei  Codul Civil, astfel:
fiecare dintre cele 2 terenuri. Dichiseni.1. Teren extravilan în suprafaþã de 10.365 
Preþul de cumpãrare a Documentatiei de Primar, mp, situat în Sat Coslogeni, Com. 
Atribuire ( Caietului de Sarcini) este de Iulian RADUDichiseni, Judeþul Cãlãraºi;

Victor Manea: „Anul acesta vom demara 
procedurile de implementare a celor douã proiecte 

pe PNDL în valoare de 11 milioane de lei“

R O M A N I A  /  JUDETUL CALARASI

COMUNA  DICHISENI
Cod 917050, comuna Dichiseni, judeþul Cãlãraºi / cod fiscal: 3796713

Telefon 0242 31 36 37 / Fax 0242 70 04 01 ,  e-mail: primaria.dichiseni @yahoo.ro

ANUNÞ
Având în vedere prevederile art. 57 alin. (4) din comunei Roseþi, judeþul Cãlãraºi, str. G-ral - Studii  universitare de licenþã absolvite cu 
Legea nr.  188/1999 privind Statutul  Dragalina, nr.20, la data de: diplomã, respectiv studii superioare de lungã 
funcþionarilor publici, republicatã, cu -29.03.2018, ora 10 00 - proba scrisã duratã absolvite cu diplomã de licenþa sau 
modificãrile ºi completãrile ulterioare precum ºi echivalentã;-03.04.2018, ora 9 00 – interviul. 
art. 39 alin. (1) din Hotãrârii Guvernului nr. Dosarele de înscriere la concurs se pot - Vechime în specialitatea studiilor: 1 an;
611/2008 pentru aprobarea normelor privind depune în termen de 20 de zile de la - Cunoºtinþe (nivel de bazã) privind utilizarea 
o r g a n i z a r e a  º i  d e z v o l t a r e a  c a r i e r e i  publicarea în Monitorul Oficial Partea a calculatorului (word, excel, internet, e-mail);
funcþionarilor publici, cu modificãrile ºi III-a, la sediul Primãriei comunei Roseþi ºi 

- Capacitate de analizã ºi sintezã, comunicare, completãrile ulterioare, Primãria comunei trebuie sã conþinã în mod obligatoriu 
implementare, planificare ºi redactare, Roseþi, organizeazã concurs pentru ocuparea documentele prevãzute de art. 49 din Hotãrârea 
autoperfecþionare ºi lucru în echipã.urmatoarei funcþii publice de execuþie vacantã Guvernului nr. 611/2008.
Condiþiile de participare la concurs ºi din cadrul aparatului de specialitate al Candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile 
bibliografia stabilitã se afiºeazã la sediul  primarului comunei Roseþi: prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 
Primãriei comunei Roseþi si pe site-ul Inspector , clasa I, grad profesional asistent, la p r i v i n d  S t a t u t u l  f u n c þ i o n a r i l o r  
instituþiei.compartimentul Stare Civilã ºi Evidenþa publici,republicatã, cu modificãrile ºi 

Populaþiei Relaþii suplimentare se pot obþine la nr. telefon completarile ulterioare.
Concursul se organizeazã la sediul Primãriei 0342102420 sau la sediul instituþiei.Condiþii de participare la concurs:

PRIMÃRIA COMUNEI ROSEÞI
ANUNÞ

Costel Boitan: „Sunt interesat de înfiinþarea 
reþelei de canalizare, întrucât consider cã este 
o etapã importantã în modernizarea comunei“
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maºini agricole de epocã (v. Schwerin, Damf Curtea de Apel Alba-Iulia achitã inculpaþii. conþin unelte ºi preþuri, nici cã a cunoscut 
în Mecklenburg – Pomerania, Germania, RCE afirmã cã inculpaþii iertaþi au dat în Cartea Roºie, catalog celebru care 
sau la Marele Târg al Aburului de la Dorset, judecatã Statul (?!). Parchetul din Deva cuprinde modelele ºi preþurile utilajelor cu 
Anglia) utilajele (tractoare, locomobile, contraatacã. motoare  pe  aburi   „Clayton – 
batoze, pluguri etc.), în perfectã stare de Cu puþin timp înainte, la 14.04.2009, al Schuttleworth".
funcþionare, pânã ºi cu ºuruburile doilea expert din România în bunuri de Tot la dl. expert S.A., Certificatul de export 
originale, se prezentau publicului  la importanþã tehnicã, Stroe Adrian, semneazã definitiv are nr. 81/22.08.2002 sau 
mitinguri precum vedetele de la Hollywood. un RAPORT DE DETERMINARE, de fapt, o 81/20.08.2002? Stroe a ajuns sã fie fetiºizat, 
Ar trebui sã vedeþi ºi muzeele tehnice cum înºiruire de generalitãþi ºi lozinci formulate vorbele sale sunt socotite infailibile, ca ale 
aratã, nu orice piesã (utilaj), descompletatã în grabã ºi ºcolãreºte, repere cronologice ºi unui Dumnezeu.
sau prost restauratã, are acces, decât în numerice care nu se verificã sau se Acuz graba, superficialitatea ºi neprofesio-
cazuri excepþionale. În Þarã mi s-a închis contrazic..., aprecieri ºi calificative nalismul cu care membrii Comisiei 
gura cu replici de genul: „Dacã stã în nedovedite, derivate din interpretarea unei Naþionale  a Muzeelor ºi Colecþiilor - 
picioare, atunci e de patrimoniu naþional" singure fotografii ºi din „sugestiile" Ministerul Culturii (cu nici un specialist 
(?!). organului de poliþie. (Declaraþie R.C., 2015, în domeniu!) au girat „Raportul de 
Vãd timpul ca pe un copac, amintirile ca pe 6 aprilie Bucureºti). determinare", la care m-am referit pe scurt, 
frunze. Nu mi s-au scuturat toate… Cam în Expertul nr. 2, Stroe, precizeazã în ºi care mã poate duce la puºcãrie. 
aceeaºi perioadã am primit un telefon de la corespondenþa sa cu REC: „Aºadar, la data Alo, alo, aici e Stroe, / ªi roagã sã-i daþi 
Deva (Motru?). Un bãrbat îmi spune cã are de 14.04.2009, s-a prezentat la Muzeul voie,/O clipã sã vã-nveseleascã,/Sã ALO, ALO, un locomobil (nu-i ºtia firma) ºi cã vrea sã-l nostru dl inspector Marcel Stoian, care glumeascã,/Iar cu Voi…"
vândã („sunt bolnav, am nevoie de bani" rãspunde de Patrimoniu în cadrul *AICI E STROE!
etc), drept pentru care s-a gândit sã solicite Inspectoratului de Poliþie al judeþului În toatã mizeria asta am greºit grav de douã 
în scris sã-i dau un „certificat", cum i-am dat Ialomiþa. Mi-a dat-o la telefon pe ºefa sa de la ori. O datã, cã am luat de capital tot ce-mi 

 „ªi roagã sã-i daþi voie, „lu Renzo" (de unde ºtia?). L-am rugat sã-mi Patrimoniu din Bucureºti, o doamnã livra RCE (deºi eram avertizat cã la DJCCPN 
O clipã sã vã-nveseleascã, spunã doar cum se prezintã þevile din cazan, general, care m-a rugat sã fac un Raport de Hunedoara, Deva, trei comisii au gãsit, 

Sã glumeascã, prin care circulã fumul. A doua zi m-a sunat, determinare dupã o fotografie, pentru un numai în 2008, 18 nereguli în activitatea de 
Iar cu Voi“... spunându-mi cã lipseºte volanta micã, iar locomobil marca „Clayton-Schutlewort" operare cu certificate de export), ºi n-am 

iata mamã, de câte ori asculta Ora þevile de fum sunt foarte ruginite, multe din (s.n. Expertul nr. 2 nu ºtie sã spunã într-o verificat dosarele de la Curtea de Apel de la 
veselã lipea urechea la difuzor, chiar ele chiar gãurite. ªtiam bine cã înlocuirea limbã strãinã nici „merg la closet"). Alba Iulia, filã cu filã. Poate aº fi reuºit sã Bde-ar fi avut mâncare pe foc... þevilor de fum costa enorm, iar înlocuirea  „Menþionez cã în acea perioadã dl. director desluºesc cã locomobilul „Marshall" a plecat 

Nicolae Stroe (Stroe Nacht, 1906, Rãcãciuni, cazanului, la noi, imposibil de realizat. Aºa Rãzvan Ciucã nu era în þarã, fiind invitat la cu un certificat de export definitiv 
Bacãu – 1990, Tel Aviv, Israel) a fost un cã l-am sfãtuit sã facã rost de „transport", sã- Bruxelles cu o expoziþie de Paºti, la (81/22.09.2002), iar locomobilul „Bocan" 
vestit comic român, de origine evreiascã, i dea doi poli ºoferului ºi sã scape de utilaj. Parlamentul Europei, iar eu îi þineam locul, (Clayton S. ) cu certificatul nr. 81/ 
regizor ºi actor. În perioada interbelicã a Cel care m-a sunat putea fi Bocan, cu delegaþie (n.n. Stroe n-a suflat nici un 20.08.2002, ultimul fiind, de fapt, o mare 
fãcut cuplul umoristic cu Vasile Vasilache, Dumnezeu sã-l ierte pe ultimul martor al cuvânt când m-am întors de Paºti acasã). cacealma.
ucis în 1944, când cânta în ploaia bombelor unui deranj absurd. Utilajul putea fi chiar cel Aºadar,  am procedat la o analizã Procurorul din Deva nu ar fi acuzat cã 
americane. din unica fotografie folositã de Stroe Adrian minuþioasã…" ªi dã-i, ºi dã-i. Expertul Stroe „expertul (Ciucã Rãsvan) a evaluat un alt 
A scris ºi compus vestitele ºlagãre în Raportul de determinare… mai aruncã în Raport trei bombe: 1) bun ºi nu cel care prezenta interes pentru 
Trurli,Trurli, Du-mã acasã, mãi tramvai, Mã gândesc la Bocan, proprietarul unui „Locomobilele marca Clayton-Schutleword instanþa de judecatã" (Rechizitoriul, p. 4). 
Morãriþa, Ninge, ninge, Pentru tine, Nu utilaj-pârnaie ºi mã întreb (a câta oarã?) la  (n.n. observaþi: Schutleword; priceputul N-am putut sã îndeplinesc Expertiza tehnicã 
plâng pentru nimeni, Dragoste, poveste Francisc Maier (Puiu), mecanicul din Miniº, patriot poate sã scrie cum vrea), constituie cerutã de Curtea de Apel Alba Iulia, 
veche... Arad, proprietarul unui tractor de legendã, „pionierii" introducerii maºinismului în deoarece, dintr-o fotografie ºi trei cuvinte 

* de clasã mondialã, International Harvester, agricultura româneascã"; 2) „Obiectul din greºite, nu am reuºit sã identific 
Dar nu sunt vesel deloc. De aproape o lunã SUA, cu care în 1996, de Buna Vestire, am fotografie analizat, locomobilul marca locomobilul cu abur marca Cayton - S., 
nu ies din pierderi ºi necazuri: a rãposat inaugurat, la Slobozia, Muzeul Civilizaþiei Clayton Schutleworth este susceptibil (s.n. care a fãcut obiectul certificatului de export 
mama, apoi pãrintele duhovnic, apoi alt Agrare din România. Muzeul n-a avut bani oricine este susceptibil sã fie ce nu e) de definitiv nr. 81/20.08.2002. Nu m-au servit 
pãrinte care, pentru primul muzeu din sã achite oferta lui Maier – eu pusesem gaj clasare în patrimoniul cultural naþional; 3) nici alte surse de care dispuneam la acea 
Slobozia mi-a dat ºtergarele de borangic de chiar casa familiei mele -, Direcþia Muzee ºi Valoarea de piaþã a locomobilului analizat datã (RCE, „Raportul Stroe").
pe pereþii casei sale, apoi fata mea ºi-a rupt Colecþii a Ministerului Culturii nici nu s-a este de aproximativ 2000 de euro. A doua oarã, am greºit cã nu l-am pus când 
ligamentele pe o pîrtie de schi... În sinchisit, astfel cã într-o zi omul din Miniº ºi- Raportul lui Stroe expertul, a provocat trebuia la colþ pe cel cãruia îi spuneam Adi ºi 
sãptãmâna brânzei am primit de la a luat tractorul, ºi dus a fost. S-a întors acasã accidente: de emoþie ºi dragoste de þarã au îl aºezam lângã mine la masã. L-am tolerat 
J u d e c ã t o r i a  D e v a  C o m u n i c a r e  într-o duminicã, când lumea ieºea de la cãzut pe spate ºi Comisia de la Minister, ºi când îl simþeam cã bea orice ºi inundabil, 
rechizitoriu,emisã marþi (iar marþi!), 6 bisericã, ºi cum mai avea un tractor Poliþia ºi Parchetul de la Deva, ºi chiar ºi eu. pânã când i s-au urcat pietrele de la Nehoiu 
februarie 2018, la pomenirea Sfântului deochiat, Lanz Bulldog, s-a urcat în ºa ºi a Am infirmat de la început temeinicia în rinichi, i-am tolerat limba scoasã spre 
Cuvios Varsanufie cel Mare, cel înzestrat cu cãlãrit prin sat pânã la ultima picãturã de „Raportului Stroe (v. Adresa de expert C.R. linguºire, i-am suportat mediocritatea 
darul înainte vederii ºi autor, împreunã cu benzinã. S-a descãlþat în poartã ºi ºi-a dat foc aprilie 2013, cãtre Curtea de Apel Alba-Iulia culturalã, nu i-am dat peste mânã când m-a 
Sfântul Ioan Profetul, al lucrãrii Îndreptar la ghete. Tractorul a rãmas în drum. Copiii s- – Secþia Penalã, pct. 5-6-7. Azi, afirm cu pãlit duhoarea de plagiator (v. A.S., Muzeul 
de viaþã spiritualã: rãspunsuri la au jucat pânã seara de-a mecanicii ºi „nea tãrie, cã este singura aþã de care trage Agriculturii, unelte ºi maºini de secerat, 
întrebãrile discipolilor. Puiu". Parchetul din Deva). treierat, vânturat, Catalog, Slobozia, 2013, 
Dupã ce am citit rechizitoriul m-am gândit 32 de pagini copiate dupã internet de la A mai trecut o vreme ºi Francisc Maier s-a La data de 16.09.2014, la Inspectoratul 
cã am avut norocul în viaþã sã-l ascult la Radu Ilea, Agricultura Banatului, etc, etc, sinucis, înfigându-ºi un cuþit de mãcelãrie în Judeþean de Poliþie din Deva, am avut ocazia 
difuzor, de mânã cu mama, pe comicul etc.). L-am iertat ºi încã mã rog pentru inimã... (pentru prima datã!) sã vãd un document 
Nicolae Stroe, ºi live, nenorocul sã cunosc un sãnãtatea lui. decisiv pentru derularea procesului în care *alt Stroe, Adrian, autorul unei „partituri-

am calitatea de inculpat ºi sunt acuzat de ªi dacã-mi pierd libertatea nu-mi va pãrea În 2003 sunt calificat ca Expert în bunuri de pârnaie" interpretatã cu obstinaþie de 
mãrturie mincinoasã: Certificatul de rãu decât cã s-a întâmplat într-un loc pe care importanþã tehnicã-Patrimoniul tehnic Comisia Naþionalã a Muzeelor ºi Colecþiilor, 
export definitiv nr. 81/20.08.2002 . . . l-am cinstit cu dragoste ºi credinþã. Ca agricol; Atestat R1 / 2008 /17.04.2003. Poliþie ºi Parchetul din Deva, judeþul 
inclusiv Anexa nr. 6. Fotografia în cauzã dovadã, unde a fost bine am pus la adãpost Eram ºi directorul instituþiei, Muzeul Hunedoara: Raport de determinare dupã 
este i-re-le-van-tã. Este neclarã ºi  un muzeu de mãrturii etnografice adunate Naþional al Agriculturii.f o t o g r a f i e  „ L o c o m o b i l  C l a y t o n  –  
trunchiatã! Martorul respectiv nu oferã din Þinutul Pãdurenilor, un hambar de lemn Dupã patru ani, Stroe Adrian semneazã ca Schutleworth". În textul princeps lipseºte 
nicio ºansã de a stabili marca utilajului, de la 1680, cu nume de cneji pe trup incizate Expert în acelaºi domeniu: Atestat R1/561 un T de la ultimul cuvânt (repetat de ºase ori 
identitatea sa precisã, precum ºi calitatea sa cu litere chirilice, scos dintr-o iesle de boi din din 29.01.2007. Pânã târziu, n-am ºtiut în „partitura" însãilatã pe trei sferturi de 
de bun de patrimoniu cultural-naþional: Socet, iar de la Sãlciva – Zam, cu preotul nimic de „promovarea" pe care ºi-o fãcuse. paginã A4). Dar ce mai conteazã ºi cui 
Clayton, Clayton & Schutteworth, Hoffer Paul din Cãlãraºi, o bisericã de lemn de la Interesant e altceva: într-o þarã în care cu foloseºte scrierea corectã a denumirii unei 
Schrantz Hutter? Hoffer Schrantz AG etc… 1799, o biblie în frescã, care gâfâia în noroi ºi agricultura nu trebuie sã se facã pariuri, vechi maºini agricole, ursitã sã bage în 
Cãrei firme îi aparþine locomobilul din se sufoca în ploaie. Azi, biserica e trãitoare.Ciucã Rãzvan ºi Stroe Adrian sunt singurii puºcãrie un muzeograf, autorul Colecþiei de 
fotografia comentatã de dl Stroe Adrian? Ce Dupã mine au rãmas biserici, o mãnãstire, o experþi în „Patrimoniul tehnic agricol"! Am locomobile de la Slobozia ºi chiar 
model, ce tip, în ce clasã se încadreazã troiþã, un parc, muzee, cãrþi ºi titluri de auzit cã se pariazã pe noi.fondatorul  Muzeulu i  Naþ ional  a l  
acest „pionier al introducerii maºinismului onoare. Ce înseamnã, doamnã procuror, *Agriculturii?
în agricultura României?", rãspuns locomobilul „lui Bocan", chiar poleit în aur, La Deva, evenimentele se precipitã. În joc Alo, alo, aici e Stroe, / ªi roagã sã-i dai 
obligatoriu într-o expertizã. pe lângã toate acestea?sunt ºase locomotive cu abur scoase din voie... 
Din punctul de vedere al stãrii de Mârºavã este ºi hula prin care sunt acuzat nu România ºi valorificate în strãinãtate. Sunt *
conservare, utilajului îi lipsesc, doar din ce doar cã am colaborat „permanent" în rele cu sau nu bunuri de patrimoniu cultural-Cu 17 (ºa-pte-spre-zece) ani în urmã 
se distinge în fotografie, urmãtoarele LGS, HG, RCE (mecanici de locomotive, pe naþional?începeam sã „scriu" saga de la Deva, o 
componente: coºul de fum, volanta micã, care i-am inspirat sã nu deraieze), ba chiar „În legãturã cu locomobilul marca Clayton-poveste în care dracul se va amesteca cu lacul 
manometrul (?). am urzit ca „obiecte susceptibile de a fi Schutlewarth, în valoare de 2000 de euro, ºi umbrele cu lumini.

clasate în patrimoniul cultural naþionl, care  „Caracteristicile" însãilate în Certificatul de prin rechizitoriul Parchetului de pe lângã La data de 24.09.2001 semnam un Proces-
încã (sic!n.n.) se regãsesc pe teritoriul export definitiv „Mircea Bocan" (Anexa 6), Tribunalul Hunedoara nr. 205/P/2009 s-a verbal, alãturi de doi colaboratori ºi cu 20 de 
României", sã fie „valorificate în afara cuprind date de gabarit: dacã lungimea ºi dispus confiscarea de la învinuitul Bocan martori fotografici pe masã, prin care un 
teritoriului naþional eludând prevederile înãlþimea indicã parametri cel puþin Mircea echivalentul în lei, a acestei sume" locomobil Marshall Sons&Co Gainsborough 
legale" (Rechizitoriu, p. 4). Pentru mine, discutabili, LÃÞIMEA „pune vârf"- 280 (ªedinþa penalã nr. 625/2012).primea aviz favorabil de export definitiv: 
procurorul din Deva începe sã devinã Cain.cm!!!, o dimensiune imposibilã Germania, Finsterwalde 1a, paºaport… Judecãtoria Deva, prin Sentinþa penalã nr. 

pentru orice utilaj agricol tradiþional. *Renzo Tino-Michael… Utilajul respectiv 6 2 5 / 2 0 1 2 ,  d i s p u n e  c o n d a m n a r e a  
Doamna procuror, mã acuzaþi de mãrturie În Întâia sãptãmânã a Sfântului ºi Marelui avea 20 (douãzeci) de repere ºi subansamble inculpaþilor, astfel: REC – 3 ani închisoare 
mincinoasã (art. 273 al. 2 lit. C.p. cu aplic. Post , în Biserica ortodoxã se sãvârºeºte lipsã, adaptate sau recondiþionate. Dupã cu suspendare; AG – 2 ani închisoare cu 
Art.5 C.p.), de patru ani mã fixaþi cu Stroe ºi Canonul cel Mare al Sfântului Andrei 2013, „Marshall" va cãpãta veleitãþi de suspendare; HG – 1 an ºi 11 luni închisoare 
cu Bocan, dar nu reuºiþi sã explicaþi de ce Criteanul. „Miluieºte-mã, Dumnezeule, justiþiar ºi va deveni caz. cu suspendare.
locomobilul are 280 cm lãþime. miluieºte-mã!"Strãinii luau astfel de utilaje pentru cã în Împotriva sentinþei, inculpaþii au declarat 
Dl. expert S.A. nu face dovada nici cã a România preþurile nu erau mari, iar la ei Rãzvan Ciucã,recurs la Curtea de Apel Alba-Iulia. Instanþa 
cunoscut fondurile Camerelor Agricole din avea cine sã le repare ºi sã le punã în de recurs a dispus efectuarea de noi Slobozia, februarie 2018,
arhivele Transilvaniei (cel puþin!), care funcþiune. La târguri sau festivaluri de expertize. Prin Decizia Penalã nr. 561/2013, înainte de Duminica Ortodoxiei

ineri,  23  februarie,  organizaþia 
judeþeanã PSD Cãlãraºi îi va avea ca Vinvitaþi pe miniºtrii Eugen Teodorovici 

ºi Radu ªtefan Oprea. În prima parte a zilei va fi 
prezent la Cãlãraºi ministrul pentru Mediul de 
Afaceri, Comerþ ºi Antreprenoriat, ªtefan Radu 
Oprea, scopul principal al vizitei fiind 
promovarea Programului Start-up Nation, 
Ediþia 2018. În acest sens, Radu Oprea va 
dialoga cu studenþii Facultãþii de Management, 
Inginerie Economicã în Agriculturã ºi 
Dezvoltare Ruralã din cadrul USAMV 
Bucureºti, cu elevi ai liceelor cu profil 
tehnologic, dar ºi cu cei ce vor dori sã participe 
la dezbatere. 

Dupã-amiazã se va alãtura ministrului Radu 
Oprea ºi ministrul Finanþelor Publice, Eugen 
Teodorovici. Aceºtia se vor întâlni cu 
reprezentanþi ai mediului de afaceri din 
municipiul ºi judeþul Cãlãraºi, subiectele 
abordate fiind strâns legate de legislaþia fiscalã 
în vigoare.

Senatoarea Roxana Paþurcã, cea care a lansat 
invitaþia celor doi miniºtri, a declarat cã doreºte 
ca întâlnirea pe care aceºtia o vor avea cu 
oamenii de afaceri din Cãlãraºi sã fie beneficã în 
ceea ce priveºte identificarea de soluþii pentru 
îmbunãtãþirea mediului fiscal. „Salut prezenþa 
domnilor miniºtri Radu Oprea ºi Eugen 
Teodorovici la Cãlãraºi. Sunt convinsã cã 
întâlnirile cu studenþii, cu elevii din liceele cu 
profil tehnologic ce iºi construiesc firme de 
exerciþiu dar ºi dezbaterile cu oamenii de 
afaceri din municipiul ºi judeþul Cãlãraºi vor fi 
de bun augur. Dialogurile vor aduce o serie de 
lãmuriri atât în ceea ce priveºte implementarea 
Programului Start – up Nation, ediþia 2018 cât 
ºi Codul Fiscal.

În agendã va fi ºi o întâlnire a domnului 
ministru Teodorovici cu primarii din judeþul 
Cãlãraºi pentru clarificãri în ceea ce priveºte 
bugetul 2018."

ã adresez pe aceastã cale dumneavoastrã, lor part-time. 
având în vedere dubla dumneavoastrã În Senatul României am ajuns la un acord raþional, Mcalitate – de preºedinþi ai celor douã indiferent de formaþiunile politice pe care le 

camere ale Parlamentului ºi de lideri ai coaliþiei de reprezentãm, asupra faptului cã actul normativ 
guvernare, solicitându-vã sã fiþi de acord cu o soluþie promovat de guvern va avea efecte negative asupra 
simplã de rezolvare urgentã a situaþiei românilor românilor ºi economiei româneºti, ºi am acþionat în 
care au contracte part-time ºi au ajuns în situaþia consecinþã. Actualul ministru al Finanþelor, dl. Eugen 
paradoxalã de a aduce bani de acasã pentru a-ºi plãti Teodorovici, a fost chiar preºedintele Comisiei de 
obligaþiile fiscale faþã de stat. buget-finanþe de la Senat, comisie care a adoptat un 

raport de respingere a ordonanþei. Este rândul Concret, vã propun eliminarea sursei rãului, adicã a 
deputaþilor sã ia decizii responsabile ºi sã rezolve falsa actului normativ care a generat aceastã aberaþie 

Ministrul Muncii, dna Olguþa Vasilescu, anunþa cã problemã a contractelor part-time.fiscalã. Mai precis, vã solicit sã dispuneþi punerea pe 
problema bugetarilor încadraþi cu normã parþialã, Partidul Naþional Liberal susþine acele iniþiative care ordinea de zi a comisiilor ºi plenului Camerei 
care se aflã în pericol de a primi salarii nete mai mici îi încurajeazã pe oameni sã munceascã mai mult Deputaþilor, în regim de urgenþã, a Proiectului de Lege 
din cauza transferului contribuþiilor de pensii (CAS) ºi pentru a câºtiga mai mult ºi se opune oricãror privind respingerea Ordonanþei Guvernului 
sãnãtate (CASS), va fi rezolvatã prin ordonanþã de tentative de mãrire a poverii fiscale asupra muncii. nr.4/2017 pentru modificarea ºi completarea Legii 
urgenþã. Vorbim despre o soluþie lipsitã de logicã, Cu convingerea cã trebuie sã existe punþi de dialog nr.227/2015 privind Codul fiscal ºi adoptarea acestui 
nerezonabilã ºi discriminatorie faþã de angajaþii din între putere ºi opoziþie pentru rezolvarea problemelor proiect. Vã reamintesc cã Senatul a respins 
mediul privat, care este de naturã doar sã amplifice cetãþenilor, vã asigur de tot respectul meu.Ordonanþa Guvernului nr. 4/2017 prin care statul 
haosul din domeniile fiscalitãþii ºi salarizãrii ºi care, în taxeazã munca part-time ca pe cea cu normã întreagã, 
niciun, caz nu rezolvã problema pe fond. Soluþia este Senator Iulian Dumitrescuiar proiectul de respingere a ordonanþei a ajuns la 
limpede, respingerea în Camera Deputaþilor a actului Liderul Grupului parlamentar Camera Deputaþilor în 17.10.2017, camerã decizionalã 
normativ care instituie supraimpozitarea contracte- al Partidului Naþional Liberal din Senatîn aceastã situaþie.

rioritãþile preºedintelui PNL 
Cãlãraºi, Daniel Drãgulin, Ppentru acest an sunt legate de 

definitivarea structurilor organi-
zaþiilor locale de tineret, femei ºi 
pensionari dar ºi revizuirea bazei de 
date cu membri ºi simpatizaþi. 
Odatã finalizate aceste demersuri, 
vor demara discuþiile pentru 
stabilirea candidaþilor la primãriile 
din judeþ.
„Încercãm, de asemenea, ca acolo 
unde nu avem candidaþi pentru 
primãrie sã ne structurãm o listã cu 
2-3 membri pe care sã-i avem în 
vedere în realizarea unui sondaj în 
urma cãruia sã avem cea mai bunã 
alegere. 
Sper ca pânã la sfârºitul lunii iunie 

conduse de primarii noºtri, vom dintele Drãgulin. sau iulie sã realizãm toate aceste 
merge în alegeri cu ei. Încercãm sã Acesta a mai spus cã în localitãþile în activitãþi de naturã organizatoricã 
stabilim lista cu candidaþii la care PNL a pierdut primarii în pentru a avea o bazã de date cu 
primãrie încã de pe acum, pentru cã funcþie în baza unor sentinþe membrii ºi simpatizanþii noºtri dar 
2019 va fi un an cu 2 evenimente judecãtoreºti, sau dacã sentinþele ºi cu potenþialii candidaþi la 
politice deosebite: alegerile euro- definitive, în cazul unor procese primãrie. Acolo unde nu avem 
parlamentare ºi prezidenþiale. aflate pe rol, vor fi în defavoarea primari în funcþie vom realiza 
Gândul nostru este sã obþinem primarilor în funcþie, se va merge pe sondaje ca sã identificãm cea mai 
rezultate bune.", a declarat preºe- mâna viceprimarilor.bunã soluþie. Desigur, în localitãþile 

Cãlãraºi sã se audã în Parlamentul României: „Am 
acceptat, din nou, invitaþia Asociaþiei Femeilor de 
Afaceri din Cãlãraºi, de data aceasta într-o prezenþã mai 
numeroasã, cu invitate ºi invitaþi din mediul de afaceri 
local. Pe lângã identificarea anomaliilor legate de 
impozitarea muncii, am reþinut ca fiind urgentã ºi 
gãsirea unor soluþii de a atrage forþã de muncã din 
strãinãtate pentru acele sectoare economice deficitare în 
a acoperi necesarul de angajaþi. Am discutat despre cele 
mai importante probleme întâmpinate în activitatea 
desfãºuratã de firmele producãtoare ºi de prestãri 
servicii.sociaþia Femeilor de Afaceri din Cãlãraºi a 
Voi face o interpelare parlamentarã în legãturã cu un organizat o nouã întâlnire a femeilor manager la 
subiect de mare interes pentru comercianþi, pentru a care a invitat ºi bãrbaþi implicaþi în afacerile din A
atrage atenþia ºi a cere modificarea termenului de la care judeþ, la rândul lor afectaþi de aceleaºi probleme. 
noile case de marcat vor deveni obligatorii. Nu putem Evenimentul intitulat „Hopurile legislative din mediul 
accepta luna august ca moment din care noile case de de afaceri" a beneficiat de prezenþa senatorului liberal 
marcat sã fie obligatorii în situaþia în care acestea nu Rãducu Filipescu, care a venit însoþit de colegul Florin 
sunt nici mãcar disponibile pentru a putea fi Cîþu – senator PNL, preºedinte al Comisiei eonomice, 
achiziþionate, fãrã sã mai discutãm cã infrastructura de industrii ºi servicii din Senatul României.
funcþionare a acestora nu este încã pusã la punct de cãtre Senatorul Filipescu s-a declarat mulþumit de dialog ºi a 
ANAF."transmis cã va face ca glasul oamenilor de afaceri din 

Ministrul Finanþelor Publice 
ºi cel al Mediului de Afaceri, 

prezenþi vineri la Cãlãraºi

Preºedintele PNL Cãlãraºi, Daniel Drãgulin, 
vrea ca anul acesta sã fie stabiliþi 

candidaþii la toate primãriile din judeþ

Rãducu Filipescu, senator PNL: 
„Voi fi vocea oamenilor de afaceri 

din Cãlãraºi în Parlamentul României“

Februarie 2018

În atenþia Domnului Liviu Dragnea, 
Preºedintele Camerei Deputaþilor

În atenþia Domnului Cãlin Popescu Tãriceanu, 
Preºedintele Senatului
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maºini agricole de epocã (v. Schwerin, Damf Curtea de Apel Alba-Iulia achitã inculpaþii. conþin unelte ºi preþuri, nici cã a cunoscut 
în Mecklenburg – Pomerania, Germania, RCE afirmã cã inculpaþii iertaþi au dat în Cartea Roºie, catalog celebru care 
sau la Marele Târg al Aburului de la Dorset, judecatã Statul (?!). Parchetul din Deva cuprinde modelele ºi preþurile utilajelor cu 
Anglia) utilajele (tractoare, locomobile, contraatacã. motoare  pe  aburi   „Clayton – 
batoze, pluguri etc.), în perfectã stare de Cu puþin timp înainte, la 14.04.2009, al Schuttleworth".
funcþionare, pânã ºi cu ºuruburile doilea expert din România în bunuri de Tot la dl. expert S.A., Certificatul de export 
originale, se prezentau publicului  la importanþã tehnicã, Stroe Adrian, semneazã definitiv are nr. 81/22.08.2002 sau 
mitinguri precum vedetele de la Hollywood. un RAPORT DE DETERMINARE, de fapt, o 81/20.08.2002? Stroe a ajuns sã fie fetiºizat, 
Ar trebui sã vedeþi ºi muzeele tehnice cum înºiruire de generalitãþi ºi lozinci formulate vorbele sale sunt socotite infailibile, ca ale 
aratã, nu orice piesã (utilaj), descompletatã în grabã ºi ºcolãreºte, repere cronologice ºi unui Dumnezeu.
sau prost restauratã, are acces, decât în numerice care nu se verificã sau se Acuz graba, superficialitatea ºi neprofesio-
cazuri excepþionale. În Þarã mi s-a închis contrazic..., aprecieri ºi calificative nalismul cu care membrii Comisiei 
gura cu replici de genul: „Dacã stã în nedovedite, derivate din interpretarea unei Naþionale  a Muzeelor ºi Colecþiilor - 
picioare, atunci e de patrimoniu naþional" singure fotografii ºi din „sugestiile" Ministerul Culturii (cu nici un specialist 
(?!). organului de poliþie. (Declaraþie R.C., 2015, în domeniu!) au girat „Raportul de 
Vãd timpul ca pe un copac, amintirile ca pe 6 aprilie Bucureºti). determinare", la care m-am referit pe scurt, 
frunze. Nu mi s-au scuturat toate… Cam în Expertul nr. 2, Stroe, precizeazã în ºi care mã poate duce la puºcãrie. 
aceeaºi perioadã am primit un telefon de la corespondenþa sa cu REC: „Aºadar, la data Alo, alo, aici e Stroe, / ªi roagã sã-i daþi 
Deva (Motru?). Un bãrbat îmi spune cã are de 14.04.2009, s-a prezentat la Muzeul voie,/O clipã sã vã-nveseleascã,/Sã ALO, ALO, un locomobil (nu-i ºtia firma) ºi cã vrea sã-l nostru dl inspector Marcel Stoian, care glumeascã,/Iar cu Voi…"
vândã („sunt bolnav, am nevoie de bani" rãspunde de Patrimoniu în cadrul *AICI E STROE!
etc), drept pentru care s-a gândit sã solicite Inspectoratului de Poliþie al judeþului În toatã mizeria asta am greºit grav de douã 
în scris sã-i dau un „certificat", cum i-am dat Ialomiþa. Mi-a dat-o la telefon pe ºefa sa de la ori. O datã, cã am luat de capital tot ce-mi 

 „ªi roagã sã-i daþi voie, „lu Renzo" (de unde ºtia?). L-am rugat sã-mi Patrimoniu din Bucureºti, o doamnã livra RCE (deºi eram avertizat cã la DJCCPN 
O clipã sã vã-nveseleascã, spunã doar cum se prezintã þevile din cazan, general, care m-a rugat sã fac un Raport de Hunedoara, Deva, trei comisii au gãsit, 

Sã glumeascã, prin care circulã fumul. A doua zi m-a sunat, determinare dupã o fotografie, pentru un numai în 2008, 18 nereguli în activitatea de 
Iar cu Voi“... spunându-mi cã lipseºte volanta micã, iar locomobil marca „Clayton-Schutlewort" operare cu certificate de export), ºi n-am 

iata mamã, de câte ori asculta Ora þevile de fum sunt foarte ruginite, multe din (s.n. Expertul nr. 2 nu ºtie sã spunã într-o verificat dosarele de la Curtea de Apel de la 
veselã lipea urechea la difuzor, chiar ele chiar gãurite. ªtiam bine cã înlocuirea limbã strãinã nici „merg la closet"). Alba Iulia, filã cu filã. Poate aº fi reuºit sã Bde-ar fi avut mâncare pe foc... þevilor de fum costa enorm, iar înlocuirea  „Menþionez cã în acea perioadã dl. director desluºesc cã locomobilul „Marshall" a plecat 

Nicolae Stroe (Stroe Nacht, 1906, Rãcãciuni, cazanului, la noi, imposibil de realizat. Aºa Rãzvan Ciucã nu era în þarã, fiind invitat la cu un certificat de export definitiv 
Bacãu – 1990, Tel Aviv, Israel) a fost un cã l-am sfãtuit sã facã rost de „transport", sã- Bruxelles cu o expoziþie de Paºti, la (81/22.09.2002), iar locomobilul „Bocan" 
vestit comic român, de origine evreiascã, i dea doi poli ºoferului ºi sã scape de utilaj. Parlamentul Europei, iar eu îi þineam locul, (Clayton S. ) cu certificatul nr. 81/ 
regizor ºi actor. În perioada interbelicã a Cel care m-a sunat putea fi Bocan, cu delegaþie (n.n. Stroe n-a suflat nici un 20.08.2002, ultimul fiind, de fapt, o mare 
fãcut cuplul umoristic cu Vasile Vasilache, Dumnezeu sã-l ierte pe ultimul martor al cuvânt când m-am întors de Paºti acasã). cacealma.
ucis în 1944, când cânta în ploaia bombelor unui deranj absurd. Utilajul putea fi chiar cel Aºadar,  am procedat la o analizã Procurorul din Deva nu ar fi acuzat cã 
americane. din unica fotografie folositã de Stroe Adrian minuþioasã…" ªi dã-i, ºi dã-i. Expertul Stroe „expertul (Ciucã Rãsvan) a evaluat un alt 
A scris ºi compus vestitele ºlagãre în Raportul de determinare… mai aruncã în Raport trei bombe: 1) bun ºi nu cel care prezenta interes pentru 
Trurli,Trurli, Du-mã acasã, mãi tramvai, Mã gândesc la Bocan, proprietarul unui „Locomobilele marca Clayton-Schutleword instanþa de judecatã" (Rechizitoriul, p. 4). 
Morãriþa, Ninge, ninge, Pentru tine, Nu utilaj-pârnaie ºi mã întreb (a câta oarã?) la  (n.n. observaþi: Schutleword; priceputul N-am putut sã îndeplinesc Expertiza tehnicã 
plâng pentru nimeni, Dragoste, poveste Francisc Maier (Puiu), mecanicul din Miniº, patriot poate sã scrie cum vrea), constituie cerutã de Curtea de Apel Alba Iulia, 
veche... Arad, proprietarul unui tractor de legendã, „pionierii" introducerii maºinismului în deoarece, dintr-o fotografie ºi trei cuvinte 

* de clasã mondialã, International Harvester, agricultura româneascã"; 2) „Obiectul din greºite, nu am reuºit sã identific 
Dar nu sunt vesel deloc. De aproape o lunã SUA, cu care în 1996, de Buna Vestire, am fotografie analizat, locomobilul marca locomobilul cu abur marca Cayton - S., 
nu ies din pierderi ºi necazuri: a rãposat inaugurat, la Slobozia, Muzeul Civilizaþiei Clayton Schutleworth este susceptibil (s.n. care a fãcut obiectul certificatului de export 
mama, apoi pãrintele duhovnic, apoi alt Agrare din România. Muzeul n-a avut bani oricine este susceptibil sã fie ce nu e) de definitiv nr. 81/20.08.2002. Nu m-au servit 
pãrinte care, pentru primul muzeu din sã achite oferta lui Maier – eu pusesem gaj clasare în patrimoniul cultural naþional; 3) nici alte surse de care dispuneam la acea 
Slobozia mi-a dat ºtergarele de borangic de chiar casa familiei mele -, Direcþia Muzee ºi Valoarea de piaþã a locomobilului analizat datã (RCE, „Raportul Stroe").
pe pereþii casei sale, apoi fata mea ºi-a rupt Colecþii a Ministerului Culturii nici nu s-a este de aproximativ 2000 de euro. A doua oarã, am greºit cã nu l-am pus când 
ligamentele pe o pîrtie de schi... În sinchisit, astfel cã într-o zi omul din Miniº ºi- Raportul lui Stroe expertul, a provocat trebuia la colþ pe cel cãruia îi spuneam Adi ºi 
sãptãmâna brânzei am primit de la a luat tractorul, ºi dus a fost. S-a întors acasã accidente: de emoþie ºi dragoste de þarã au îl aºezam lângã mine la masã. L-am tolerat 
J u d e c ã t o r i a  D e v a  C o m u n i c a r e  într-o duminicã, când lumea ieºea de la cãzut pe spate ºi Comisia de la Minister, ºi când îl simþeam cã bea orice ºi inundabil, 
rechizitoriu,emisã marþi (iar marþi!), 6 bisericã, ºi cum mai avea un tractor Poliþia ºi Parchetul de la Deva, ºi chiar ºi eu. pânã când i s-au urcat pietrele de la Nehoiu 
februarie 2018, la pomenirea Sfântului deochiat, Lanz Bulldog, s-a urcat în ºa ºi a Am infirmat de la început temeinicia în rinichi, i-am tolerat limba scoasã spre 
Cuvios Varsanufie cel Mare, cel înzestrat cu cãlãrit prin sat pânã la ultima picãturã de „Raportului Stroe (v. Adresa de expert C.R. linguºire, i-am suportat mediocritatea 
darul înainte vederii ºi autor, împreunã cu benzinã. S-a descãlþat în poartã ºi ºi-a dat foc aprilie 2013, cãtre Curtea de Apel Alba-Iulia culturalã, nu i-am dat peste mânã când m-a 
Sfântul Ioan Profetul, al lucrãrii Îndreptar la ghete. Tractorul a rãmas în drum. Copiii s- – Secþia Penalã, pct. 5-6-7. Azi, afirm cu pãlit duhoarea de plagiator (v. A.S., Muzeul 
de viaþã spiritualã: rãspunsuri la au jucat pânã seara de-a mecanicii ºi „nea tãrie, cã este singura aþã de care trage Agriculturii, unelte ºi maºini de secerat, 
întrebãrile discipolilor. Puiu". Parchetul din Deva). treierat, vânturat, Catalog, Slobozia, 2013, 
Dupã ce am citit rechizitoriul m-am gândit 32 de pagini copiate dupã internet de la A mai trecut o vreme ºi Francisc Maier s-a La data de 16.09.2014, la Inspectoratul 
cã am avut norocul în viaþã sã-l ascult la Radu Ilea, Agricultura Banatului, etc, etc, sinucis, înfigându-ºi un cuþit de mãcelãrie în Judeþean de Poliþie din Deva, am avut ocazia 
difuzor, de mânã cu mama, pe comicul etc.). L-am iertat ºi încã mã rog pentru inimã... (pentru prima datã!) sã vãd un document 
Nicolae Stroe, ºi live, nenorocul sã cunosc un sãnãtatea lui. decisiv pentru derularea procesului în care *alt Stroe, Adrian, autorul unei „partituri-

am calitatea de inculpat ºi sunt acuzat de ªi dacã-mi pierd libertatea nu-mi va pãrea În 2003 sunt calificat ca Expert în bunuri de pârnaie" interpretatã cu obstinaþie de 
mãrturie mincinoasã: Certificatul de rãu decât cã s-a întâmplat într-un loc pe care importanþã tehnicã-Patrimoniul tehnic Comisia Naþionalã a Muzeelor ºi Colecþiilor, 
export definitiv nr. 81/20.08.2002 . . . l-am cinstit cu dragoste ºi credinþã. Ca agricol; Atestat R1 / 2008 /17.04.2003. Poliþie ºi Parchetul din Deva, judeþul 
inclusiv Anexa nr. 6. Fotografia în cauzã dovadã, unde a fost bine am pus la adãpost Eram ºi directorul instituþiei, Muzeul Hunedoara: Raport de determinare dupã 
este i-re-le-van-tã. Este neclarã ºi  un muzeu de mãrturii etnografice adunate Naþional al Agriculturii.f o t o g r a f i e  „ L o c o m o b i l  C l a y t o n  –  
trunchiatã! Martorul respectiv nu oferã din Þinutul Pãdurenilor, un hambar de lemn Dupã patru ani, Stroe Adrian semneazã ca Schutleworth". În textul princeps lipseºte 
nicio ºansã de a stabili marca utilajului, de la 1680, cu nume de cneji pe trup incizate Expert în acelaºi domeniu: Atestat R1/561 un T de la ultimul cuvânt (repetat de ºase ori 
identitatea sa precisã, precum ºi calitatea sa cu litere chirilice, scos dintr-o iesle de boi din din 29.01.2007. Pânã târziu, n-am ºtiut în „partitura" însãilatã pe trei sferturi de 
de bun de patrimoniu cultural-naþional: Socet, iar de la Sãlciva – Zam, cu preotul nimic de „promovarea" pe care ºi-o fãcuse. paginã A4). Dar ce mai conteazã ºi cui 
Clayton, Clayton & Schutteworth, Hoffer Paul din Cãlãraºi, o bisericã de lemn de la Interesant e altceva: într-o þarã în care cu foloseºte scrierea corectã a denumirii unei 
Schrantz Hutter? Hoffer Schrantz AG etc… 1799, o biblie în frescã, care gâfâia în noroi ºi agricultura nu trebuie sã se facã pariuri, vechi maºini agricole, ursitã sã bage în 
Cãrei firme îi aparþine locomobilul din se sufoca în ploaie. Azi, biserica e trãitoare.Ciucã Rãzvan ºi Stroe Adrian sunt singurii puºcãrie un muzeograf, autorul Colecþiei de 
fotografia comentatã de dl Stroe Adrian? Ce Dupã mine au rãmas biserici, o mãnãstire, o experþi în „Patrimoniul tehnic agricol"! Am locomobile de la Slobozia ºi chiar 
model, ce tip, în ce clasã se încadreazã troiþã, un parc, muzee, cãrþi ºi titluri de auzit cã se pariazã pe noi.fondatorul  Muzeulu i  Naþ ional  a l  
acest „pionier al introducerii maºinismului onoare. Ce înseamnã, doamnã procuror, *Agriculturii?
în agricultura României?", rãspuns locomobilul „lui Bocan", chiar poleit în aur, La Deva, evenimentele se precipitã. În joc Alo, alo, aici e Stroe, / ªi roagã sã-i dai 
obligatoriu într-o expertizã. pe lângã toate acestea?sunt ºase locomotive cu abur scoase din voie... 
Din punctul de vedere al stãrii de Mârºavã este ºi hula prin care sunt acuzat nu România ºi valorificate în strãinãtate. Sunt *
conservare, utilajului îi lipsesc, doar din ce doar cã am colaborat „permanent" în rele cu sau nu bunuri de patrimoniu cultural-Cu 17 (ºa-pte-spre-zece) ani în urmã 
se distinge în fotografie, urmãtoarele LGS, HG, RCE (mecanici de locomotive, pe naþional?începeam sã „scriu" saga de la Deva, o 
componente: coºul de fum, volanta micã, care i-am inspirat sã nu deraieze), ba chiar „În legãturã cu locomobilul marca Clayton-poveste în care dracul se va amesteca cu lacul 
manometrul (?). am urzit ca „obiecte susceptibile de a fi Schutlewarth, în valoare de 2000 de euro, ºi umbrele cu lumini.

clasate în patrimoniul cultural naþionl, care  „Caracteristicile" însãilate în Certificatul de prin rechizitoriul Parchetului de pe lângã La data de 24.09.2001 semnam un Proces-
încã (sic!n.n.) se regãsesc pe teritoriul export definitiv „Mircea Bocan" (Anexa 6), Tribunalul Hunedoara nr. 205/P/2009 s-a verbal, alãturi de doi colaboratori ºi cu 20 de 
României", sã fie „valorificate în afara cuprind date de gabarit: dacã lungimea ºi dispus confiscarea de la învinuitul Bocan martori fotografici pe masã, prin care un 
teritoriului naþional eludând prevederile înãlþimea indicã parametri cel puþin Mircea echivalentul în lei, a acestei sume" locomobil Marshall Sons&Co Gainsborough 
legale" (Rechizitoriu, p. 4). Pentru mine, discutabili, LÃÞIMEA „pune vârf"- 280 (ªedinþa penalã nr. 625/2012).primea aviz favorabil de export definitiv: 
procurorul din Deva începe sã devinã Cain.cm!!!, o dimensiune imposibilã Germania, Finsterwalde 1a, paºaport… Judecãtoria Deva, prin Sentinþa penalã nr. 

pentru orice utilaj agricol tradiþional. *Renzo Tino-Michael… Utilajul respectiv 6 2 5 / 2 0 1 2 ,  d i s p u n e  c o n d a m n a r e a  
Doamna procuror, mã acuzaþi de mãrturie În Întâia sãptãmânã a Sfântului ºi Marelui avea 20 (douãzeci) de repere ºi subansamble inculpaþilor, astfel: REC – 3 ani închisoare 
mincinoasã (art. 273 al. 2 lit. C.p. cu aplic. Post , în Biserica ortodoxã se sãvârºeºte lipsã, adaptate sau recondiþionate. Dupã cu suspendare; AG – 2 ani închisoare cu 
Art.5 C.p.), de patru ani mã fixaþi cu Stroe ºi Canonul cel Mare al Sfântului Andrei 2013, „Marshall" va cãpãta veleitãþi de suspendare; HG – 1 an ºi 11 luni închisoare 
cu Bocan, dar nu reuºiþi sã explicaþi de ce Criteanul. „Miluieºte-mã, Dumnezeule, justiþiar ºi va deveni caz. cu suspendare.
locomobilul are 280 cm lãþime. miluieºte-mã!"Strãinii luau astfel de utilaje pentru cã în Împotriva sentinþei, inculpaþii au declarat 
Dl. expert S.A. nu face dovada nici cã a România preþurile nu erau mari, iar la ei Rãzvan Ciucã,recurs la Curtea de Apel Alba-Iulia. Instanþa 
cunoscut fondurile Camerelor Agricole din avea cine sã le repare ºi sã le punã în de recurs a dispus efectuarea de noi Slobozia, februarie 2018,
arhivele Transilvaniei (cel puþin!), care funcþiune. La târguri sau festivaluri de expertize. Prin Decizia Penalã nr. 561/2013, înainte de Duminica Ortodoxiei

ineri,  23  februarie,  organizaþia 
judeþeanã PSD Cãlãraºi îi va avea ca Vinvitaþi pe miniºtrii Eugen Teodorovici 

ºi Radu ªtefan Oprea. În prima parte a zilei va fi 
prezent la Cãlãraºi ministrul pentru Mediul de 
Afaceri, Comerþ ºi Antreprenoriat, ªtefan Radu 
Oprea, scopul principal al vizitei fiind 
promovarea Programului Start-up Nation, 
Ediþia 2018. În acest sens, Radu Oprea va 
dialoga cu studenþii Facultãþii de Management, 
Inginerie Economicã în Agriculturã ºi 
Dezvoltare Ruralã din cadrul USAMV 
Bucureºti, cu elevi ai liceelor cu profil 
tehnologic, dar ºi cu cei ce vor dori sã participe 
la dezbatere. 

Dupã-amiazã se va alãtura ministrului Radu 
Oprea ºi ministrul Finanþelor Publice, Eugen 
Teodorovici. Aceºtia se vor întâlni cu 
reprezentanþi ai mediului de afaceri din 
municipiul ºi judeþul Cãlãraºi, subiectele 
abordate fiind strâns legate de legislaþia fiscalã 
în vigoare.

Senatoarea Roxana Paþurcã, cea care a lansat 
invitaþia celor doi miniºtri, a declarat cã doreºte 
ca întâlnirea pe care aceºtia o vor avea cu 
oamenii de afaceri din Cãlãraºi sã fie beneficã în 
ceea ce priveºte identificarea de soluþii pentru 
îmbunãtãþirea mediului fiscal. „Salut prezenþa 
domnilor miniºtri Radu Oprea ºi Eugen 
Teodorovici la Cãlãraºi. Sunt convinsã cã 
întâlnirile cu studenþii, cu elevii din liceele cu 
profil tehnologic ce iºi construiesc firme de 
exerciþiu dar ºi dezbaterile cu oamenii de 
afaceri din municipiul ºi judeþul Cãlãraºi vor fi 
de bun augur. Dialogurile vor aduce o serie de 
lãmuriri atât în ceea ce priveºte implementarea 
Programului Start – up Nation, ediþia 2018 cât 
ºi Codul Fiscal.

În agendã va fi ºi o întâlnire a domnului 
ministru Teodorovici cu primarii din judeþul 
Cãlãraºi pentru clarificãri în ceea ce priveºte 
bugetul 2018."

ã adresez pe aceastã cale dumneavoastrã, lor part-time. 
având în vedere dubla dumneavoastrã În Senatul României am ajuns la un acord raþional, Mcalitate – de preºedinþi ai celor douã indiferent de formaþiunile politice pe care le 

camere ale Parlamentului ºi de lideri ai coaliþiei de reprezentãm, asupra faptului cã actul normativ 
guvernare, solicitându-vã sã fiþi de acord cu o soluþie promovat de guvern va avea efecte negative asupra 
simplã de rezolvare urgentã a situaþiei românilor românilor ºi economiei româneºti, ºi am acþionat în 
care au contracte part-time ºi au ajuns în situaþia consecinþã. Actualul ministru al Finanþelor, dl. Eugen 
paradoxalã de a aduce bani de acasã pentru a-ºi plãti Teodorovici, a fost chiar preºedintele Comisiei de 
obligaþiile fiscale faþã de stat. buget-finanþe de la Senat, comisie care a adoptat un 

raport de respingere a ordonanþei. Este rândul Concret, vã propun eliminarea sursei rãului, adicã a 
deputaþilor sã ia decizii responsabile ºi sã rezolve falsa actului normativ care a generat aceastã aberaþie 

Ministrul Muncii, dna Olguþa Vasilescu, anunþa cã problemã a contractelor part-time.fiscalã. Mai precis, vã solicit sã dispuneþi punerea pe 
problema bugetarilor încadraþi cu normã parþialã, Partidul Naþional Liberal susþine acele iniþiative care ordinea de zi a comisiilor ºi plenului Camerei 
care se aflã în pericol de a primi salarii nete mai mici îi încurajeazã pe oameni sã munceascã mai mult Deputaþilor, în regim de urgenþã, a Proiectului de Lege 
din cauza transferului contribuþiilor de pensii (CAS) ºi pentru a câºtiga mai mult ºi se opune oricãror privind respingerea Ordonanþei Guvernului 
sãnãtate (CASS), va fi rezolvatã prin ordonanþã de tentative de mãrire a poverii fiscale asupra muncii. nr.4/2017 pentru modificarea ºi completarea Legii 
urgenþã. Vorbim despre o soluþie lipsitã de logicã, Cu convingerea cã trebuie sã existe punþi de dialog nr.227/2015 privind Codul fiscal ºi adoptarea acestui 
nerezonabilã ºi discriminatorie faþã de angajaþii din între putere ºi opoziþie pentru rezolvarea problemelor proiect. Vã reamintesc cã Senatul a respins 
mediul privat, care este de naturã doar sã amplifice cetãþenilor, vã asigur de tot respectul meu.Ordonanþa Guvernului nr. 4/2017 prin care statul 
haosul din domeniile fiscalitãþii ºi salarizãrii ºi care, în taxeazã munca part-time ca pe cea cu normã întreagã, 
niciun, caz nu rezolvã problema pe fond. Soluþia este Senator Iulian Dumitrescuiar proiectul de respingere a ordonanþei a ajuns la 
limpede, respingerea în Camera Deputaþilor a actului Liderul Grupului parlamentar Camera Deputaþilor în 17.10.2017, camerã decizionalã 
normativ care instituie supraimpozitarea contracte- al Partidului Naþional Liberal din Senatîn aceastã situaþie.

rioritãþile preºedintelui PNL 
Cãlãraºi, Daniel Drãgulin, Ppentru acest an sunt legate de 

definitivarea structurilor organi-
zaþiilor locale de tineret, femei ºi 
pensionari dar ºi revizuirea bazei de 
date cu membri ºi simpatizaþi. 
Odatã finalizate aceste demersuri, 
vor demara discuþiile pentru 
stabilirea candidaþilor la primãriile 
din judeþ.
„Încercãm, de asemenea, ca acolo 
unde nu avem candidaþi pentru 
primãrie sã ne structurãm o listã cu 
2-3 membri pe care sã-i avem în 
vedere în realizarea unui sondaj în 
urma cãruia sã avem cea mai bunã 
alegere. 
Sper ca pânã la sfârºitul lunii iunie 

conduse de primarii noºtri, vom dintele Drãgulin. sau iulie sã realizãm toate aceste 
merge în alegeri cu ei. Încercãm sã Acesta a mai spus cã în localitãþile în activitãþi de naturã organizatoricã 
stabilim lista cu candidaþii la care PNL a pierdut primarii în pentru a avea o bazã de date cu 
primãrie încã de pe acum, pentru cã funcþie în baza unor sentinþe membrii ºi simpatizanþii noºtri dar 
2019 va fi un an cu 2 evenimente judecãtoreºti, sau dacã sentinþele ºi cu potenþialii candidaþi la 
politice deosebite: alegerile euro- definitive, în cazul unor procese primãrie. Acolo unde nu avem 
parlamentare ºi prezidenþiale. aflate pe rol, vor fi în defavoarea primari în funcþie vom realiza 
Gândul nostru este sã obþinem primarilor în funcþie, se va merge pe sondaje ca sã identificãm cea mai 
rezultate bune.", a declarat preºe- mâna viceprimarilor.bunã soluþie. Desigur, în localitãþile 

Cãlãraºi sã se audã în Parlamentul României: „Am 
acceptat, din nou, invitaþia Asociaþiei Femeilor de 
Afaceri din Cãlãraºi, de data aceasta într-o prezenþã mai 
numeroasã, cu invitate ºi invitaþi din mediul de afaceri 
local. Pe lângã identificarea anomaliilor legate de 
impozitarea muncii, am reþinut ca fiind urgentã ºi 
gãsirea unor soluþii de a atrage forþã de muncã din 
strãinãtate pentru acele sectoare economice deficitare în 
a acoperi necesarul de angajaþi. Am discutat despre cele 
mai importante probleme întâmpinate în activitatea 
desfãºuratã de firmele producãtoare ºi de prestãri 
servicii.sociaþia Femeilor de Afaceri din Cãlãraºi a 
Voi face o interpelare parlamentarã în legãturã cu un organizat o nouã întâlnire a femeilor manager la 
subiect de mare interes pentru comercianþi, pentru a care a invitat ºi bãrbaþi implicaþi în afacerile din A
atrage atenþia ºi a cere modificarea termenului de la care judeþ, la rândul lor afectaþi de aceleaºi probleme. 
noile case de marcat vor deveni obligatorii. Nu putem Evenimentul intitulat „Hopurile legislative din mediul 
accepta luna august ca moment din care noile case de de afaceri" a beneficiat de prezenþa senatorului liberal 
marcat sã fie obligatorii în situaþia în care acestea nu Rãducu Filipescu, care a venit însoþit de colegul Florin 
sunt nici mãcar disponibile pentru a putea fi Cîþu – senator PNL, preºedinte al Comisiei eonomice, 
achiziþionate, fãrã sã mai discutãm cã infrastructura de industrii ºi servicii din Senatul României.
funcþionare a acestora nu este încã pusã la punct de cãtre Senatorul Filipescu s-a declarat mulþumit de dialog ºi a 
ANAF."transmis cã va face ca glasul oamenilor de afaceri din 

Ministrul Finanþelor Publice 
ºi cel al Mediului de Afaceri, 

prezenþi vineri la Cãlãraºi

Preºedintele PNL Cãlãraºi, Daniel Drãgulin, 
vrea ca anul acesta sã fie stabiliþi 

candidaþii la toate primãriile din judeþ

Rãducu Filipescu, senator PNL: 
„Voi fi vocea oamenilor de afaceri 

din Cãlãraºi în Parlamentul României“

Februarie 2018

În atenþia Domnului Liviu Dragnea, 
Preºedintele Camerei Deputaþilor

În atenþia Domnului Cãlin Popescu Tãriceanu, 
Preºedintele Senatului

SCRISOARE DESCHISÃ



una trecutã, viceprimarul Viorel va completa logistica destinatã 
Ivanciu, în subordinea cãruia se reparaþiei strãzilor care se mai Laflã Serviciul Public Pavaje compune dintr-un repartitor modern, 

Spaþii Verzi, anunþa cã anul acesta vor un autogreder, plus alte utilaje 
intra în reparaþii 16 strãzi, lucrãri ce specifice. Cu toate astea, mai rãmâne 
vor fi executate de cãtre acest serviciu. de rezolvat problema pregãtirii 
În urma discuþiilor cu consilierii PSD angajaþilor care efectueazã aceste 
ºi PDS, a fost stabilitã o listã de lucrãri. De mai multe ori au fost 
prioritãþi cu strãzile pe care se va turna semnalate public deficienþe grave 
covor asfaltic, pe lângã cele 16 privind modul în care aceºtia ºi-au 
anunþate iniþial adãugându-se încã 4. fãcut treaba. Conform declaraþiilor 
Acestea sunt: Ecaterina Teodoroiu, viceprimarului Ivanciu, anul trecut au 
Eremia Grigorescu, Miron Costin, fost aplicate ºase sancþiuni, care au 
Andrei ªaguna, Oituz, Nicolae constat în diminuarea salariului cu 
Titulescu, Speranþei, Cireºilor, Stânje- 10% pe 3 luni, pentru nerespectarea 
neilor, Diaconu Coresi, Sulfinei procesului tehnologic de reparare a 
(tronson Belºugului – Blocuri I), Aleea carosabilului. În plus, s-a luat decizia 
Constructorului, Ion Scorþaru, Anton pregãtirii profesionale a angajaþilor 
Pann, Silozului, Mihail Sadoveanu, prin instruiri periodice.
Pescãruºi (tronsonul Panduri - Tot anul acesta va fi întocmitã ºi 
Zãvoiului), Locomotivei, (tronson documentaþia tehnicã pentru intro-
Nicolae Titulescu – Tudor Vladimi- ducerea canalizãrii pluviale pe strada 
rescu), General Constantin Pantazi, Locomotivei (tronson Rocadã – str. 
Ion Ciulinaru. Rovine), urmând ca lucrãrile sã fie 
Pentru îmbunãtãþirea lucrãrilor de demarate în a doua jumãtate a anului. 
turnare a covorului asfaltic, Primãria ªi pentru celelalte strãzi care sunt 
Cãlãraºi a achiziþionat în ultima inundate de apele pluviale se vor 
perioadã mai multe utilaje moderne. întocmi documentaþiile tehnice, 
Recent a fost achiziþionatã ºi o viceprimarul Viorel Ivanciu declarând 
autobasculantã de 24 de tone, care va fi cã se doreºte ca aceste probleme sã fie 
folositã la transportul asfaltului ºi care rezolvate pânã la finele lui 2018.
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· Diferenþierea conþinuturilor, a 
strategiilor didactice în funcþie de 
disponibilitatea, interesele, profilurile 
de învãþare ale elevilor; 

· Exersarea unor metode ºi tehnici de 
predare active ºi interactive; 

· Cunoaºterea strategiilor de predare 
care se impun în educaþia copiilor 
supradotaþi; 

· Includerea metodelor propuse în 
strategii de predare coerente, creative, 
care urmãresc dezvoltarea respon-
sabilitãþii ºi a spiritului de echipã; 

· Analiza trãsãturilor ºi implicaþiilor 
pedagogice ale învãþãrii prin coope-
rarea cu persoane înalt specializate din 
Japonia. 

Aceastã desemnare este onorantã 
pentru CNBS deoarece criteriile de 
selecþie au fost numeroase, repre-
zentând în acelaºi timp o recompensã a 
muncii profesorilor Hreniuc Toader, 
Hreniuc Ema, ªerban Gabriela ºi n urma selecþiei  în vederea implementarea unui astfel de proiect?  

înfiinþãrii la nivelul fiecãrui judeþ A f l ã m  d i n t r - u n  c o m u n i c a t  a l  Dumitrescu Gica. De asemenea, la 
din þarã a centrelor de excelenþã din Ministerului Educatiei Nationale care Î aceastã selecþie a contat ºi faptul cã 

cadrul proiectului „Promovarea ºi sunt beneficiile: avem în liceul nostru elevi care au 
susþinerea excelenþei în educaþie prin participat la olimpiade si concursuri · Oportunitate de bunã practicã pentru 
dezvoltarea competenþelor în disciplina profesorii de informaticã din România naþionale ºi internaþionale obþinând 
Tehnologia Informaþiei", Colegiul având în vedere know-how-ul japonez rezultate deosebite: Dumitrescu Radu,  
Naþional ,,Barbu ªtirbei " din în domeniul ºtiinþei calculatoarelor; Miclãuº Adrian, Vlad Radu- Mihai ºi 
Cãlãraºi a fost desemnat CETI 

· Disponibilitate de bazã materialã în Dinu Alexandru. „Un alt avantaj 
( C e n t r u  d e  E x c e l e n þ ã  î n  

informaticã ºi profesori specializaþi în important în cadrul selecþiei a fost ºi 
Tehnologia Informaþiei) pentru 

domeniu; acela cã avem tradiþie în acest domeniu judeþul Cãlãraºi.
ºi funcþionãm cu profil de mate-· Ridicarea nivelului de educaþie ºi Proiectul are ca obiectiv, prin crearea 

creºterea competitivitãþii elevilor cu maticã-informaticã, intensiv unui parteneriat educaþional cu 
rezultate deosebite prin munca directã informaticã", a declarat Eufrosina Japonia, asigurarea condiþiilor 
cu formatorii japonezi; Amza, directorul Colegiului Naþional optime de pregãtire ºi dezvoltare a 

„Barbu ªtirbei". Prin infiinþarea unui · Flexibilizarea demersului didactic elevilor din clasele IX – XII cu profil 
prin abordarea integratã a curriculu- astfel de centru, elevilor din judeþ li se matematicã – informaticã,  capabili de 
mului ºi  aranjarea secvenþelor va acorda o pregãtire avansatã, performanþe înalte. Centrul va 
curriculare conform aptitudinilor beneficia de un laborator IT dotat cu 26 calificatã, mai bine focalizatã pe 
deosebite ale copiilor supradotaþi; calculatoare performante ºi o tablã aptitudinile ºi nevoile lor de instruire 

interactivã. · Aplicarea unor strategii de instruire avansatã, prin promovarea unor 
Cum poate  benef ic ia  s is temul  care adapteazã conþinutul curriculum- metode ºi  instrumente pentru 
educaþional din Romania de colabo- ului la stilul de învãþare a copiilor depistarea valorilor autentice ºi 
rarea cu profesori japonezi, prin supradotaþi ºi/sau talentaþi; stimularea creativitãþii specifice.

enatorul PSD Roxana Paþurcã a 
anunþat cã din 28 februarie va Sdeschide cel de al doilea cabinet 

senatorial în oraºul Fundulea. Audienþele 
se vor þine aici în fiecare zi de miercuri 
între orele 15.00-19.00.
„Îmi face mare plãcere sã anunþ cã, 
începând de sãptãmâna viitoare, din data 
de 28.02.2018 voi putea fi ºi mai aproape 
de cãlãrãºenii din judeþ. În urma 
consultãrilor cu domnul primar Dorel 
Dorobanþu, dar ºi cu doamna viceprimar 
Ligia Bivol voi deschide al doilea cabinet 
senatorial în oraºul Fundulea, în sediul 
Primãriei, situat pe B-dul 22 Decembrie 
1918, nr. 151. Astfel, în fiecare zi de 
miercuri voi putea dialoga cu cetãþenii din 
Fundulea, dar ºi din împrejurimi ºi în 
limita posibilitãþilor legale voi încerca sã 
identific ºi soluþiile pentru problemele 
semnalate. Audienþele se vor desfãºura 
între orele 15.00 - 19.00. 
De asemenea, în fiecare zi de vineri, uºa 
biroului meu din sediul organizaþiei 
judeþene PSD Cãlãraºi este deschisã 
pentru audienþe, între orele 09.00 - 14.00.
Pentru înscrieri la audienþe, aveþi la 
d ispoz i þ ie  numere le  de  te le fon:  
0749313491 ºi 0342108374, precum ºi o 
adresã de e-mail:
 senatorroxanapaturca@gmail.com."

confirme rezultatele bune din 
primul mandat. Vin cu o întrebare 
retoricã: DE CE A CÂªTIGAT ATÂT 
DE UªOR?! Dincã a câºtigat pentru 
cã niciun alt contracandidat nu a 
putut veni în faþa delegaþilor cu un 
program care sã combatã reuºitele 
lui! ªi la final (nu ºtiu cine a gândit, 
dar bine a fãcut), ca în „Break the 
Chain" (Rupe lanþul),  a rãsunat 
imnul manifestãrii, One Billion 
Rising, salutând realegerea lui 
Dorinel Dincã în funcþia de 
preºedinte AJF! Întrebat de dl. 

Mircea Brânduºã obscure ale fotbalului judeþean". ªi, GOGA, un personaj notoriu în FRF, 
s-a þinut de cuvânt! Realizãrile au dacã Dincã ar fi avut nevoie de 

arna, nouã, românilor, ne plac fost multe: promovãri succesive în sprijinul presei, cu multã modestie 
alegerile ºi revoluþiile! Lipiþi de liga 3 ºi reducerea considerabilã a am rãspuns: mass-media l-a Icalorifer, sã miroasã a ger ºi sã incidentelor pe terenurile de joc în sprijinit de fiecare datã când a fãcut 

fie deschis televizorul ºi dat la liga „tractoriºtilor" ºi  cea a lucruri benefice fotbalului judeþean! 
maximum. Ce repede au trecut 4 ani! „cãruþaºilor". Revenind la subiectul În ceea ce mã priveºte, PREªE-
Întorcându-ne în timp, înainte de principal, delegaþii prezenþi au DINTELE, poate confirma cã în 
debutul ºedinþei Adunãrii Generale înþeles cã suntem în democraþia urmã cu 4 ani am fost printre cei 
a fotbalului judeþean, din data de 17 luminii ªI AU SANCÞIONAT PRIN puþini alãturi de el. I-am oferit 
februarie 2018, privind alegerea VOT DE BLAM echipele  cu sprijinul într-o situaþie specialã. Dar 
preºedintelui AJF, desfãºuratã în probleme financiare, mai ales pe l-am ºi criticat fãrã sã deþin la acea 
sala de ºedinþe a CJC, am auzit pe cele ai cãror reprezentanþi nu au fost vreme dovezi! Ce nu mi-a plãcut a 
majoritatea celor 42 de delegaþi prezenþi. Însuºi, dl Goga, delegatul fost faptul cã la protocolul oferit de 
judeþeni prezenþi (din 49) spunând FRF, s-a convins atunci când s-a dl Dincã, mulþi „binevoitori" se 
mai voalat sau nu, „TOT CU anunþat rezultatul alegerilor finale înghesuiau la masa bunãstãrii! 
MOTANU MERGEM"! De parcã ar fi cã preºedintele Dincã a condus Acum, când cel de-al doilea mandat 
fost altã variantã! La sfârºitul BINE fotbalu l  judeþean!  În  a început sã curgã, îmi permit, prin 
alegerilor, m-am alãturat celor care momentul anunþãrii rezultatelor experienþa mea, sã-i dau un sfat d-
au salutat la unison CONTINUI- finale, Dincã a strâns, diplomat, lui Dincã: costumul ºi cãmãºile stau 
TATEA! DE CE? Am sã vã redau mai toate mâinile! Secretarul de stat frumos peste trupurile celor care au 
jos aspecte interesante privind Ciprian Pandea, Deputatul Sorin obþinut funcþiile din cadrul Biroului 
desfãºurarea acestor alegeri unice Vrãjitoru, vicepreºedinte CJC, Executiv AJF, dar CONTEAZÃ doar 
de la AJF Cãlãraºi. Spun asta pentru Marian Dinulescu, preºedintele calitatea umanã de sub acestea. Mã 
cã pe fiecare post a fost doar un Dunãrea Cãlãraºi, Florin Briºan, refer aici la vechea ºi totuºi NOUA 
candidat. Fiind un singur candidat preºedintele ºi secretarul AJF ECHIPÃ: Radu Ion ºi Dan Mircea, 
pentru funcþia de preºedinte, s-a Constanþa, Cârjilã,  respectiv vicepreºedinþi, la Cornel Toma ºi 
votat la „liber"! Cu toate cã au stat în Guteanu, primari ºi viceprimari din Auricã Jecu, reprezentanþii ligilor 5 
umbra culorilor AJF încã de acum 4 judeþ ºi mulþi alþii. Toþi au þinut ºi 4, la secretarul Daniel ªtefan ºi la 
ani, UNII dintre delegaþi (mai noi) se discursuri mãgulitoare la adresa lui preºedintele CJA, Cãtãlin Stroe. 
întrebau cine-i bãiatul acela, Dincã, încurajând activitatea Acum, când „Motanu" a fost reales 
singurul de altfel la costum ºi la acestuia ºi lista de proiecte pe care le preºedinte, m-am liniºtit. Totuºi, 
cravatã din prezidiu. Era Dorinel va implementa în noul mandat. În ATENÞIE LA CE VA FI! Se anunþã o 
Dincã, cel care acum 4 ani îmi sfârºit, suntem în democraþia primãvarã tumultoasã cu alegeri la 
mãrturisea cã „nu ºi-ar vinde fotbalului românesc, zic asta pentru FRF ale cãror rezultate, cel puþin la 
niciodatã sufletul intereselor cã „MOTANU" trebuie neapãrat sã ora asta, sunt greu de anticipat! 

e lângã transferurile importante de 
jucãtori realizate în ultima perioadã, PClubul Dunãrea Cãlãraºi a mai reuºit o 

performanþã, aceea de a avea un sponsor tehnic, 
devenind astfel singura echipã din Liga a II-a 
care beneficiazã de un astfel de suport.
Graþie demersurilor fãcute de preºedintele 
clubului, Florin Briºan, urmeazã ca în zilele 
urmãtoare sã se semneze un acord de de 
sponzorizare cu firma D-Play, unic importator în 
România al brandului ACERBIS.
Contractul se va întinde pe o perioadã de 3 ani, 
urmând ca sponsorul tehnic sã punã la dispoziþia 
jucãtorilor ºi staffului tehnic echipamentul de 
joc, echipamentul de antrenament ºi cel de 
prezentare.
Conform declaraþiilor oferite de preºedintele 
Florin Briºan, clubul cheltuia 150.000 de lei 
anual cu echipamentul, realizându-se, prin acest 
acord de sponsorizare, o economie de 450.000 
de lei în cei trei ani. Briºan s-a declarat 
impresionat de calitatea superioarã ºi designul 
echipamentului ºi a anunþat cã în perioada 
urmãtoare va lansa o campanie de promovare.
ªi reprezentanþii brandului Acerbis în România 
au anunþat cã, de acum încolo, timp de trei ani, 
„vor avea privilegiul" de a fi sponsorul tehnic al 
Dunãrii Cãlãraºi.
„Vã anunþãm cã am devenit Sponsor Tehnic al înfiinþare. Suntem bucuroºi cã munca noastrã 
echipei „Dunãrea Cãlãraºi" pentru urmãtorii 3 este apreciatã ºi îi mulþumim domnului 
ani, echipã care doreºte sã promoveze în Liga 1 preºedinte Florentin Briºan ºi întregii conduceri 
pentru prima data în cei 100 de ani de la pentru acest privilegiu."

flatã pe primul loc în acest moment, la un punct 
distanþã de ocupanta locului secund ºi contra-Acandidata la promovare, FC Hermannstadt, 

Dunãrea Cãlãraºi este la un pas de prima participare, din 
istorie, pe prima scenã fotbalisticã din România, astfel 
cã are nevoie de sprijinul cât mai multor suporteri în cele 
nouã meciuri ce se vor disputa în mini retur pe teren 
propriu. 

Prezenþa acestora pe stadion înseamnã nu doar suportul 
moral pe care îl transmit jucãtorilor dar ºi cel financiar, 
care este extrem de important pentru obþinerea acestei 
performanþe. Clubul de fotbal Dunãrea Cãlãraºi a scos 
deja la vânzare abonamentele pentru returul de 
campionat al Ligii a II-a iar biletele pentru prima partidã 
din retur se pot achiziþiona de la stadion începând de 
vineri, 23 februarie.

Toþi cei care iubesc fotbalul ºi, în special, clubul Dunãrea 
îºi pot aduce aportul personal prin biletele sau 
abonamentele pe care le achiziþioneazã, valoarea 
acestora nefiind una foarte mare – 10 lei, respectiv 60 de 
lei pentru cele 9 partide ce se vor disputa acasã.

Pentru tribuna oficialã preþul unui bilet este de 30 de lei 
iar al unui abonament de 250 lei. Din pãcate, pânã în 
prezent, au fost vândute doar patru abonamente la 
tribuna oficialã, din cele 100 scoase la vânzare, dintre 
care douã au fost achiziþionate de cei doi viceprimari ai 
municipiului Cãlãraºi, Dragoº Coman ºi Viorel Ivanciu, 
care au preferat sã plãteascã contravaloarea 
abonamentului deºi beneficiau de invitaþii. 

Primul meci din retur se va disputa duminicã, 25 
februarie, de la ora 15.00, pe arena Ion Comºa, în 
compania FC Hermannstadt, o partidã extrem de 
importantã în ecuaþia promovãrii. 

Preºedintele Florin Briºan sperã ca la meci sã vinã cât 
mai mulþi suporteri.

„Mizãm fãrã îndoialã pe sprijinul suporterilor pe care-i 
aºteptãm în numãr cât mai mare duminicã, 25 februarie 
la duelul cu Hermannstadt. În acest sens, îi anunþ pe toþi 
cei care vor sã fie alãturi de Dunãrea cã de vineri, 23 
februarie ºi pânã la ora meciului vom pune în vânzare 
biletele, la poarta stadionului, din B-dul Republicii, 39. 
Tot de acolo vor putea achiziþiona ºi abonamentele 
inclusiv cele de la Tribuna Oficialã. Îi aºteptãm ºi 
împreunã sã devenim învingãtori!", a declarat acesta.

n AFC Dunãrea Cãlãraºi

Doar 4 abonamente au fost 
achiziþionate, pânã acum, la 
tribuna oficialã pentru retur

AFC Dunãrea Cãlãraºi, singura echipã din 
Liga a II-a care va avea un sponsor tehnic

Dorinel Dincã, un nou 
mandat în fruntea AJF Cãlãraºi!

Colegiul Naþional Barbu ªtirbei 
Cãlãraºi a fost desemnat Centru de 
Excelenþã în Tehnologia Informaþiei!

Senatorul Roxana Paþurcã 
va deschide un cabinet 

senatorial ºi la Fundulea

Viceprimarul Ivanciu: „Anul 
acesta vom turna covor 
asfaltic pe 20 de strãzi" 



una trecutã, viceprimarul Viorel va completa logistica destinatã 
Ivanciu, în subordinea cãruia se reparaþiei strãzilor care se mai Laflã Serviciul Public Pavaje compune dintr-un repartitor modern, 

Spaþii Verzi, anunþa cã anul acesta vor un autogreder, plus alte utilaje 
intra în reparaþii 16 strãzi, lucrãri ce specifice. Cu toate astea, mai rãmâne 
vor fi executate de cãtre acest serviciu. de rezolvat problema pregãtirii 
În urma discuþiilor cu consilierii PSD angajaþilor care efectueazã aceste 
ºi PDS, a fost stabilitã o listã de lucrãri. De mai multe ori au fost 
prioritãþi cu strãzile pe care se va turna semnalate public deficienþe grave 
covor asfaltic, pe lângã cele 16 privind modul în care aceºtia ºi-au 
anunþate iniþial adãugându-se încã 4. fãcut treaba. Conform declaraþiilor 
Acestea sunt: Ecaterina Teodoroiu, viceprimarului Ivanciu, anul trecut au 
Eremia Grigorescu, Miron Costin, fost aplicate ºase sancþiuni, care au 
Andrei ªaguna, Oituz, Nicolae constat în diminuarea salariului cu 
Titulescu, Speranþei, Cireºilor, Stânje- 10% pe 3 luni, pentru nerespectarea 
neilor, Diaconu Coresi, Sulfinei procesului tehnologic de reparare a 
(tronson Belºugului – Blocuri I), Aleea carosabilului. În plus, s-a luat decizia 
Constructorului, Ion Scorþaru, Anton pregãtirii profesionale a angajaþilor 
Pann, Silozului, Mihail Sadoveanu, prin instruiri periodice.
Pescãruºi (tronsonul Panduri - Tot anul acesta va fi întocmitã ºi 
Zãvoiului), Locomotivei, (tronson documentaþia tehnicã pentru intro-
Nicolae Titulescu – Tudor Vladimi- ducerea canalizãrii pluviale pe strada 
rescu), General Constantin Pantazi, Locomotivei (tronson Rocadã – str. 
Ion Ciulinaru. Rovine), urmând ca lucrãrile sã fie 
Pentru îmbunãtãþirea lucrãrilor de demarate în a doua jumãtate a anului. 
turnare a covorului asfaltic, Primãria ªi pentru celelalte strãzi care sunt 
Cãlãraºi a achiziþionat în ultima inundate de apele pluviale se vor 
perioadã mai multe utilaje moderne. întocmi documentaþiile tehnice, 
Recent a fost achiziþionatã ºi o viceprimarul Viorel Ivanciu declarând 
autobasculantã de 24 de tone, care va fi cã se doreºte ca aceste probleme sã fie 
folositã la transportul asfaltului ºi care rezolvate pânã la finele lui 2018.
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· Diferenþierea conþinuturilor, a 
strategiilor didactice în funcþie de 
disponibilitatea, interesele, profilurile 
de învãþare ale elevilor; 

· Exersarea unor metode ºi tehnici de 
predare active ºi interactive; 

· Cunoaºterea strategiilor de predare 
care se impun în educaþia copiilor 
supradotaþi; 

· Includerea metodelor propuse în 
strategii de predare coerente, creative, 
care urmãresc dezvoltarea respon-
sabilitãþii ºi a spiritului de echipã; 

· Analiza trãsãturilor ºi implicaþiilor 
pedagogice ale învãþãrii prin coope-
rarea cu persoane înalt specializate din 
Japonia. 

Aceastã desemnare este onorantã 
pentru CNBS deoarece criteriile de 
selecþie au fost numeroase, repre-
zentând în acelaºi timp o recompensã a 
muncii profesorilor Hreniuc Toader, 
Hreniuc Ema, ªerban Gabriela ºi n urma selecþiei  în vederea implementarea unui astfel de proiect?  

înfiinþãrii la nivelul fiecãrui judeþ A f l ã m  d i n t r - u n  c o m u n i c a t  a l  Dumitrescu Gica. De asemenea, la 
din þarã a centrelor de excelenþã din Ministerului Educatiei Nationale care Î aceastã selecþie a contat ºi faptul cã 

cadrul proiectului „Promovarea ºi sunt beneficiile: avem în liceul nostru elevi care au 
susþinerea excelenþei în educaþie prin participat la olimpiade si concursuri · Oportunitate de bunã practicã pentru 
dezvoltarea competenþelor în disciplina profesorii de informaticã din România naþionale ºi internaþionale obþinând 
Tehnologia Informaþiei", Colegiul având în vedere know-how-ul japonez rezultate deosebite: Dumitrescu Radu,  
Naþional ,,Barbu ªtirbei " din în domeniul ºtiinþei calculatoarelor; Miclãuº Adrian, Vlad Radu- Mihai ºi 
Cãlãraºi a fost desemnat CETI 

· Disponibilitate de bazã materialã în Dinu Alexandru. „Un alt avantaj 
( C e n t r u  d e  E x c e l e n þ ã  î n  

informaticã ºi profesori specializaþi în important în cadrul selecþiei a fost ºi 
Tehnologia Informaþiei) pentru 

domeniu; acela cã avem tradiþie în acest domeniu judeþul Cãlãraºi.
ºi funcþionãm cu profil de mate-· Ridicarea nivelului de educaþie ºi Proiectul are ca obiectiv, prin crearea 

creºterea competitivitãþii elevilor cu maticã-informaticã, intensiv unui parteneriat educaþional cu 
rezultate deosebite prin munca directã informaticã", a declarat Eufrosina Japonia, asigurarea condiþiilor 
cu formatorii japonezi; Amza, directorul Colegiului Naþional optime de pregãtire ºi dezvoltare a 

„Barbu ªtirbei". Prin infiinþarea unui · Flexibilizarea demersului didactic elevilor din clasele IX – XII cu profil 
prin abordarea integratã a curriculu- astfel de centru, elevilor din judeþ li se matematicã – informaticã,  capabili de 
mului ºi  aranjarea secvenþelor va acorda o pregãtire avansatã, performanþe înalte. Centrul va 
curriculare conform aptitudinilor beneficia de un laborator IT dotat cu 26 calificatã, mai bine focalizatã pe 
deosebite ale copiilor supradotaþi; calculatoare performante ºi o tablã aptitudinile ºi nevoile lor de instruire 

interactivã. · Aplicarea unor strategii de instruire avansatã, prin promovarea unor 
Cum poate  benef ic ia  s is temul  care adapteazã conþinutul curriculum- metode ºi  instrumente pentru 
educaþional din Romania de colabo- ului la stilul de învãþare a copiilor depistarea valorilor autentice ºi 
rarea cu profesori japonezi, prin supradotaþi ºi/sau talentaþi; stimularea creativitãþii specifice.

enatorul PSD Roxana Paþurcã a 
anunþat cã din 28 februarie va Sdeschide cel de al doilea cabinet 

senatorial în oraºul Fundulea. Audienþele 
se vor þine aici în fiecare zi de miercuri 
între orele 15.00-19.00.
„Îmi face mare plãcere sã anunþ cã, 
începând de sãptãmâna viitoare, din data 
de 28.02.2018 voi putea fi ºi mai aproape 
de cãlãrãºenii din judeþ. În urma 
consultãrilor cu domnul primar Dorel 
Dorobanþu, dar ºi cu doamna viceprimar 
Ligia Bivol voi deschide al doilea cabinet 
senatorial în oraºul Fundulea, în sediul 
Primãriei, situat pe B-dul 22 Decembrie 
1918, nr. 151. Astfel, în fiecare zi de 
miercuri voi putea dialoga cu cetãþenii din 
Fundulea, dar ºi din împrejurimi ºi în 
limita posibilitãþilor legale voi încerca sã 
identific ºi soluþiile pentru problemele 
semnalate. Audienþele se vor desfãºura 
între orele 15.00 - 19.00. 
De asemenea, în fiecare zi de vineri, uºa 
biroului meu din sediul organizaþiei 
judeþene PSD Cãlãraºi este deschisã 
pentru audienþe, între orele 09.00 - 14.00.
Pentru înscrieri la audienþe, aveþi la 
d ispoz i þ ie  numere le  de  te le fon:  
0749313491 ºi 0342108374, precum ºi o 
adresã de e-mail:
 senatorroxanapaturca@gmail.com."

confirme rezultatele bune din 
primul mandat. Vin cu o întrebare 
retoricã: DE CE A CÂªTIGAT ATÂT 
DE UªOR?! Dincã a câºtigat pentru 
cã niciun alt contracandidat nu a 
putut veni în faþa delegaþilor cu un 
program care sã combatã reuºitele 
lui! ªi la final (nu ºtiu cine a gândit, 
dar bine a fãcut), ca în „Break the 
Chain" (Rupe lanþul),  a rãsunat 
imnul manifestãrii, One Billion 
Rising, salutând realegerea lui 
Dorinel Dincã în funcþia de 
preºedinte AJF! Întrebat de dl. 

Mircea Brânduºã obscure ale fotbalului judeþean". ªi, GOGA, un personaj notoriu în FRF, 
s-a þinut de cuvânt! Realizãrile au dacã Dincã ar fi avut nevoie de 

arna, nouã, românilor, ne plac fost multe: promovãri succesive în sprijinul presei, cu multã modestie 
alegerile ºi revoluþiile! Lipiþi de liga 3 ºi reducerea considerabilã a am rãspuns: mass-media l-a Icalorifer, sã miroasã a ger ºi sã incidentelor pe terenurile de joc în sprijinit de fiecare datã când a fãcut 

fie deschis televizorul ºi dat la liga „tractoriºtilor" ºi  cea a lucruri benefice fotbalului judeþean! 
maximum. Ce repede au trecut 4 ani! „cãruþaºilor". Revenind la subiectul În ceea ce mã priveºte, PREªE-
Întorcându-ne în timp, înainte de principal, delegaþii prezenþi au DINTELE, poate confirma cã în 
debutul ºedinþei Adunãrii Generale înþeles cã suntem în democraþia urmã cu 4 ani am fost printre cei 
a fotbalului judeþean, din data de 17 luminii ªI AU SANCÞIONAT PRIN puþini alãturi de el. I-am oferit 
februarie 2018, privind alegerea VOT DE BLAM echipele  cu sprijinul într-o situaþie specialã. Dar 
preºedintelui AJF, desfãºuratã în probleme financiare, mai ales pe l-am ºi criticat fãrã sã deþin la acea 
sala de ºedinþe a CJC, am auzit pe cele ai cãror reprezentanþi nu au fost vreme dovezi! Ce nu mi-a plãcut a 
majoritatea celor 42 de delegaþi prezenþi. Însuºi, dl Goga, delegatul fost faptul cã la protocolul oferit de 
judeþeni prezenþi (din 49) spunând FRF, s-a convins atunci când s-a dl Dincã, mulþi „binevoitori" se 
mai voalat sau nu, „TOT CU anunþat rezultatul alegerilor finale înghesuiau la masa bunãstãrii! 
MOTANU MERGEM"! De parcã ar fi cã preºedintele Dincã a condus Acum, când cel de-al doilea mandat 
fost altã variantã! La sfârºitul BINE fotbalu l  judeþean!  În  a început sã curgã, îmi permit, prin 
alegerilor, m-am alãturat celor care momentul anunþãrii rezultatelor experienþa mea, sã-i dau un sfat d-
au salutat la unison CONTINUI- finale, Dincã a strâns, diplomat, lui Dincã: costumul ºi cãmãºile stau 
TATEA! DE CE? Am sã vã redau mai toate mâinile! Secretarul de stat frumos peste trupurile celor care au 
jos aspecte interesante privind Ciprian Pandea, Deputatul Sorin obþinut funcþiile din cadrul Biroului 
desfãºurarea acestor alegeri unice Vrãjitoru, vicepreºedinte CJC, Executiv AJF, dar CONTEAZÃ doar 
de la AJF Cãlãraºi. Spun asta pentru Marian Dinulescu, preºedintele calitatea umanã de sub acestea. Mã 
cã pe fiecare post a fost doar un Dunãrea Cãlãraºi, Florin Briºan, refer aici la vechea ºi totuºi NOUA 
candidat. Fiind un singur candidat preºedintele ºi secretarul AJF ECHIPÃ: Radu Ion ºi Dan Mircea, 
pentru funcþia de preºedinte, s-a Constanþa, Cârjilã,  respectiv vicepreºedinþi, la Cornel Toma ºi 
votat la „liber"! Cu toate cã au stat în Guteanu, primari ºi viceprimari din Auricã Jecu, reprezentanþii ligilor 5 
umbra culorilor AJF încã de acum 4 judeþ ºi mulþi alþii. Toþi au þinut ºi 4, la secretarul Daniel ªtefan ºi la 
ani, UNII dintre delegaþi (mai noi) se discursuri mãgulitoare la adresa lui preºedintele CJA, Cãtãlin Stroe. 
întrebau cine-i bãiatul acela, Dincã, încurajând activitatea Acum, când „Motanu" a fost reales 
singurul de altfel la costum ºi la acestuia ºi lista de proiecte pe care le preºedinte, m-am liniºtit. Totuºi, 
cravatã din prezidiu. Era Dorinel va implementa în noul mandat. În ATENÞIE LA CE VA FI! Se anunþã o 
Dincã, cel care acum 4 ani îmi sfârºit, suntem în democraþia primãvarã tumultoasã cu alegeri la 
mãrturisea cã „nu ºi-ar vinde fotbalului românesc, zic asta pentru FRF ale cãror rezultate, cel puþin la 
niciodatã sufletul intereselor cã „MOTANU" trebuie neapãrat sã ora asta, sunt greu de anticipat! 

e lângã transferurile importante de 
jucãtori realizate în ultima perioadã, PClubul Dunãrea Cãlãraºi a mai reuºit o 

performanþã, aceea de a avea un sponsor tehnic, 
devenind astfel singura echipã din Liga a II-a 
care beneficiazã de un astfel de suport.
Graþie demersurilor fãcute de preºedintele 
clubului, Florin Briºan, urmeazã ca în zilele 
urmãtoare sã se semneze un acord de de 
sponzorizare cu firma D-Play, unic importator în 
România al brandului ACERBIS.
Contractul se va întinde pe o perioadã de 3 ani, 
urmând ca sponsorul tehnic sã punã la dispoziþia 
jucãtorilor ºi staffului tehnic echipamentul de 
joc, echipamentul de antrenament ºi cel de 
prezentare.
Conform declaraþiilor oferite de preºedintele 
Florin Briºan, clubul cheltuia 150.000 de lei 
anual cu echipamentul, realizându-se, prin acest 
acord de sponsorizare, o economie de 450.000 
de lei în cei trei ani. Briºan s-a declarat 
impresionat de calitatea superioarã ºi designul 
echipamentului ºi a anunþat cã în perioada 
urmãtoare va lansa o campanie de promovare.
ªi reprezentanþii brandului Acerbis în România 
au anunþat cã, de acum încolo, timp de trei ani, 
„vor avea privilegiul" de a fi sponsorul tehnic al 
Dunãrii Cãlãraºi.
„Vã anunþãm cã am devenit Sponsor Tehnic al înfiinþare. Suntem bucuroºi cã munca noastrã 
echipei „Dunãrea Cãlãraºi" pentru urmãtorii 3 este apreciatã ºi îi mulþumim domnului 
ani, echipã care doreºte sã promoveze în Liga 1 preºedinte Florentin Briºan ºi întregii conduceri 
pentru prima data în cei 100 de ani de la pentru acest privilegiu."

flatã pe primul loc în acest moment, la un punct 
distanþã de ocupanta locului secund ºi contra-Acandidata la promovare, FC Hermannstadt, 

Dunãrea Cãlãraºi este la un pas de prima participare, din 
istorie, pe prima scenã fotbalisticã din România, astfel 
cã are nevoie de sprijinul cât mai multor suporteri în cele 
nouã meciuri ce se vor disputa în mini retur pe teren 
propriu. 

Prezenþa acestora pe stadion înseamnã nu doar suportul 
moral pe care îl transmit jucãtorilor dar ºi cel financiar, 
care este extrem de important pentru obþinerea acestei 
performanþe. Clubul de fotbal Dunãrea Cãlãraºi a scos 
deja la vânzare abonamentele pentru returul de 
campionat al Ligii a II-a iar biletele pentru prima partidã 
din retur se pot achiziþiona de la stadion începând de 
vineri, 23 februarie.

Toþi cei care iubesc fotbalul ºi, în special, clubul Dunãrea 
îºi pot aduce aportul personal prin biletele sau 
abonamentele pe care le achiziþioneazã, valoarea 
acestora nefiind una foarte mare – 10 lei, respectiv 60 de 
lei pentru cele 9 partide ce se vor disputa acasã.

Pentru tribuna oficialã preþul unui bilet este de 30 de lei 
iar al unui abonament de 250 lei. Din pãcate, pânã în 
prezent, au fost vândute doar patru abonamente la 
tribuna oficialã, din cele 100 scoase la vânzare, dintre 
care douã au fost achiziþionate de cei doi viceprimari ai 
municipiului Cãlãraºi, Dragoº Coman ºi Viorel Ivanciu, 
care au preferat sã plãteascã contravaloarea 
abonamentului deºi beneficiau de invitaþii. 

Primul meci din retur se va disputa duminicã, 25 
februarie, de la ora 15.00, pe arena Ion Comºa, în 
compania FC Hermannstadt, o partidã extrem de 
importantã în ecuaþia promovãrii. 

Preºedintele Florin Briºan sperã ca la meci sã vinã cât 
mai mulþi suporteri.

„Mizãm fãrã îndoialã pe sprijinul suporterilor pe care-i 
aºteptãm în numãr cât mai mare duminicã, 25 februarie 
la duelul cu Hermannstadt. În acest sens, îi anunþ pe toþi 
cei care vor sã fie alãturi de Dunãrea cã de vineri, 23 
februarie ºi pânã la ora meciului vom pune în vânzare 
biletele, la poarta stadionului, din B-dul Republicii, 39. 
Tot de acolo vor putea achiziþiona ºi abonamentele 
inclusiv cele de la Tribuna Oficialã. Îi aºteptãm ºi 
împreunã sã devenim învingãtori!", a declarat acesta.

n AFC Dunãrea Cãlãraºi

Doar 4 abonamente au fost 
achiziþionate, pânã acum, la 
tribuna oficialã pentru retur

AFC Dunãrea Cãlãraºi, singura echipã din 
Liga a II-a care va avea un sponsor tehnic

Dorinel Dincã, un nou 
mandat în fruntea AJF Cãlãraºi!

Colegiul Naþional Barbu ªtirbei 
Cãlãraºi a fost desemnat Centru de 
Excelenþã în Tehnologia Informaþiei!

Senatorul Roxana Paþurcã 
va deschide un cabinet 

senatorial ºi la Fundulea

Viceprimarul Ivanciu: „Anul 
acesta vom turna covor 
asfaltic pe 20 de strãzi" 



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 FEBRUARIE 2018. 

ANUNÞ CÃTRE LOCATARII 
DIN APARTAMENTELE 

MUNICIPIULUI CÃLÃRAªI 
ªI ORAªULUI LEHLIU GARÃ 

l 27.02.2018- Bloc 9 ,  Bloc 10 , Bloc 12 MI, Bloc 12AS , Bloc 16, Bloc  
20, Bloc 32 A, Bloc 32 B, Bloc 75G
l 28.02.2018- Bloc 1, Bloc 2, Bloc 3, Bloc 4, Bloc 5, Bloc 6, Bloc7, Bloc 
8, Bloc11, Bloc 12*, Bloc 40 A,  Bloc 40 B

ORAªUL LEHLIU GARÃ 

www.obiectiv-online.ro

...afli ce se-ntâmplã10

www.obiectiv-online.ro

23 feb. - 1 mar. 2018Anunþuri

Art Director: Dan Lupoi

Editorialist: Rãzvan Ciucã

Tehnoredactare ºi Web Design: 

SC Look Design SRL - office@e-calarasi.eu

...afli ce se-ntâmplã

Preluarea integralã sau partialã 
a materialelor cuprinse în ziarul 
"Obiectiv", fãrã acordul scris al 
conducerii redacþiei se va 
pedepsi conform legii.

Ziarul "Obiectiv" este editat de 
SC LOTMAR PRESS SRL 

Adresa redacþiei: Hotel Cãlãraºi, Et.6, Camera 608, 
Str. 1 Decembrie 1918
E-mail: lotrea.marius@gmail.com; 
Director: Marius Lotrea - 0723.33.12.12
Redactor: Mircea Brânduºã - 0727.317.350.

Tiparul executat la:

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
1123 feb. - 1 mar. 2018 Diverse

www.obiectiv-online.ro

ECOAQUA SA - SUCURSALA CÃLÃRAªI face apel cãtre locuitorii 
mai jos mentionaþi 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).

ANUNÞ DEBITORI CASE
provenite din neplata cheltuielilor de 
funcþionare ºi/sau de capital, în 
ordinea cronologicã a vechimii ariera-
telor, pentru susþinerea programelor 
de dezvoltare localã ºi pentru 
susþinerea proiectelor de infrastructu-
rã care necesitã cofinanþare localã.  l serviciilor publice comunitare de 
c) diferenþa rãmasã se utilizeazã pentru evidenþã a persoanelor de sub 
echilibrarea bugetelor locale ale autoritatea consiliilor judeþene. 
comunelor, oraºelor ºi municipiilor, în 2) Sume defalcate din taxa pe valoarea 
completarea veniturilor proprii, în adãugatã destinate finanþãrii cheltu-
vederea asigurãrii unui buget minim de ielilor privind drumurile judeþene ºi 
funcþionare la nivelul sumei de 750 comunale, total 10.677 mii lei, din care 
lei/locuitor, dar nu mai puþin de 9.328 mii lei pentru drumurile 
1.000.000 lei  pentru comune, judeþene. Reparizarea sumelor de mai 
3.000.000 lei pentru oraºe ºi sus s-a realizat printr-o hotãrâre 
5.000.000 lei pentru municipii. anterioarã.

În anul 2018, prin derogare de la Dacã impozitul pe venit repartizat nu 
prevederile art. 32 ºi 33 din Legea nr. asigurã bugetele minime de funcþio-
273/2006 privind finanþele publice nare, în completare, de la bugetul de 
locale, cu modificãrile ºi completãrile stat, se alocã sume defalcate din taxa pe 
ulterioare, din impozitul pe venit valoarea adãugatã pentru echilibrarea 
estimat a fi încasat la bugetul de stat la bugetelor locale. În acest sens, 
nivelul fiecãrei unitãþi administrativ- bugetului propriu al judeþului Cãlãraºi, 
teritoriale se repartizeazã o cotã de:  prin legea bugetului de stat, s-a ridicat 
a) 11,25% la bugetul local al judeþului;  la valoarea de 35.539 mii lei.

b) 43% la bugetele locale ale În bugetul propriu al judeþului Cãlãraºi 
comunelor, oraºelor ºi municipiilor pe pe anul 2018 se vor încasa alte venituri 
al cãror teritoriu îºi desfãºoarã proprii în valoare de 28.648 mii lei.
activitatea plãtitorii de impozit pe Estimarea acestora s-a bazat pe:
venit;  

l constatarea, evaluarea ºi inventa-
c) 17,25% într-un cont distinct, deschis rierea materiei impozabile ºi a bazei de ãptãmâna   trecutã,   pe   15 judeþului în valoare de 33.562 mii lei, pe seama direcþiei generale regionale a impozitare, stabilitã în condiþiile legii, februarie, a fost aprobat bugetul cu urmãtoarele destinaþii: finanþelor publice/administraþiei în funcþie de care se calculeazã judeþului Cãlãraºi pe anul 2018. S l finanþarea sistemului de protecþie a judeþene a finanþelor publice, la 

impozitele ºi taxele locale;Cu o neparticipare la vot, bugetul a copilului - 15.117 mii lei; trezoreria municipiului reºedinþã de 
l evaluarea serviciilor prestate ºi a trecut de votul consilierilor judeþeni cu judeþ.  l finanþarea centrelor de asistenþã veniturilor obþinute din acestea;unanimitate. Pentru anul 2018 Din cota de 17,25% prevãzutã la lit. c):  socialã a persoanelor cu handicap - Consiliul Judeþean are la dispoziþie l alte elemente specifice, inclusiv serii 8.839 mii lei; a) se repartizeazã bugetului local al suma de 194,9 milioane lei. Pentru de date, în scopul evaluãrii corecte a judeþului o cotã de 27%, în completarea l Programul pentru ºcoli în România - susþinerea programului de investiþii pe venitturilor.veniturilor proprii,  în vederea 4.855 mii lei;anul în curs s-a aprobat suma de Referitor la partea de cheltuieli a asigurãrii unui buget minim de 14.092.000 de lei, bani care provin din l cheltuieli cu bunuri ºi servicii pentru bugetului, din sumele prezentate mai funcþionare calculat prin înmulþirea excedentul bugetar. La 31 decembrie întreþinerea curentã a unitãþilor de sus s-au avut în vedere solicitãrile numãrului de locuitori ai judeþului cu 2017, excedentul total  însuma învãþãmânt special ºi centrelor tuturor ordonatorilor de credite din suma de 250 lei;  17.695.000 lei. judeþene de resurse ºi asistenta subordinea Consiliului Judeþean b) se constituie un fond la dispoziþia educaþionala -  176 mii lei;În conformitate cu prevederile Legii Cãlãraºi, astfel încât sã poatã fi consiliului judeþean, calculat prin 

bugetului de stat pe anul 2018, pentru l drepturile copiilor cu cerinþe educa- susþinute o parte din cheltuielile de înmulþirea numãrului de locuitori ai 
bugetul propriu al Judeþului Cãlãraºi þionale speciale care frecventeazã personal ºi cele cu bunurile ºi serviciile, judeþului cu suma de 25 lei ºi care se 
au fost alocate urmãtoarele surse: învãþãmântul special – 1.321 mii lei; partea de dezvoltare fiind acoperitã repartizeazã integral în anul 2018 

integral din excedentul bugetar l platii contribuþiilor pentru perso- comunelor, oraºelor ºi municipiilor din 1) Sume defalcate din taxa pe valoarea 
înregistrat la finele exerciþiului bugetar nalul neclerical angajat în unitãþile de judeþ, prin hotãrâre a consiliului adãugatã pentru finanþarea cheltu-
2018.cult din þarã; judeþean, pentru achitarea arieratelor ielilor descentralizate la nivelul 

194,9 milioane lei, bugetul Consiliului 
Judeþean Cãlãraºi pentru anul 2018

dunarea Generalã a Naþiunilor Unite a urbane ºi rurale. Va avea drept rezultat conectarea la clasele I-IV, clasele V-VIII, clasele IX-XII;
desemnat ziua de 22 martie ca fiind Ziua sisteme alimentare cu apã ºi canalizare a populaþiei - Concurs „COLAJ-APA"  - concurs colaje; 

- Concurs „MACHET-APA" - concurs machete; AMondialã a Apei. Aceastã zi se sãrbãtoreºte încã din aceste zone astfel încât sã se realizeze conformarea 
- Sesiune de referate/ prezentãri tip .ppt „APA în din anul 1993. UN-Water (Grupul ONU pentru Apã) a cu prevederile directivelor UE relevante.
stiinþã"; stabilit pentru anul 2018 tema evenimentului ca fiind: - Prezentare „Istoria apei" realizatã de Biblioteca 
- Secþiune dedicatã iubitorilor de limbi strãine, „Soluþii naturale pentru apã". Judeþeanã împreunã cu Muzeul Dunãrii de Jos;
compusã din: - Luãri de cuvânt pe tema apei ale unor personalitãþi ECOAQUA Cãlãraºi împreunã cu ADI ECOAQUA 
*Activitãþi interactive în limba englezã având ca temã din mediul academic (profesori universitari din cadrul Cãlãraºi au hotãrât sã celebreze aceastã zi printr-o 
apa (debate, speech, etc)Universitãþii Tehnice de Construcþii Bucureºti ºi serie de acþiuni în parteneriat cu diverse instituþii din 
*Eseuri ºi prezentãri în limba francezãUniversitãþii Politehnice Bucureºti); judeþ. Acþiunile se vor desfãºura la sediul Consiliului 

Judeþean Cãlãraºi, Primãriei Municipiului Cãlãraºi, - Expuneri ale furnizorilor de tehnologii din domeniul 
Muzeul Judeþean „Dunãrea de Jos" ºi Centrului Cultural Judeþean Barbu ªtirbei, Muzeului apã potabilã /canalizare – epurare.
Biblioteca Judeþeanã Cãlãraºi vor organiza  Municipal Cãlãraºi, Muzeului Judeþean Dunãrea de Se vor desfãºura o serie de concursuri ºi 
expoziþii tematice. Furnizorii de echipamente Jos Cãlãraºi ºi Bibliotecii Judeþene Cãlãraºi. În cadrul activitãþi ce vor fi premiate la finalul 
ºi tehnologii din domeniul apei potabile, evenimentului sunt programate o conferinþã, diverse evenimentului:
canalizãrii ºi epurãrii vor organiza o expoziþie concursuri ºi expoziþii tematice ºi o expoziþie de - Concurs „GRAF-APA" : concurs graffiti pe echipe - de produse ºi soluþii tehnologice de interes. La produse, echipamente ºi soluþii tehnologice pentru se vor face graffiti în staþia de epurare; eveniment sunt invitaþi sã participe, alãturi de domeniul apã-apã uzatã. - Concurs „PICT-APA" - concurs picturã pe pânzã reprezentanþii autoritãþilor locale din judeþ (primari, 

În cadrul conferinþei vor avea loc: (vor fi 3 categorii de vârstã 5-7 ani, 7-10 ani ºi peste 10 consilieri locali, etc) ºi reprezentanþi ai operatorilor de 
ani). Picturile vor fi expuse la Muzeul Municipal - Prezentarea proiectului implementat prin fonduri apã- canal ºi ai asociaþiilor de dezvoltare 
Cãlãraºi;europene POIM – „Proiect regional de intercomunitarã din domeniul apei ºi apei uzate din 
- Concurs „FOTO- APA" - concurs de fotografii în dezvoltare a infrastructurii de apã ºi apã întreaga þarã. Înscrierea la concursuri sau activitãþi, 
care APA va fi principalul exponent - concursul va fi uzata pentru aria de operare a operatorului precum ºi obþinerea oricãror alte detalii se pot face de 
anunþat pe Facebook, vor fi primite fotografiile în  regional în judeþele Cãlãraºi ºi Ialomiþa, în cãtre orice persoanã interesatã la:
format electronic, iar cele mai reuºite vor fi listate ºi perioada 2014-2020", proiect ce constã în - adresa de e-mail gaidamut.nicoleta@ecoaqua.ro
expuse în cadrul Muzeului Municipal Cãlãraºi;investiþii pentru tratarea ºi distribuþia apei ºi - telefon 0736001771, 0772053623

colectarea ºi epurarea apelor uzate. Proiectul va fi - Concurs „DESEN-APA" - concurs desene pe - pagina facebook
implementat în judeþele Cãlãraºi ºi Ialomiþa în zonele hârtie/carton. Participã elevi pe 3 categorii de vârstã:  https://www.facebook.com/ecoaquacalarasi/

n ADI Ecoaqua

Serie de acþiuni cu ocazia ZILEI MONDIALE A APEI



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 FEBRUARIE 2018. 

ANUNÞ CÃTRE LOCATARII 
DIN APARTAMENTELE 

MUNICIPIULUI CÃLÃRAªI 
ªI ORAªULUI LEHLIU GARÃ 

l 27.02.2018- Bloc 9 ,  Bloc 10 , Bloc 12 MI, Bloc 12AS , Bloc 16, Bloc  
20, Bloc 32 A, Bloc 32 B, Bloc 75G
l 28.02.2018- Bloc 1, Bloc 2, Bloc 3, Bloc 4, Bloc 5, Bloc 6, Bloc7, Bloc 
8, Bloc11, Bloc 12*, Bloc 40 A,  Bloc 40 B

ORAªUL LEHLIU GARÃ 

www.obiectiv-online.ro
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Tehnoredactare ºi Web Design: 

SC Look Design SRL - office@e-calarasi.eu
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Preluarea integralã sau partialã 
a materialelor cuprinse în ziarul 
"Obiectiv", fãrã acordul scris al 
conducerii redacþiei se va 
pedepsi conform legii.

Ziarul "Obiectiv" este editat de 
SC LOTMAR PRESS SRL 

Adresa redacþiei: Hotel Cãlãraºi, Et.6, Camera 608, 
Str. 1 Decembrie 1918
E-mail: lotrea.marius@gmail.com; 
Director: Marius Lotrea - 0723.33.12.12
Redactor: Mircea Brânduºã - 0727.317.350.

Tiparul executat la:

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
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ECOAQUA SA - SUCURSALA CÃLÃRAªI face apel cãtre locuitorii 
mai jos mentionaþi 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).

ANUNÞ DEBITORI CASE
provenite din neplata cheltuielilor de 
funcþionare ºi/sau de capital, în 
ordinea cronologicã a vechimii ariera-
telor, pentru susþinerea programelor 
de dezvoltare localã ºi pentru 
susþinerea proiectelor de infrastructu-
rã care necesitã cofinanþare localã.  l serviciilor publice comunitare de 
c) diferenþa rãmasã se utilizeazã pentru evidenþã a persoanelor de sub 
echilibrarea bugetelor locale ale autoritatea consiliilor judeþene. 
comunelor, oraºelor ºi municipiilor, în 2) Sume defalcate din taxa pe valoarea 
completarea veniturilor proprii, în adãugatã destinate finanþãrii cheltu-
vederea asigurãrii unui buget minim de ielilor privind drumurile judeþene ºi 
funcþionare la nivelul sumei de 750 comunale, total 10.677 mii lei, din care 
lei/locuitor, dar nu mai puþin de 9.328 mii lei pentru drumurile 
1.000.000 lei  pentru comune, judeþene. Reparizarea sumelor de mai 
3.000.000 lei pentru oraºe ºi sus s-a realizat printr-o hotãrâre 
5.000.000 lei pentru municipii. anterioarã.

În anul 2018, prin derogare de la Dacã impozitul pe venit repartizat nu 
prevederile art. 32 ºi 33 din Legea nr. asigurã bugetele minime de funcþio-
273/2006 privind finanþele publice nare, în completare, de la bugetul de 
locale, cu modificãrile ºi completãrile stat, se alocã sume defalcate din taxa pe 
ulterioare, din impozitul pe venit valoarea adãugatã pentru echilibrarea 
estimat a fi încasat la bugetul de stat la bugetelor locale. În acest sens, 
nivelul fiecãrei unitãþi administrativ- bugetului propriu al judeþului Cãlãraºi, 
teritoriale se repartizeazã o cotã de:  prin legea bugetului de stat, s-a ridicat 
a) 11,25% la bugetul local al judeþului;  la valoarea de 35.539 mii lei.

b) 43% la bugetele locale ale În bugetul propriu al judeþului Cãlãraºi 
comunelor, oraºelor ºi municipiilor pe pe anul 2018 se vor încasa alte venituri 
al cãror teritoriu îºi desfãºoarã proprii în valoare de 28.648 mii lei.
activitatea plãtitorii de impozit pe Estimarea acestora s-a bazat pe:
venit;  

l constatarea, evaluarea ºi inventa-
c) 17,25% într-un cont distinct, deschis rierea materiei impozabile ºi a bazei de ãptãmâna   trecutã,   pe   15 judeþului în valoare de 33.562 mii lei, pe seama direcþiei generale regionale a impozitare, stabilitã în condiþiile legii, februarie, a fost aprobat bugetul cu urmãtoarele destinaþii: finanþelor publice/administraþiei în funcþie de care se calculeazã judeþului Cãlãraºi pe anul 2018. S l finanþarea sistemului de protecþie a judeþene a finanþelor publice, la 

impozitele ºi taxele locale;Cu o neparticipare la vot, bugetul a copilului - 15.117 mii lei; trezoreria municipiului reºedinþã de 
l evaluarea serviciilor prestate ºi a trecut de votul consilierilor judeþeni cu judeþ.  l finanþarea centrelor de asistenþã veniturilor obþinute din acestea;unanimitate. Pentru anul 2018 Din cota de 17,25% prevãzutã la lit. c):  socialã a persoanelor cu handicap - Consiliul Judeþean are la dispoziþie l alte elemente specifice, inclusiv serii 8.839 mii lei; a) se repartizeazã bugetului local al suma de 194,9 milioane lei. Pentru de date, în scopul evaluãrii corecte a judeþului o cotã de 27%, în completarea l Programul pentru ºcoli în România - susþinerea programului de investiþii pe venitturilor.veniturilor proprii,  în vederea 4.855 mii lei;anul în curs s-a aprobat suma de Referitor la partea de cheltuieli a asigurãrii unui buget minim de 14.092.000 de lei, bani care provin din l cheltuieli cu bunuri ºi servicii pentru bugetului, din sumele prezentate mai funcþionare calculat prin înmulþirea excedentul bugetar. La 31 decembrie întreþinerea curentã a unitãþilor de sus s-au avut în vedere solicitãrile numãrului de locuitori ai judeþului cu 2017, excedentul total  însuma învãþãmânt special ºi centrelor tuturor ordonatorilor de credite din suma de 250 lei;  17.695.000 lei. judeþene de resurse ºi asistenta subordinea Consiliului Judeþean b) se constituie un fond la dispoziþia educaþionala -  176 mii lei;În conformitate cu prevederile Legii Cãlãraºi, astfel încât sã poatã fi consiliului judeþean, calculat prin 

bugetului de stat pe anul 2018, pentru l drepturile copiilor cu cerinþe educa- susþinute o parte din cheltuielile de înmulþirea numãrului de locuitori ai 
bugetul propriu al Judeþului Cãlãraºi þionale speciale care frecventeazã personal ºi cele cu bunurile ºi serviciile, judeþului cu suma de 25 lei ºi care se 
au fost alocate urmãtoarele surse: învãþãmântul special – 1.321 mii lei; partea de dezvoltare fiind acoperitã repartizeazã integral în anul 2018 

integral din excedentul bugetar l platii contribuþiilor pentru perso- comunelor, oraºelor ºi municipiilor din 1) Sume defalcate din taxa pe valoarea 
înregistrat la finele exerciþiului bugetar nalul neclerical angajat în unitãþile de judeþ, prin hotãrâre a consiliului adãugatã pentru finanþarea cheltu-
2018.cult din þarã; judeþean, pentru achitarea arieratelor ielilor descentralizate la nivelul 

194,9 milioane lei, bugetul Consiliului 
Judeþean Cãlãraºi pentru anul 2018

dunarea Generalã a Naþiunilor Unite a urbane ºi rurale. Va avea drept rezultat conectarea la clasele I-IV, clasele V-VIII, clasele IX-XII;
desemnat ziua de 22 martie ca fiind Ziua sisteme alimentare cu apã ºi canalizare a populaþiei - Concurs „COLAJ-APA"  - concurs colaje; 

- Concurs „MACHET-APA" - concurs machete; AMondialã a Apei. Aceastã zi se sãrbãtoreºte încã din aceste zone astfel încât sã se realizeze conformarea 
- Sesiune de referate/ prezentãri tip .ppt „APA în din anul 1993. UN-Water (Grupul ONU pentru Apã) a cu prevederile directivelor UE relevante.
stiinþã"; stabilit pentru anul 2018 tema evenimentului ca fiind: - Prezentare „Istoria apei" realizatã de Biblioteca 
- Secþiune dedicatã iubitorilor de limbi strãine, „Soluþii naturale pentru apã". Judeþeanã împreunã cu Muzeul Dunãrii de Jos;
compusã din: - Luãri de cuvânt pe tema apei ale unor personalitãþi ECOAQUA Cãlãraºi împreunã cu ADI ECOAQUA 
*Activitãþi interactive în limba englezã având ca temã din mediul academic (profesori universitari din cadrul Cãlãraºi au hotãrât sã celebreze aceastã zi printr-o 
apa (debate, speech, etc)Universitãþii Tehnice de Construcþii Bucureºti ºi serie de acþiuni în parteneriat cu diverse instituþii din 
*Eseuri ºi prezentãri în limba francezãUniversitãþii Politehnice Bucureºti); judeþ. Acþiunile se vor desfãºura la sediul Consiliului 

Judeþean Cãlãraºi, Primãriei Municipiului Cãlãraºi, - Expuneri ale furnizorilor de tehnologii din domeniul 
Muzeul Judeþean „Dunãrea de Jos" ºi Centrului Cultural Judeþean Barbu ªtirbei, Muzeului apã potabilã /canalizare – epurare.
Biblioteca Judeþeanã Cãlãraºi vor organiza  Municipal Cãlãraºi, Muzeului Judeþean Dunãrea de Se vor desfãºura o serie de concursuri ºi 
expoziþii tematice. Furnizorii de echipamente Jos Cãlãraºi ºi Bibliotecii Judeþene Cãlãraºi. În cadrul activitãþi ce vor fi premiate la finalul 
ºi tehnologii din domeniul apei potabile, evenimentului sunt programate o conferinþã, diverse evenimentului:
canalizãrii ºi epurãrii vor organiza o expoziþie concursuri ºi expoziþii tematice ºi o expoziþie de - Concurs „GRAF-APA" : concurs graffiti pe echipe - de produse ºi soluþii tehnologice de interes. La produse, echipamente ºi soluþii tehnologice pentru se vor face graffiti în staþia de epurare; eveniment sunt invitaþi sã participe, alãturi de domeniul apã-apã uzatã. - Concurs „PICT-APA" - concurs picturã pe pânzã reprezentanþii autoritãþilor locale din judeþ (primari, 

În cadrul conferinþei vor avea loc: (vor fi 3 categorii de vârstã 5-7 ani, 7-10 ani ºi peste 10 consilieri locali, etc) ºi reprezentanþi ai operatorilor de 
ani). Picturile vor fi expuse la Muzeul Municipal - Prezentarea proiectului implementat prin fonduri apã- canal ºi ai asociaþiilor de dezvoltare 
Cãlãraºi;europene POIM – „Proiect regional de intercomunitarã din domeniul apei ºi apei uzate din 
- Concurs „FOTO- APA" - concurs de fotografii în dezvoltare a infrastructurii de apã ºi apã întreaga þarã. Înscrierea la concursuri sau activitãþi, 
care APA va fi principalul exponent - concursul va fi uzata pentru aria de operare a operatorului precum ºi obþinerea oricãror alte detalii se pot face de 
anunþat pe Facebook, vor fi primite fotografiile în  regional în judeþele Cãlãraºi ºi Ialomiþa, în cãtre orice persoanã interesatã la:
format electronic, iar cele mai reuºite vor fi listate ºi perioada 2014-2020", proiect ce constã în - adresa de e-mail gaidamut.nicoleta@ecoaqua.ro
expuse în cadrul Muzeului Municipal Cãlãraºi;investiþii pentru tratarea ºi distribuþia apei ºi - telefon 0736001771, 0772053623

colectarea ºi epurarea apelor uzate. Proiectul va fi - Concurs „DESEN-APA" - concurs desene pe - pagina facebook
implementat în judeþele Cãlãraºi ºi Ialomiþa în zonele hârtie/carton. Participã elevi pe 3 categorii de vârstã:  https://www.facebook.com/ecoaquacalarasi/

n ADI Ecoaqua

Serie de acþiuni cu ocazia ZILEI MONDIALE A APEI
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Pasagerii ºi bicicliºtii au gratuitate!

SC Coslo - Zinca SRL Cãlãraºi

Trecere Chiciu - Ostrov
Ferry-boat-urile  ºi „5 Cãlãraºi” „Sãlcuþa”

Relaþii la telefon 0734.99.00.11

O cursã dus: 

12 
minute!

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

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

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

O cursã dus: 

12 
minute!

SC Coslo - Zinca SRL Cãlãraºi
Trecere Chiciu - Ostrov

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

Relaþii la telefon 0734.99.00.11

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

Siguranþã, confort, rapiditate, punctualitate
Tarif autoturisme 

. 
Autoturismele cu 
numere de  
(Silistra) beneficiazã 
de 

8 euro/35 lei

CL, CT ºi CC

reducere de 50%

VINDE: Fungicide ºi insecticide 
pentru tratat seminþe ºi culturi înfiinþate.

COMERCIALIZEAZÃ
Sãmânþã porumb, Sãmânþã floarea soarelui, 

Sãmânþã lucernã, Sãmânþã soia, Sãmânþã mazãre

Producãtori: Pionner, Monsanto, KWS, Saaten Union, 
Maisadour Semences, Procera, Singenta, Fundulea.

Contact: Telefon: 0722/771693 sau 0728/960470; 
Tel/Fax: 0243/236423; E-mail: lunca_il@yahoo.com

SC LUNCA SLOBOZIA LUNCA SRL
COMERCIALIZEAZÃ

l l l l 

l 

insecticide erbicide fungicide îngrãºãminte chimice 

seminþe de grâu, orz ºi rapiþã produse de firmele Pioneer, 

    Monsato, Procera, Saaten Union, KWS ºi Caussade.

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

Telefon/fax 0243.236.423; 0728.960.470;  0722.771.693

Plata ºi în rate!

Discount!

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

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