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Mircea Brânduşă primarului Aniel Nedelcu. 
Cu echipa lui Daniel Iftodi 

roverbul cu omul în rolul săracului, la 
sărac la care nici propriu și la figurat, și cu Pboii nu trag li s-a centralul Costreiu judecând 

potrivit, sâmbătă, de câteva faze nu prea 
minune băieților complicate... >> pag.a 4-5

PROGRAM CINEMA 

n PRIMĂRIA CĂLĂRAŞI

Biserica 
, aproape 

de comunitate

"Sfinţii Arhangheli 
Mihail şi Gavriil"

SÂMBĂTĂ DUMINICĂ LUNI MARŢI MIERCURI

2°C 4°C 11°C 8°C2°C 17°C 20°C

VINERI JOI
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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 Călăraşi 
23 - 30 iunie 2017

O cursă dus: 

12 
minute!

SC Coslo - Zinca SRL Călăraşi
Trecere Chiciu - Ostrov

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

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

Ferry-boat-urile  şi „5 Călăraşi” „Sălcuţa”

Relaţii la telefon 0734.99.00.11

Ploaie sporadică Ploaie sporadică Parţial norosParţial norosParţial norosParţial noros Noros
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Dan Drăgulin, 
preşedinte PNL: 
„Aşa cum mă cunosc 
eu pe mine, şi unii 
dintre voi mă 
cunoaşteţi, nu am 
minţit şi nu mint, 
nu-mi stă în caracter“

http://www.condorul.ro

ACTUALITATE
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Şcoala Mircea Vodă 

,,Sărbătorim 
româneşte“

a derulat proiectul 
educaţional 
de voluntariat 

O cursă dus: 

12 
minute!

SC Coslo - Zinca SRL Călăraşi
Trecere Chiciu - Ostrov

Ferry-boat-urile  şi „5 Călăraşi” „Sălcuţa”

Relaţii 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”

Siguranţă, confort, rapiditate, punctualitate
Tarif autoturisme 

. 
Autoturismele cu 
numere de  
(Silistra) beneficiază 
de 

8 euro/35 lei

CL, CT şi CC

reducere de 50%
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n România mor cei mai 
mulți copii sub un an din ÎUniunea Europeană. O 

dată la șase ore, un nou-
născut își pierde viața, cel 
mai adesea, pentru că 
Maternitatea în care a venit 
pe lume nu a avut aparatura 
medicală necesară. Pentru a 
supraviețui, acești copii au 
nevoie de echipamente 
performante imediat ce se 
nasc. Fiecare minut este de 
aur și se convertește în șanse 
la viață. În ciuda eforturilor 
medicilor, copiii născuți 
prematur, de cele mai multe 
ori, se sting. Din păcate, 
acestă situație se întâmplă și 
la Călărași. Mai mult decât 
atât, în anul 2016, am avut 
cea mai mare rată de 
mortalitate infantilă din 
țară. În 2017 nenumărate 
cazuri au fost trasferate către 
materintățile din București 
și s-au inregistrat 4 decese 
neonatale – lucru care nu    
s-ar fi întâmplat dacă se 
nășteau într-o maternitate 
de nivel superior.

n Școala Mircea Vodă

Proiect umanitar de dotare 
a maternităţii Călăraşi

>> pagina 2

La omul sărac 
nici arbitrii nu trag!

Viceprimar Dragoş 
Coman: „Când 

vorbim de asistaţi 
sociali apţi de 

muncă, care se 
sustrag de la 

efectuarea muncii 
în folosul 

comunităţii, 
toleranţa este zero”

Viceprimar 
Viorel Ivanciu: 
„De anul acesta 
vom începe 
amenajarea şi 
concesionarea 
locurilor de 
parcare 
rezidenţiale”

Ambasadorul SUA în 
România,  
s-a întâlnit cu primarul 
Daniel Drăgulin 

Hans Klemm

Implicat în semnarea 
proiectelor pe PNDL 2, 

 
preşedinte PSD Călăraşi, 
s-a autodenunţat

Ciprian Pandea,

9 medalii pentru 
canotorii călărăşeni la 
Campionatul Naţional 
de Ergometru pentru 
seniori şi juniori



unele locuri blocând accesul și  
impiedicând intervenția mașinilor de 
intervenție. 

În acele garaje și construcții se găsesc tot 
felul de lucruri mai puțin mașini, iar 
mașinile proprietarilor acestora ocupă 
la rândul alte spații din domeniul 
public.”, ne-a declarat viceprimarul 
Viorel Ivanciu.

Despre cum se vor atribui aceste locuri și 
care vor fi zonele care vor fi amenajate în 
primă fază, ne-a explicat același 
viceprimar.

„Regulamentul prevede, în linii mari, ca 
fiecare cetățean care domiciliază în 
zonele pe care le vom amenaja să poate 
avea cel puțin un loc de parcare, atribuit 
contra unei taxe anuale, și care să-i 
confere liniștea că nu îi va mai fi ocupat 
acel loc. Așa cum se întâmplă peste tot în 
țară, locul este de utilitate publică între 
orele 08.00 și 16.00, însă după ora 16.00 
va fi garantat celui care a plătit pentru el. 
În ședința din aprilie acest regulament 
va fi supus votului consilierilor în așa fel 
încât din luna mai să devină funcțional. 
Vom începe amenajările în zona Flacăra 
– Progresul, între Eroilor și N. Titulescu, 
în zona D-urilor (lângă Penny Market 
Orizont), deja lângă Sala Polivalentă au 
fost ridicate garajele.

Intenția noastră este de a ridica toate 
garajele de pe domeniul public și, unicipalitatea  Călăraș i  parcare ce vor fi concesionate. Pe lângă indisciplinei în trafic și pare că în fiecare 
împreună cu colegii de la urbanism și intenționează să demareze, în eficientizarea și optimizarea spațiilor de zi regresăm în ceea ce privește educația, 
poliția locală, să informăm toți cetățenii cel mai scurt timp, amena- parcare, un aspect important îl ordinea, curățenia și disciplina fapt care M
că vom desființa toate construcțiile de pe jarea de parcări rezidențiale, în acest constituie veniturile care vor intra în duce, într-un final, la o nervozitate a 
domeniul public pe care aceștia le sens având în lucru un regulament bugetul local, mai ales dacă se ține cont noastră a tuturor. 
dețin.”, a mai spus Ivanciu.privind concesionarea acestora, modul de faptul că peste 70% din construcțiile Cred că este de datoria municipalității să 
Anul acesta vor fi amenajate și de atribuire și prețul anual. existente nu au un contract de rezolve problemele care țin de ea și în 
concesionate aproximativ 2.000 de Viceprimarul Viorel Ivanciu, cel care se concesiune pe locul pe care îl ocupă. sensul ăsta am demarat un proiect prin 
locuri de parcare, conform estimărilor ocupă îndeaproape de acest regulament, „Încă de anul trecut, în discuțiile pe care care vrem să aerisim zonele parcărilor 

ne-a declarat că în perioada următoare le-am avut cu colegii din primărie, dar și care sunt ocupate, în cea mai mare parte, viceprimarului Ivanciu. Fiecare familie 
vor fi amenajate parcări acolo unde cu cetățeni ai acestui municipiu, am de garaje, dar sunt și foarte multe zone va avea dreptul să liciteze, inițial, pentru 
domeniul public este liber, urmând ca pe ajuns la concluzia că trebuie făcut ceva ocupate de tot felul de construcții un singur loc de parcare, urmând ca, 
parcurs, toate parcările ocupate ilegal de rapid pentru că orașul este sufocat. Asta inestetice. Pe lângă faptul că nu respectă după prima atribuire, să se poată înscrie 
garaje și alte construcții să fie eliberate se întâmplă din cauza creșterii niciun fel de norme de urbanism, pentru un al doilea sau chiar al treilea loc 
iar în locul lor să fie create locuri de numărului de autoturisme, din cauza acestea ocupă ilegal domeniul public, în de parcare.
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n România mor cei mai mulți copii sub un Acesta are drept scop strângerea de fonduri 
an din Uniunea Europeană. O dată la șase pentru Secția de Maternitate a Spitalului Îore, un nou-născut își pierde viața, cel Județean Călărași. Parteneri ne sunt, ca de 

mai adesea, pentru că Maternitatea în care a fiecare dată, Inspectoratul Școlar 
venit pe lume nu a avut aparatura medicală Județean Călărași, Centrul Județean de 
necesară. Pentru a supraviețui, acești copii Cultură și Creație Călărași și Academia de 
au nevoie de echipamente performante Arte Frumoase Daniel Iordachioae. Ni 
imediat ce se nasc. Fiecare minut este de aur s-au alăturat în această Campanie: 
și se convertește în șanse la viață. În ciuda Organizația Neguvernamentală Salvați 
eforturilor medicilor, copiii născuți Copiii România și Asociația Femeilor 
prematur, de cele mai multe ori, se sting. Din de Afaceri Călărași.
păcate, acestă situație se întâmplă și la În spectacol vor participa copii de la 
Călărași. Mai mult decât atât, în anul 2016, majoritatea școlilor din județul Călărași cu 
am avut cea mai mare rată de mortalitate momente diverse de cântec, dans și poezie, 
infantilă din țară. În 2017 nenumărate cazuri iar donațiile se vor face chiar în ziua 
au fost trasferate către materintățile din spectacolului.
București și s-au inregistrat 4 decese 
neonatale – lucru care nu s-ar fi întâmplat 
dacă se nășteau într-o maternitate de nivel 
superior.
Necesarul Spitalului Clinic Călărași pentru a 
monitoriza sarcinile cu risc și pentru a trata 
nou-născuții prematur sunt: un ventilator 
suport respirator, o masă radiantă cu modul Centrului Județean de Cultură și Creație 
de resuscitare, două cardiotocografe pentru Călărași.
monitorizarea fătului în travaliu și un 

Toți acești copii au nevoie să le fim alături și ecograf cu sondă transvaginală pentru 
să nu ne întoarcem privirea de la drama lor!urgențe. Toate echipamentele necesare 
Cu respect,valorează aproximativ 65.000 euro.
Director Școala Gimnazială „Mircea Vodă” În acest sens, Școala Gimnazială „Mircea 
CălărașiVodă Călărași” își continuă șirul acțiunilor 

umanitare cu Proiectul NOUĂ NE PASĂ. Prof. Alina Lotrea

Suma strânsă va fi donată organizației 
Salvați Copiii pentru Programul „Fiecare 
Copil Contează” și folosită în scopul 
dotării Maternității Spitalului Județean 
Călărași.

Vă invităm să fiți alături de noi în ziua de 29 
martie 2018, ora 16.00, la Sala de Spectacole 
a 

123 de persoane beneficiază, la 
această dată, de o masă caldă la 
cantina de ajutor social din cadrul 
Direcției de Asistență Socială 
Călărași, aproape jumătate față de 
2015.
Mâncarea caldă se distribuie de 
două ori pe zi, de luni până vineri, 
iar pentru zilele de sâmbătă și 
duminică se dau alimente reci. O 
masă completă costă, conform 
normelor în vigoare, 12 lei, 
beneficiarii având felul principal, 
felul doi, desert, iar în zilele când 
meniul este sub valoarea de 12 lei, 
oamenii beneficiază suplimentar de 
hrană rece (conserve, mezeluri, 
brânzeturi).

40 de ore pe lună. Deși au existat călărășeni. Persoanele cu statut de asistat 
discuții pe această temă și li s-a pus Acolo unde vorbim de oameni social care beneficiază de masă la 
în vedere că dacă nu își vor executa bătrâni sau bolnavi, mă bucur că cantina de ajutor social Călărași, și 
orele de muncă li se va sista dosarul, aceștia pot avea două mese calde pe care sunt apte de muncă, trebuie să 
mai mulți dintre aceștia au refuzat zi, dar când vorbim de asistați presteze ore de muncă în folosul 
în continuare să se prezinte la sociali apți de muncă, care se comunității, conform legii.
program. sustrag de la efectuarea muncii în În urma verificările demarate încă 
În acest caz, viceprimarul Dragoș folosul comunității, toleranța este din 2016, viceprimarul Dragoș 
Coman a luat măsura sistării zero.Coman, în subordinea căruia se află 
dosarelor de la cantina de ajutor De trei ani numărul celor care Cantina de Ajutor Social a constatat 
social. beneficiază de hrană este în scădere că mai multe persoane se sustră-
„Anul trecut, Primăria Municipiu- și asa va fi și în continuare dacă nu geau obligațiilor de a munci în 
lui Călărași a cheltuit aproximativ conștientizează gestul de bună-folosul comunității.
800.000 lei pentru hrana oferită de voință al societății și obligația de a Aceștia trebuiau să execute, 
Cantina de Ajutor Social. Este un da ceva înapoi comunității care îi conform dispozițiilor legale, 
efort pe care comunitatea îl face susține.” ne-a declarat viceprimarul diverse sarcini, acolo unde erau 
pentru cei mai defavorizați dintre Coman.repartizați de primărie, în limita a 

estivalul internaţional de poezie spectacol de muzică și poezie „Nichita (pe suport de hârtie sau on-line). Apollon şi Apollon Junior; cărţi; 
Nu este permisă mediatizarea textelor pe promovare pe site-urile partenere. "Zilele Nichita Stănescu", ediţia a Stănescu aduce Basarabia și Bucovina 
parcursul desfăşurării concursului, Preşedintele juriului: Paul Mecet FXII-a, 22 martie – 15 aprilie 2018, acasă". Spectacolul va fi prezentat de 
chiar dacă nu va exista şi un vot al (România);  Vicepreşedinte:  Ion eveniment  pr ins  în  ca lendarul  președintele Asociației APOLLON 
publicului. Hultoană (România); Membrii juriului: activităților dedicate sărbătoririi scriitorul George Călin – ambasador 
Concurenţii vor trimite în e-mail numele Ecaterina Mihai (România) Nicolae Centenarului Marii Uniri, se va cultural Convenția ONU Geneva.

Cele 4 secțiuni ale festivalului constau şi adresa de domiciliu, pentru trimiterea Petrache (România); Marian Răducu desfășura și în orașul de pe malul Borcei, 
în: creaţie literară poezie pentru elevi, premiilor, după concurs. Jurizarea se va (România), Vasile Szolga (România) la inițiativa Primăriei Municipiului 
grafică pentru elevi "Vis cu Nichita", face în perioada 31 martie – 5 aprilie Florin Rădulescu (propunere Călărași, Călărași în parteneriat cu Asociația 
viaţa şi opera poetului Nichita Stănescu, 2018, urmând ca premierea să se facă la România).Culturală APOLLON - România și 
recitare din creaţia poetului Nichita Muzeul Municipiului Călăraşi în data de l Concurs pentru elevi „Viaţa şi Muzeul Municipal Călărași.
Stănescu. Toate se vor desfășura 12 aprilie opera poetului Nichita Stănescu"

Premii: diplome; publicarea în revista Pot intra în concurs elevi de la unităţile conform unui regulament al concursu-
Apollon şi Apollon Junior; cărţi; de învăţământ. Concursul va avea loc în lui, lucrările participante vor fi 
promovare pe site-urile partenere. data de 12 aprilie ora 12.00 la Muzeul comunicate în perioada 22-31 martie 
Preşedintele juriului: poetul Vasile Municipiului Călăraşi. Jurizarea se va 2018. Vor fi implicați elevi și cadre 
Căpăţână (R. Moldova); Vicepreşedinte: face pe loc, urmând premierea. didactice din instituțiile de învățământ 
Victoria Milescu (România); Membrii Premii: diplome; publicarea în revista călărășene și jurizarea se va realiza de 
juriului: acad. Vasile Tărâţeanu Apollon şi Apollon Junior; cărţi; către oameni de cultură din țară și 
(Ucraina); Cătălina Stroe (Canada); promovare pe site-urile partenere. străinătate.  
Victor Voinicescu Sotski (Franţa); Geo Preşedintele juriului: George Călin REGULAMENT
Călugăru (România). (România); Vicepreşedinte: Ion Văduva 

Festivalul Internaţional de poezie l Concurs Internaţional de grafică (România); Membrii juriului: Eliza 
„Zilele Nichita Stănescu", Ediţia a XII- pentru elevi „Vis cu Nichita" Roha (România); prof. Oana Raluca 

a, 22 martie – 15 aprilie 2018 La acest concurs pot participa numai Rusan (România).
l Concurs Internaţional de creaţie elevi români, indiferent unde sunt l Concurs de recitare din creaţia 
literară poezie pentru elevi stabiliţi în lume. Toate lucrările de poetului Nichita Stănescu

Pot intra în concurs elevi de la unităţile La acest concurs pot participa numai grafică se trimit prin poştă sau personal 
de învăţământ din municipiul Călăraşi. elevi, indiferent unde sunt stabiliţi în în perioada 22 martie – 10 aprilie 2018, 
Concursul va avea loc în data de 12 lume. Toate textele se trimit în perioada la Muzeul Municipal Călărași. Se poate 
aprilie ora 14 la Muzeul Municipiului 22 – 31 martie 2018, la adresa de e-mail a intra în concurs cu 3-4 lucrări de grafică, 
Călăraşi. Jurizarea se va face pe loc. revistei Apollon ro.tv.kalin@gmail.com realizate în format A4, însoţite, în plic, 
Premii: diplome; publicarea în revista (câte 5 - 12 poezii în limba română, în de o fotografie bust a autorului, numele 
Apollon şi Apollon Junior; cărţi; document word, A4, Times New Roman şi adresa de domiciliu, pentru trimiterea Festivalul este structurat în două etape, 
promovare pe site-urile partenere. 12, la 1 rând, obligatoriu cu diacritice), premiilor, după concurs. prima dintre acestea desfășurându-se în 
Preşedintele juriului: George Călin Jurizarea se va face pe data de 12 aprilie însoţite de o fotografie bust a autorului. data de 22 martie 2018, începând cu 
(România); Vicepreşedinte: Ion Văduva Dacă aceste cerinţe nu sunt respectate, 2018, urmând ca premierea să se facă la ora 15.00, la sediul Muzeului 
(România); Membrii juriului: Geo textele în cauză nu vor intra în concurs. Muzeul Municipiului Călăraşi în aceeași Municipal Călărași ,  etapă ce 
Călugăru, Alexandru Bulandra şi Titi Textele participante la concurs nu zi 12 aprilie 2018.presupune lansarea concursului, 

Premii: diplome; publicarea în revista Damian (România).trebuie să mai fi fost publicate anterior vernisaj expoziție de artă plastică și 

 practică des întâlnită în municipiul 
Călărași, „pescuitul” călătorilor din Ostațiile de autobuz de către șoferii de 

taxi, nu mai este tolerată de municipalitatea 
orașului.

În schimbul a doi lei, atât cât este prețul unui 
bilet de autobuz, călătorii care așteaptă în 
stațiile de autobuz sunt „preluați” de 
taximetriști, care încalcă astfel legislația în 
vigoare privind transportul în regim de taxi 
dar și caietul de sarcini în baza căruia au 
obținut autorizația de funcționare.

În urma deselor reclamații ale operatorului 
care efectuează transportul public de 
persoane în municipiul Călărași, Alitrans Com 
SRL, Primăria a decis să suspende licențele 
celor care sunt identificați că preiau persoane 
din stațiile de autobuz fără a fi opriți în mod 
expres de aceștia. 

La prima abatere, licența este suspendată 
pentru o lună, urmând ca la o a doua aceasta să 
fie suspendată pentru un an.

Anul trecut au fost suspendate 10 licențe pe 
termen de o lună pentru aceste contravenții. 
Primăria avertizează că, prin intermediul 
Serviciului Public de Transport Local, va 
monitoriza imaginile de pe camerele video 
amplasate pe străzile din oraș și toți cei care 
continuă astfel de practici vor fi sancționați.

n Școala Mircea Vodă

Proiect umanitar de dotare 
a maternităţii Călăraşi

n Premieră

Festivalul internațional de poezie 
 și în municipiul Călărași            

„Zilele 
Nichita Stănescu“

Viceprimar Viorel Ivanciu: „De anul acesta 
vom începe amenajarea şi concesionarea 
locurilor de parcare rezidenţiale”

Primăria va suspenda 
licenţa taxiurilor care 

iau călătorii din 
staţiile de autobuz

Viceprimar Dragoș Coman: „Când vorbim de asistați 
sociali apți de muncă, care se sustrag de la efectuarea 

muncii în folosul comunității, toleranța este zero”



unele locuri blocând accesul și  
impiedicând intervenția mașinilor de 
intervenție. 

În acele garaje și construcții se găsesc tot 
felul de lucruri mai puțin mașini, iar 
mașinile proprietarilor acestora ocupă 
la rândul alte spații din domeniul 
public.”, ne-a declarat viceprimarul 
Viorel Ivanciu.

Despre cum se vor atribui aceste locuri și 
care vor fi zonele care vor fi amenajate în 
primă fază, ne-a explicat același 
viceprimar.

„Regulamentul prevede, în linii mari, ca 
fiecare cetățean care domiciliază în 
zonele pe care le vom amenaja să poate 
avea cel puțin un loc de parcare, atribuit 
contra unei taxe anuale, și care să-i 
confere liniștea că nu îi va mai fi ocupat 
acel loc. Așa cum se întâmplă peste tot în 
țară, locul este de utilitate publică între 
orele 08.00 și 16.00, însă după ora 16.00 
va fi garantat celui care a plătit pentru el. 
În ședința din aprilie acest regulament 
va fi supus votului consilierilor în așa fel 
încât din luna mai să devină funcțional. 
Vom începe amenajările în zona Flacăra 
– Progresul, între Eroilor și N. Titulescu, 
în zona D-urilor (lângă Penny Market 
Orizont), deja lângă Sala Polivalentă au 
fost ridicate garajele.

Intenția noastră este de a ridica toate 
garajele de pe domeniul public și, unicipalitatea  Călăraș i  parcare ce vor fi concesionate. Pe lângă indisciplinei în trafic și pare că în fiecare 
împreună cu colegii de la urbanism și intenționează să demareze, în eficientizarea și optimizarea spațiilor de zi regresăm în ceea ce privește educația, 
poliția locală, să informăm toți cetățenii cel mai scurt timp, amena- parcare, un aspect important îl ordinea, curățenia și disciplina fapt care M
că vom desființa toate construcțiile de pe jarea de parcări rezidențiale, în acest constituie veniturile care vor intra în duce, într-un final, la o nervozitate a 
domeniul public pe care aceștia le sens având în lucru un regulament bugetul local, mai ales dacă se ține cont noastră a tuturor. 
dețin.”, a mai spus Ivanciu.privind concesionarea acestora, modul de faptul că peste 70% din construcțiile Cred că este de datoria municipalității să 
Anul acesta vor fi amenajate și de atribuire și prețul anual. existente nu au un contract de rezolve problemele care țin de ea și în 
concesionate aproximativ 2.000 de Viceprimarul Viorel Ivanciu, cel care se concesiune pe locul pe care îl ocupă. sensul ăsta am demarat un proiect prin 
locuri de parcare, conform estimărilor ocupă îndeaproape de acest regulament, „Încă de anul trecut, în discuțiile pe care care vrem să aerisim zonele parcărilor 

ne-a declarat că în perioada următoare le-am avut cu colegii din primărie, dar și care sunt ocupate, în cea mai mare parte, viceprimarului Ivanciu. Fiecare familie 
vor fi amenajate parcări acolo unde cu cetățeni ai acestui municipiu, am de garaje, dar sunt și foarte multe zone va avea dreptul să liciteze, inițial, pentru 
domeniul public este liber, urmând ca pe ajuns la concluzia că trebuie făcut ceva ocupate de tot felul de construcții un singur loc de parcare, urmând ca, 
parcurs, toate parcările ocupate ilegal de rapid pentru că orașul este sufocat. Asta inestetice. Pe lângă faptul că nu respectă după prima atribuire, să se poată înscrie 
garaje și alte construcții să fie eliberate se întâmplă din cauza creșterii niciun fel de norme de urbanism, pentru un al doilea sau chiar al treilea loc 
iar în locul lor să fie create locuri de numărului de autoturisme, din cauza acestea ocupă ilegal domeniul public, în de parcare.
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n România mor cei mai mulți copii sub un Acesta are drept scop strângerea de fonduri 
an din Uniunea Europeană. O dată la șase pentru Secția de Maternitate a Spitalului Îore, un nou-născut își pierde viața, cel Județean Călărași. Parteneri ne sunt, ca de 

mai adesea, pentru că Maternitatea în care a fiecare dată, Inspectoratul Școlar 
venit pe lume nu a avut aparatura medicală Județean Călărași, Centrul Județean de 
necesară. Pentru a supraviețui, acești copii Cultură și Creație Călărași și Academia de 
au nevoie de echipamente performante Arte Frumoase Daniel Iordachioae. Ni 
imediat ce se nasc. Fiecare minut este de aur s-au alăturat în această Campanie: 
și se convertește în șanse la viață. În ciuda Organizația Neguvernamentală Salvați 
eforturilor medicilor, copiii născuți Copiii România și Asociația Femeilor 
prematur, de cele mai multe ori, se sting. Din de Afaceri Călărași.
păcate, acestă situație se întâmplă și la În spectacol vor participa copii de la 
Călărași. Mai mult decât atât, în anul 2016, majoritatea școlilor din județul Călărași cu 
am avut cea mai mare rată de mortalitate momente diverse de cântec, dans și poezie, 
infantilă din țară. În 2017 nenumărate cazuri iar donațiile se vor face chiar în ziua 
au fost trasferate către materintățile din spectacolului.
București și s-au inregistrat 4 decese 
neonatale – lucru care nu s-ar fi întâmplat 
dacă se nășteau într-o maternitate de nivel 
superior.
Necesarul Spitalului Clinic Călărași pentru a 
monitoriza sarcinile cu risc și pentru a trata 
nou-născuții prematur sunt: un ventilator 
suport respirator, o masă radiantă cu modul Centrului Județean de Cultură și Creație 
de resuscitare, două cardiotocografe pentru Călărași.
monitorizarea fătului în travaliu și un 

Toți acești copii au nevoie să le fim alături și ecograf cu sondă transvaginală pentru 
să nu ne întoarcem privirea de la drama lor!urgențe. Toate echipamentele necesare 
Cu respect,valorează aproximativ 65.000 euro.
Director Școala Gimnazială „Mircea Vodă” În acest sens, Școala Gimnazială „Mircea 
CălărașiVodă Călărași” își continuă șirul acțiunilor 

umanitare cu Proiectul NOUĂ NE PASĂ. Prof. Alina Lotrea

Suma strânsă va fi donată organizației 
Salvați Copiii pentru Programul „Fiecare 
Copil Contează” și folosită în scopul 
dotării Maternității Spitalului Județean 
Călărași.

Vă invităm să fiți alături de noi în ziua de 29 
martie 2018, ora 16.00, la Sala de Spectacole 
a 

123 de persoane beneficiază, la 
această dată, de o masă caldă la 
cantina de ajutor social din cadrul 
Direcției de Asistență Socială 
Călărași, aproape jumătate față de 
2015.
Mâncarea caldă se distribuie de 
două ori pe zi, de luni până vineri, 
iar pentru zilele de sâmbătă și 
duminică se dau alimente reci. O 
masă completă costă, conform 
normelor în vigoare, 12 lei, 
beneficiarii având felul principal, 
felul doi, desert, iar în zilele când 
meniul este sub valoarea de 12 lei, 
oamenii beneficiază suplimentar de 
hrană rece (conserve, mezeluri, 
brânzeturi).

40 de ore pe lună. Deși au existat călărășeni. Persoanele cu statut de asistat 
discuții pe această temă și li s-a pus Acolo unde vorbim de oameni social care beneficiază de masă la 
în vedere că dacă nu își vor executa bătrâni sau bolnavi, mă bucur că cantina de ajutor social Călărași, și 
orele de muncă li se va sista dosarul, aceștia pot avea două mese calde pe care sunt apte de muncă, trebuie să 
mai mulți dintre aceștia au refuzat zi, dar când vorbim de asistați presteze ore de muncă în folosul 
în continuare să se prezinte la sociali apți de muncă, care se comunității, conform legii.
program. sustrag de la efectuarea muncii în În urma verificările demarate încă 
În acest caz, viceprimarul Dragoș folosul comunității, toleranța este din 2016, viceprimarul Dragoș 
Coman a luat măsura sistării zero.Coman, în subordinea căruia se află 
dosarelor de la cantina de ajutor De trei ani numărul celor care Cantina de Ajutor Social a constatat 
social. beneficiază de hrană este în scădere că mai multe persoane se sustră-
„Anul trecut, Primăria Municipiu- și asa va fi și în continuare dacă nu geau obligațiilor de a munci în 
lui Călărași a cheltuit aproximativ conștientizează gestul de bună-folosul comunității.
800.000 lei pentru hrana oferită de voință al societății și obligația de a Aceștia trebuiau să execute, 
Cantina de Ajutor Social. Este un da ceva înapoi comunității care îi conform dispozițiilor legale, 
efort pe care comunitatea îl face susține.” ne-a declarat viceprimarul diverse sarcini, acolo unde erau 
pentru cei mai defavorizați dintre Coman.repartizați de primărie, în limita a 

estivalul internaţional de poezie spectacol de muzică și poezie „Nichita (pe suport de hârtie sau on-line). Apollon şi Apollon Junior; cărţi; 
Nu este permisă mediatizarea textelor pe promovare pe site-urile partenere. "Zilele Nichita Stănescu", ediţia a Stănescu aduce Basarabia și Bucovina 
parcursul desfăşurării concursului, Preşedintele juriului: Paul Mecet FXII-a, 22 martie – 15 aprilie 2018, acasă". Spectacolul va fi prezentat de 
chiar dacă nu va exista şi un vot al (România);  Vicepreşedinte:  Ion eveniment  pr ins  în  ca lendarul  președintele Asociației APOLLON 
publicului. Hultoană (România); Membrii juriului: activităților dedicate sărbătoririi scriitorul George Călin – ambasador 
Concurenţii vor trimite în e-mail numele Ecaterina Mihai (România) Nicolae Centenarului Marii Uniri, se va cultural Convenția ONU Geneva.

Cele 4 secțiuni ale festivalului constau şi adresa de domiciliu, pentru trimiterea Petrache (România); Marian Răducu desfășura și în orașul de pe malul Borcei, 
în: creaţie literară poezie pentru elevi, premiilor, după concurs. Jurizarea se va (România), Vasile Szolga (România) la inițiativa Primăriei Municipiului 
grafică pentru elevi "Vis cu Nichita", face în perioada 31 martie – 5 aprilie Florin Rădulescu (propunere Călărași, Călărași în parteneriat cu Asociația 
viaţa şi opera poetului Nichita Stănescu, 2018, urmând ca premierea să se facă la România).Culturală APOLLON - România și 
recitare din creaţia poetului Nichita Muzeul Municipiului Călăraşi în data de l Concurs pentru elevi „Viaţa şi Muzeul Municipal Călărași.
Stănescu. Toate se vor desfășura 12 aprilie opera poetului Nichita Stănescu"

Premii: diplome; publicarea în revista Pot intra în concurs elevi de la unităţile conform unui regulament al concursu-
Apollon şi Apollon Junior; cărţi; de învăţământ. Concursul va avea loc în lui, lucrările participante vor fi 
promovare pe site-urile partenere. data de 12 aprilie ora 12.00 la Muzeul comunicate în perioada 22-31 martie 
Preşedintele juriului: poetul Vasile Municipiului Călăraşi. Jurizarea se va 2018. Vor fi implicați elevi și cadre 
Căpăţână (R. Moldova); Vicepreşedinte: face pe loc, urmând premierea. didactice din instituțiile de învățământ 
Victoria Milescu (România); Membrii Premii: diplome; publicarea în revista călărășene și jurizarea se va realiza de 
juriului: acad. Vasile Tărâţeanu Apollon şi Apollon Junior; cărţi; către oameni de cultură din țară și 
(Ucraina); Cătălina Stroe (Canada); promovare pe site-urile partenere. străinătate.  
Victor Voinicescu Sotski (Franţa); Geo Preşedintele juriului: George Călin REGULAMENT
Călugăru (România). (România); Vicepreşedinte: Ion Văduva 

Festivalul Internaţional de poezie l Concurs Internaţional de grafică (România); Membrii juriului: Eliza 
„Zilele Nichita Stănescu", Ediţia a XII- pentru elevi „Vis cu Nichita" Roha (România); prof. Oana Raluca 

a, 22 martie – 15 aprilie 2018 La acest concurs pot participa numai Rusan (România).
l Concurs Internaţional de creaţie elevi români, indiferent unde sunt l Concurs de recitare din creaţia 
literară poezie pentru elevi stabiliţi în lume. Toate lucrările de poetului Nichita Stănescu

Pot intra în concurs elevi de la unităţile La acest concurs pot participa numai grafică se trimit prin poştă sau personal 
de învăţământ din municipiul Călăraşi. elevi, indiferent unde sunt stabiliţi în în perioada 22 martie – 10 aprilie 2018, 
Concursul va avea loc în data de 12 lume. Toate textele se trimit în perioada la Muzeul Municipal Călărași. Se poate 
aprilie ora 14 la Muzeul Municipiului 22 – 31 martie 2018, la adresa de e-mail a intra în concurs cu 3-4 lucrări de grafică, 
Călăraşi. Jurizarea se va face pe loc. revistei Apollon ro.tv.kalin@gmail.com realizate în format A4, însoţite, în plic, 
Premii: diplome; publicarea în revista (câte 5 - 12 poezii în limba română, în de o fotografie bust a autorului, numele 
Apollon şi Apollon Junior; cărţi; document word, A4, Times New Roman şi adresa de domiciliu, pentru trimiterea Festivalul este structurat în două etape, 
promovare pe site-urile partenere. 12, la 1 rând, obligatoriu cu diacritice), premiilor, după concurs. prima dintre acestea desfășurându-se în 
Preşedintele juriului: George Călin Jurizarea se va face pe data de 12 aprilie însoţite de o fotografie bust a autorului. data de 22 martie 2018, începând cu 
(România); Vicepreşedinte: Ion Văduva Dacă aceste cerinţe nu sunt respectate, 2018, urmând ca premierea să se facă la ora 15.00, la sediul Muzeului 
(România); Membrii juriului: Geo textele în cauză nu vor intra în concurs. Muzeul Municipiului Călăraşi în aceeași Municipal Călărași ,  etapă ce 
Călugăru, Alexandru Bulandra şi Titi Textele participante la concurs nu zi 12 aprilie 2018.presupune lansarea concursului, 

Premii: diplome; publicarea în revista Damian (România).trebuie să mai fi fost publicate anterior vernisaj expoziție de artă plastică și 

 practică des întâlnită în municipiul 
Călărași, „pescuitul” călătorilor din Ostațiile de autobuz de către șoferii de 

taxi, nu mai este tolerată de municipalitatea 
orașului.

În schimbul a doi lei, atât cât este prețul unui 
bilet de autobuz, călătorii care așteaptă în 
stațiile de autobuz sunt „preluați” de 
taximetriști, care încalcă astfel legislația în 
vigoare privind transportul în regim de taxi 
dar și caietul de sarcini în baza căruia au 
obținut autorizația de funcționare.

În urma deselor reclamații ale operatorului 
care efectuează transportul public de 
persoane în municipiul Călărași, Alitrans Com 
SRL, Primăria a decis să suspende licențele 
celor care sunt identificați că preiau persoane 
din stațiile de autobuz fără a fi opriți în mod 
expres de aceștia. 

La prima abatere, licența este suspendată 
pentru o lună, urmând ca la o a doua aceasta să 
fie suspendată pentru un an.

Anul trecut au fost suspendate 10 licențe pe 
termen de o lună pentru aceste contravenții. 
Primăria avertizează că, prin intermediul 
Serviciului Public de Transport Local, va 
monitoriza imaginile de pe camerele video 
amplasate pe străzile din oraș și toți cei care 
continuă astfel de practici vor fi sancționați.

n Școala Mircea Vodă

Proiect umanitar de dotare 
a maternităţii Călăraşi

n Premieră

Festivalul internațional de poezie 
 și în municipiul Călărași            

„Zilele 
Nichita Stănescu“

Viceprimar Viorel Ivanciu: „De anul acesta 
vom începe amenajarea şi concesionarea 
locurilor de parcare rezidenţiale”

Primăria va suspenda 
licenţa taxiurilor care 

iau călătorii din 
staţiile de autobuz

Viceprimar Dragoș Coman: „Când vorbim de asistați 
sociali apți de muncă, care se sustrag de la efectuarea 

muncii în folosul comunității, toleranța este zero”
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cum spune un alt proverb: „cu o acesta execută bine o lovitură liberă sânge proaspăt, scoate doi mijlocași 
floare nu se face primăvară!”, nici directă, însă Gurău scoate în și introduce doi atacanți cu gândul 
măcar la Borcea. Pentru Agricola au corner. Alexandru Iordănescu, fiul de a înscrie măcar golul de onoare. 
fost 90 de minute de joc chinuit, în generalului, a atins de maximum Mutări care vor fi de prisos în 
care, deși mijlocașii au încercat și cinci, șase ori mingea, iar Gață nu e economia jocului. În rest, doar 

Mircea Brânduşă

roverbul cu omul sărac la 
care nici boii nu trag li s-a Ppotrivit, sâmbătă, de minune 

băieților primarului Aniel Nedelcu. 
Cu echipa lui Daniel Iftodi în rolul 
săracului, la propriu și la figurat, și 
cu centralul Costreiu judecând 
câteva faze nu prea complicate, 
consumate pe parcursul celor 90 de 
minute de joc, în defavoarea 
gazdelor. Agricola Borcea versus 
Farul Constanța era un afiș mai 
mult decât atractiv. Se anunța un 
duel tactic Grigoraș contra Iftodi, 
cândva adversari în Liga I și un pe alocuri au găsit soluții către fotbalist de Liga a III-a cu atât mai 
dialog între cele două galerii, atacanți, aceștia s-au întâlnit foarte puțin pentru fotbalul mare. Singura 
ambele  câștigate net de oaspeți. Se rar cu situațiile mari de poartă. mare ocazie a echipei din Borcea a 
întâlneau două echipe cu obiective Meciul a început practic de la 0-1, venit în min. 40. Gață execută o 
diferite, gazdele - evitarea retro- când, în minutul 5, George lovitură liberă directă, mingea 
gradării, oaspeții – promovarea în Călințaru reușește să surprindă ajunge la Văduva care caută 
Liga a II-a, echipe care joacă fotbal apărarea gazdelor și înscrie plasat păianjenii lui Vreme, însă acesta se 
ofensiv, cu fotbaliști din ligile pe lângă portarul gazdelor care pe întinde și scoate în corner. Până 
superioare, dispuși să producă faze parcursul jocului avea să aibă și atunci, Stănescu (min. 29) ratează 
de poartă. Suprafața de joc a fost și câteva parade care au limitat scorul din poziție ideală, iar după, în min. 
ea una perfectă pentru un joc de final. Revenind la Călințaru, 45, Tudorică încheie repriza cu un 
construcție, tribunele arhipline mijlocașul Farului a reușit până la șut de la marginea careului care s-a 
(peste 1000 de spectatori), vremea pauză dubla (min. 27) când a fost scurs milimetric pe lângă stâlpul 
ideală pentru fotbal. Așteptările găsit surprinzător nemarcat de din dreapta portarului gazdelor. 
erau mari, primarul Nedelcu era fundașii gazdelor în careu, de unde Repriza a doua a arătat la fel. Farul 
optimist, dar, din păcate fotbalul a a șutat direct în colțul lung pentru a înscris rapid (min. 47), Dragu 
fost trădat de aproape toți jucătorii 0-2. În primele 45 minute, Borcea expediind o bombă din afara 
de la Borcea. Singurul care a ieșit în s-a zbătut degeaba. Lui Șerban nu i- careului care l-a lăsat stană de 
evidență a fost Marian Șerban, dar au ieșit driblingurile, dar în min. 12 piatră pe Vreme. Iftodi introduce chinuială, un cartonași galben 

încasat corect de Marian Șerban 
pentru proteste la o decizie de 
semnalizare corectă a arbitrului 
asistent și probabil o premieră 
negativă pentru trupa lui Iftodi, una 
care în meciul de la Traian arătase o 
față extrem de ofensivă, însă 
sâmbătă cu Farul a terminat meciul 
fără să tragă pe spațiul porții!!! 

deplasare dificilă la Râmnicu Sărat, 
dar crede în șansele sale. Fotbalul 
se joacă pe puncte!

l AGRICOLA BORCEA: Vreme, 
Alexandru, Rădulescu, Cazacu, 
Iordănescu, Pal, Tudor (77 Trudă), 
Mărgărit (46 Spătaru), Văduva (46 
Gheorghe), Gață (73 Grigore), 
Șerban.

l FARUL CONSTANȚA: Gurău, 
Vîntu (65 Sicu), Grigoraș, Tudorică, 
Cârstocea, Stănescu, Călințaru (65 
Zamfir), Iani (75 Androne), 
Twumasi (73 Botea), Diakite, 

Borcenii au pierdut 3 puncte o bună ocazie de a reduce din 
Dragu.

extrem de importante, mai ales că diferența față de Modelu și de a se 
l ARBITRI: Adrian Costreiu – în această etapă contracandidatele distanța față de Oltenița și Tulcea! 
Marian Istrate – Silviu Andreiu. sale la retrogradare au pierdut și era Etapa următoare, Agricola are o 
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La omul sărac nici arbitrii nu trag!

  1. Progresul Spartac 15 12 2 1 51-15 38

  2. Farul Constanța 15 12 2 1 52-17 38

  3. Axiopolis Cernavodă 15 11 2 2 40-18 35

  4. Unirea Slobozia 15 10 2 3 61-23 32

  5. Metalul Buzău 15 9 4 2 27-11 31

  6. FCSB 2 15 9 2 4 47-24 29

  7. FC Voluntari 2 15 7 4 4 40-20 25

  8. CSM Râmnicu Sărat 15 5 2 8 20-31 17

  9. Înainte Modelu 15 5 1 9 47-43 16

10. Agricola Borcea 15 3 2 10 22-40 11

11. ACSM Oltenița 15 2 5 8 21-40 11

12. Delta Tulcea 15 3 1 11 19-49 10

13. Sportul Chișcani 15 2 1 12 10-63 7

14. Victoria Traian 15 0 0 15 9-72 0

FC Voluntari  2 –  CSM Râmnicu Sărat 0-0

Sportul Chișcani – Delta Tulcea 3-2

FCSB 2 -  Înainte Modelu 3-2

Axiopolis Cernavodă – Victoria Traian 4-0

Agricola Borcea – Farul Constanța 0-3

Unirea Slobozia – Progresul Spartac 2-2

ASCM Oltenița – Metalul Buzău 0-2

Rezultate / Etapa a XVI-a
FCSB 2 – Axiopolis Cernavodă

Delta Tucea – Unirea Slobozia

CSM Râmnicu Sărat – Agricola Borcea

Înainte Modelu – ACSM Oltenița

Metalul Buzău – Sportul Chișcani

Progresul Spartac – FC Voluntari 2

Farul Constanța – Victoria Traian

Program Etapa a XVII-a

CLASAMENT 

Am întâlnit cea mai 
bună echipă din 
serie. Din păcate, 
am jucat slab, dar și 

arbitrul, care probabil s-a 
speriat de numele echipei din 
Costanța, ne-a dezavantajat 
clar refuzându-ne câteva 
lovituri libere directe din 
preajma careului. În opinia 
mea, „cărțile” sunt făcute 
pentru Farul! În repriza a doua 
am introdus doi atacanți în 
speranța că vom înscrie măcar 
golul de onoare. Ne vom juca 
șansele cu sportivitate până la 
finalul campionatului!”

Aniel Nedelcu 
- primar Borcea

Am obținut o 
victorie deosebit de 
importantă care, 
coroborată cu 

egalul de la Slobozia, dintre 
Unirea și Spartac, ne menține în 
lupta pentru șefia 
clasamentului. Am făcut un joc 
foarte bun însă lipsa de 
concentrare a atacanților mei 
mă deranjează foarte mult. 
Dacă tratau fazele cu maximă 
atenție puteam câștiga la un 
scor mult mai mare, ceea ce ne 
ajuta să fim liderul la zi al 
seriei. Urmează 4 etape de foc 
în care întâlnim principalele 
contracandidate la promovare – 
Slobozia, Cernavodă, Spartac. 
Sper să obținem toate punctele 
puse în joc, implicit promovarea 
în Liga a II-a!”  

Petre Grigoraș 
- antrenor Farul Constanța

În prima repriză am 
încercat să nu luăm 
gol. Farul este o 
echipă foarte bună 

cu jucători experimentați din 
Liga –I și a II-a. Băieții mei au 
prins poate cea mai slabă zi, 
fiind lipsiți de creativitate. Cât 
privește retrogradarea, vom 
aborda fiecare joc cu gândul la 
victorie!”

Daniel Iftodi 
- antrenor Agricola Borcea
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cum spune un alt proverb: „cu o acesta execută bine o lovitură liberă sânge proaspăt, scoate doi mijlocași 
floare nu se face primăvară!”, nici directă, însă Gurău scoate în și introduce doi atacanți cu gândul 
măcar la Borcea. Pentru Agricola au corner. Alexandru Iordănescu, fiul de a înscrie măcar golul de onoare. 
fost 90 de minute de joc chinuit, în generalului, a atins de maximum Mutări care vor fi de prisos în 
care, deși mijlocașii au încercat și cinci, șase ori mingea, iar Gață nu e economia jocului. În rest, doar 

Mircea Brânduşă

roverbul cu omul sărac la 
care nici boii nu trag li s-a Ppotrivit, sâmbătă, de minune 

băieților primarului Aniel Nedelcu. 
Cu echipa lui Daniel Iftodi în rolul 
săracului, la propriu și la figurat, și 
cu centralul Costreiu judecând 
câteva faze nu prea complicate, 
consumate pe parcursul celor 90 de 
minute de joc, în defavoarea 
gazdelor. Agricola Borcea versus 
Farul Constanța era un afiș mai 
mult decât atractiv. Se anunța un 
duel tactic Grigoraș contra Iftodi, 
cândva adversari în Liga I și un pe alocuri au găsit soluții către fotbalist de Liga a III-a cu atât mai 
dialog între cele două galerii, atacanți, aceștia s-au întâlnit foarte puțin pentru fotbalul mare. Singura 
ambele  câștigate net de oaspeți. Se rar cu situațiile mari de poartă. mare ocazie a echipei din Borcea a 
întâlneau două echipe cu obiective Meciul a început practic de la 0-1, venit în min. 40. Gață execută o 
diferite, gazdele - evitarea retro- când, în minutul 5, George lovitură liberă directă, mingea 
gradării, oaspeții – promovarea în Călințaru reușește să surprindă ajunge la Văduva care caută 
Liga a II-a, echipe care joacă fotbal apărarea gazdelor și înscrie plasat păianjenii lui Vreme, însă acesta se 
ofensiv, cu fotbaliști din ligile pe lângă portarul gazdelor care pe întinde și scoate în corner. Până 
superioare, dispuși să producă faze parcursul jocului avea să aibă și atunci, Stănescu (min. 29) ratează 
de poartă. Suprafața de joc a fost și câteva parade care au limitat scorul din poziție ideală, iar după, în min. 
ea una perfectă pentru un joc de final. Revenind la Călințaru, 45, Tudorică încheie repriza cu un 
construcție, tribunele arhipline mijlocașul Farului a reușit până la șut de la marginea careului care s-a 
(peste 1000 de spectatori), vremea pauză dubla (min. 27) când a fost scurs milimetric pe lângă stâlpul 
ideală pentru fotbal. Așteptările găsit surprinzător nemarcat de din dreapta portarului gazdelor. 
erau mari, primarul Nedelcu era fundașii gazdelor în careu, de unde Repriza a doua a arătat la fel. Farul 
optimist, dar, din păcate fotbalul a a șutat direct în colțul lung pentru a înscris rapid (min. 47), Dragu 
fost trădat de aproape toți jucătorii 0-2. În primele 45 minute, Borcea expediind o bombă din afara 
de la Borcea. Singurul care a ieșit în s-a zbătut degeaba. Lui Șerban nu i- careului care l-a lăsat stană de 
evidență a fost Marian Șerban, dar au ieșit driblingurile, dar în min. 12 piatră pe Vreme. Iftodi introduce chinuială, un cartonași galben 

încasat corect de Marian Șerban 
pentru proteste la o decizie de 
semnalizare corectă a arbitrului 
asistent și probabil o premieră 
negativă pentru trupa lui Iftodi, una 
care în meciul de la Traian arătase o 
față extrem de ofensivă, însă 
sâmbătă cu Farul a terminat meciul 
fără să tragă pe spațiul porții!!! 

deplasare dificilă la Râmnicu Sărat, 
dar crede în șansele sale. Fotbalul 
se joacă pe puncte!

l AGRICOLA BORCEA: Vreme, 
Alexandru, Rădulescu, Cazacu, 
Iordănescu, Pal, Tudor (77 Trudă), 
Mărgărit (46 Spătaru), Văduva (46 
Gheorghe), Gață (73 Grigore), 
Șerban.

l FARUL CONSTANȚA: Gurău, 
Vîntu (65 Sicu), Grigoraș, Tudorică, 
Cârstocea, Stănescu, Călințaru (65 
Zamfir), Iani (75 Androne), 
Twumasi (73 Botea), Diakite, 

Borcenii au pierdut 3 puncte o bună ocazie de a reduce din 
Dragu.

extrem de importante, mai ales că diferența față de Modelu și de a se 
l ARBITRI: Adrian Costreiu – în această etapă contracandidatele distanța față de Oltenița și Tulcea! 
Marian Istrate – Silviu Andreiu. sale la retrogradare au pierdut și era Etapa următoare, Agricola are o 
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La omul sărac nici arbitrii nu trag!

  1. Progresul Spartac 15 12 2 1 51-15 38

  2. Farul Constanța 15 12 2 1 52-17 38

  3. Axiopolis Cernavodă 15 11 2 2 40-18 35

  4. Unirea Slobozia 15 10 2 3 61-23 32

  5. Metalul Buzău 15 9 4 2 27-11 31

  6. FCSB 2 15 9 2 4 47-24 29

  7. FC Voluntari 2 15 7 4 4 40-20 25

  8. CSM Râmnicu Sărat 15 5 2 8 20-31 17

  9. Înainte Modelu 15 5 1 9 47-43 16

10. Agricola Borcea 15 3 2 10 22-40 11

11. ACSM Oltenița 15 2 5 8 21-40 11

12. Delta Tulcea 15 3 1 11 19-49 10

13. Sportul Chișcani 15 2 1 12 10-63 7

14. Victoria Traian 15 0 0 15 9-72 0

FC Voluntari  2 –  CSM Râmnicu Sărat 0-0

Sportul Chișcani – Delta Tulcea 3-2

FCSB 2 -  Înainte Modelu 3-2

Axiopolis Cernavodă – Victoria Traian 4-0

Agricola Borcea – Farul Constanța 0-3

Unirea Slobozia – Progresul Spartac 2-2

ASCM Oltenița – Metalul Buzău 0-2

Rezultate / Etapa a XVI-a
FCSB 2 – Axiopolis Cernavodă

Delta Tucea – Unirea Slobozia

CSM Râmnicu Sărat – Agricola Borcea

Înainte Modelu – ACSM Oltenița

Metalul Buzău – Sportul Chișcani

Progresul Spartac – FC Voluntari 2

Farul Constanța – Victoria Traian

Program Etapa a XVII-a

CLASAMENT 

Am întâlnit cea mai 
bună echipă din 
serie. Din păcate, 
am jucat slab, dar și 

arbitrul, care probabil s-a 
speriat de numele echipei din 
Costanța, ne-a dezavantajat 
clar refuzându-ne câteva 
lovituri libere directe din 
preajma careului. În opinia 
mea, „cărțile” sunt făcute 
pentru Farul! În repriza a doua 
am introdus doi atacanți în 
speranța că vom înscrie măcar 
golul de onoare. Ne vom juca 
șansele cu sportivitate până la 
finalul campionatului!”

Aniel Nedelcu 
- primar Borcea

Am obținut o 
victorie deosebit de 
importantă care, 
coroborată cu 

egalul de la Slobozia, dintre 
Unirea și Spartac, ne menține în 
lupta pentru șefia 
clasamentului. Am făcut un joc 
foarte bun însă lipsa de 
concentrare a atacanților mei 
mă deranjează foarte mult. 
Dacă tratau fazele cu maximă 
atenție puteam câștiga la un 
scor mult mai mare, ceea ce ne 
ajuta să fim liderul la zi al 
seriei. Urmează 4 etape de foc 
în care întâlnim principalele 
contracandidate la promovare – 
Slobozia, Cernavodă, Spartac. 
Sper să obținem toate punctele 
puse în joc, implicit promovarea 
în Liga a II-a!”  

Petre Grigoraș 
- antrenor Farul Constanța

În prima repriză am 
încercat să nu luăm 
gol. Farul este o 
echipă foarte bună 

cu jucători experimentați din 
Liga –I și a II-a. Băieții mei au 
prins poate cea mai slabă zi, 
fiind lipsiți de creativitate. Cât 
privește retrogradarea, vom 
aborda fiecare joc cu gândul la 
victorie!”

Daniel Iftodi 
- antrenor Agricola Borcea
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la „cetire” era mai iscusit decât mine. amândoi, cât veți trăi, de pe pom pe Harvester, fabricat la New York prin 
Psalmodia: „Iar steluța cea de sus / pom și de pe ram pe ram, tu cântând 1910, pe când în lume nu se limpezise 
oare ce-o avea de spus? / Socialismul, cucu iar ea pupăind toată ziua ca o încă noțiunea de „tractor”. Povestea lui 
spune ea, / Se clădește-n țara mea.” nebună, pentru că n-ați fost îndestulați spune că un ardelean a plecat să caute 
Vara urca la oi și se alătura ciobanilor. și mulțămiți cu cele ce vi le-am dăruit ! aur în California și după ce a dat de 
Toamna, de era în clasă, ne cânta Și cum a rostit tufa cuvintele acestea, bine i-a venit dorul de casă. A 
Miorița, balada auzită la o stână din omul îndată s-a prefăcut în cuc, iar cumpărat minunea pe patru roți și, 
Lapoș. Lipsea mult de la școală, iarna muierea lui în pupăză, și-au început prevăzător, înainte de a se îmbarca pe 
tăia lemne, primăvara mergea la plug, amândoi, unul dintr-o parte, iar vas, a încins tractorul cu butoaie și 
toamna la cules de păpușoi și tot așa, celălalt din ală parte, a zbura de pe pom odgoane groase de cânepă. De volan a 
dar doamna Grigoraș, prima mea pe pom și-a cânta el cucu, iar ea legat o sticlă care avea înăuntru o piele 
învățătoare, îl ținea prezent în catalog. pupupu!” cu adresa părinților din Miniș. Drumul 
Într-un an, de Blagoveștenie, Valerică peste Ocean s-a înfundat în valuri de Valerică a murit pe când răgușise 
m-a învățat să beau apă cu frunza de furtună, ardeleanul s-a înecat, dar cucul, într-un accident năpraznic. 
brusture. Spre Ciobănuș, la câțiva tractorul a ajuns, cu milostivire și Șeful de tură de la CPL i-a găsit fluierul 
kilometri de Comănești, era chiar un noroc, pe țarina familiei Maier din în buzunarul de la piept al salopetei. 
sat, Brusturoasa, spre care călăream Miniș.Dumnezeu   să-l odihnească!
împreună aceeași  iapă bălană. Peste aproape un veac, Francisc *BUNA  Treceam printr-o pădure de fagi și ne (Puiu)-baci, urmașul urmașului celui Slobozia, 1996, martie. În ziua 
adapam noi doi și iapa, la izvorul lui care târguise minunea la New York, a aceea a fost frig, a plouat, a nins, a dat 
Iancu Jianu, la o încrucișare de poteci, pornit tractorul în uralele mulțimii VESTIRE cu măzăriche, apoi a venit și un vânt 
cu pom și merindar. Altădată ne venită la deschiderea Muzeului turbat să întărâte stihiile abătute 
furișam pe ulițe spre zăvoi să furăm Agriculturii din România: Episcop, deasupra urbei. În afară de câteva -o țin minte pe mama luând ouăle din cuiburile de rață. Slobozeam sobor de preoți, doi prefecți, dascăli, crochiuri, dimineața nu aveam încă un drumul bisericii în fiecare cocârla (mânerul de la roată) fântânii, muzeografi, scriitori, țărani din singur obiect așezat în promisiunea pe Nduminică. Dar se închina la lanțul se răsucea pe butuc și ciutura de Ardeal, Muntenia și Moldova, mama, care mi-o făcusem: deschiderea fiecare masă și seara la culcare. Se lemn ferecată cu șine de oțel se soția... Minunea americană a făcut o ușilor Muzeului Agriculturii din spovedea și se împărtășea. Pe mine mă zvârcolea între lespezile pereților. cursă la mustață de bordura terasei, a România. Saga Ideii împlinise un învățase Înger, îngerașul meu, apoi Imita din fluier cântecul cucului, îi înfășurat panglica de inaugurare pe sfert de veac!făceam trei cruci pe pernă. Când a plăcea să păcălească oamenii mari 

volantă și a intrat triumfal în Muzeu. venit și soru-mea, Carmen, ne-a Trebuiau acoperiți peste 3000 mp. cântându-le în spate. De la el am auzit 
Erau ceasurile 11 și în Ziua aceea mi-învățat pe amândoi Tatăl nostru. Purtam tematica în cap și voința în legenda cucului, pe care, peste ani, am 
am mai adăugat o bucurie și un an de Locuiam pe Trotuș, la Comănești, inimă. Sună ca o lozincă, dar nici acum citit-o la Simeon Florea Marian, în 
viață.parcă am mai scris asta. De Buna nu găsesc alte cuvinte. Ne înghețaseră Legendele păsărilor (diortosite de 

Vestire mama potrivea pragul casei mâinile pe coarnele plugurilor. Apoi am adus din Poiană o biserică Mihai Cărăușu și O. Tofan), Ed. 
sub luceafărul de dimineață. Punea pe Becurile se stingeau și nu aveam cu ce veche de lemn și s-a făcut parohia Junimea, 1975: un om avea o femeie și 
el pâine, sare și apă pentru îngeri, să le înlocui. Îmi făceam tot felul de „Buna Vestire” (2001). Pe primul preot amândoi erau săraci lipiți pământului. 
aibă ce mânca și bea, dar musai unul socoteli și mă rugam: „Miluiește-mă, după strămutare îl cheamă Dragoș și Omul pleacă să mai vină, ajunge într-o 
dintre ei să stea lângă mine. Așa Dumnezeule, după mare mila Ta...” A ...Gabriel. La București, și tot în pădure și încearcă să taie o tufă. Tufa, 
spunea mama, și mai spunea să ies în doua zi era 25 Martie, Buna aceeași Zi (2004), Premiul Național să scape cu viață, îi promite să-l urce în 
livadă, să mă sui în cireș și să ascult Vestire, praznicul în amintirea zilei „Horia Bernea”. La Geneva, și tot în procopseală, și chiar o face; vornic, 
vestirile cucului. Cât timp eram cu în care Sfântul Arhanghel Gavriil a aceeași Zi (2007), Grand Prix, Medalia judecător, împărat. Omul, lacom și 
ochii și urechile după cuc, mama vestit Sfintei Fecioare că va naște pe de Aur și Trofeul Internațional îmboldit de femeia lui, îi cere tufei să-l 
afuma pomii cu o cârpă aprinsă. De-i Fiul Lui Dumnezeu. Am ieșit afară și „Technology and Quality”, acordat de facă mai mare decât Dumnezeu?! 
spuneam că mi-a cântat cucul în față, m-am așezat cu spatele la zidul clădirii Editorial Office și Trade Leaders Club. Replica tufei e pe măsură. „Tu, om de 
mama râdea, m-așeza în capul mesei și, cu ochii spre o ușă de izbăvire din 2011, Slobozia, slujbă arhierească de nimică, și făr  de obraz ce ești, pentru 
și-mi dădea să mănânc mreană pe jar, cer... Fix, când noaptea se-mpărțea în că ai ajuns a fi până întru atât de Buna Vestire, Crucea Sloboziei în grad 
prinsă la vârșă de cu seară. două, stihiile au ieșit ca printr-o ușă și nerușinat și îndrăzneț prin faptele tale de Mare Ordin, și ultima zi înainte de 
Aveam părinți buni, o surioară în cerul s-a făcut câmp de stele. cele diavolești, (…) să nu mai ai nici pensionare...
leagăn, 6 ani și un prieten, Valerică. Adusesem de la Miniș, vestita podgorie casă, nici masă și nici țară aleasă, ci să Răzvan CiucăMergeam împreună la școală, la de la poalele munților Zarandului, cu te prefaci în cuc, iar muierea ta, care te-

Slobozia, martie 2014,Rafira, eu în ghete, el în opinci. prima școală de vințelari din România, a îndemnat la această cerere, să se 
Învățam amândoi pe același abecedar, cu patru zile înainte de Buna Vestireun tractor de vis, International prefacă în pupăză, și să umblați 

ncertitudinea în privința candidatului la 
Primăria Municipiului Călărași a fost Iînlăturată recent de către președintele PNL 

Călărași, și primar al Municipiului, Daniel 
Drăgulin, care a anunțat că va candida și în 2020 
pentru al treilea mandat de primar.
Solicitarea a venit de la centru, fiecare organizație 
județeană trebuind să stabilească, până la sfârșitul 
acestui an, candidații la alegerile locale din 2020. 
Drăgulin nu a mai așteptat finalul anului și a 
confirmat, cu subiect și predicat, că va candida 
pentru Primăria Călărași.
Drăgulin a câștigat funcția de primar al 
Călărașiului în 2012, cu peste 60%, în defavoarea 
primarului în funcție Nicolae Dragu. Dacă va 
câștiga și în 2020 îl va egala pe acesta la numărul 
de mandate – 3, cu mențiunea că pentru Drăgulin 
acestea ar fi consecutive.
În altă ordine de idei, în ultima perioadă s-a vorbit 
de candidatura lui Viorel Ivanciu, președintele 
Organizației Municipale a PNL Călărași, dar și 
despre cea a lui Dragoș Coman, secretar executiv al 
aceleași organizații, în condițiile în care Drăgulin 
părea să opteze pentru un fotoliu de deputat în 
Parlamentul României.
În atare condiții, atât Viorel Ivanciu cât și Dragoș 
Coman vor trebui să aștepte decizia BPJ pentru a 
vedea pentru ce funcții se vor pregăti în 
perspectiva alegerilor de peste doi ani.

enatorul liberal Răducu Filipescu prefecţi, cum erau prim-secretarii PCR 
a abordat critic, în cadrul unei pe vremuri, care să taie şi să spânzure în Sconferințe de presă, două subiecte, toate localităţile. Sub nici o formă nu 

care se discută în prezent în cadrul putem să fim de acord cu aşa ceva, 
Comisiei pentru administrație publică și pentru că nu este normal şi democratic.”
organizarea teritoriului din Senat, Printr-o altă modificare administrativă, 
referitoare la politizarea funcției de care se va regăsi  în noul Cod 
prefect și înstrăinarea domeniului Administrativ, se dorește să se schimbe 
public. şi proporţia de voturi cu care se poate 
Senatorul Filipescu atrage atenția că în decide concesionarea sau vânzarea de 
cuprinsul viitorului Cod Administrativ, părţi din patrimoniul public. Astfel, 
așa cum se discută el în acum comisiile social-democraţii ar intenţiona ca 
Senatului, sunt unele capcane pe care înstrăinarea bunurilor din domeniul 
PSD le întinde pentru a obţine mai mult public (terenuri, lacuri, islazuri, foste 
control asupra cât mai multor sectoare unităţi militare) să se poată face cu doar 
din administraţie. Printre altele, jumătate plus unu din numărul de 
partidul aflat la guvernare intenţionează consilieri locali sau judeţeni. Filipescu 
ca odată cu adoptarea noului Cod crede că înstrăinarea patrimoniului 
Administrativ să controleze cât mai public ar trebui să se facă mai greu, cu 
mult activitatea prefecţilor prin două treimi din numărul consilierilor: 
numirea lor politică: „Una dintre „Ce facem cu patrimoniul unei unităţi 
problemele care nu sunt în regulă este administrativ teritoriale? Cum îl 
politizarea prefecţilor. Prefectul, după gestionăm? Cu jumătate plus unu sau 
momentul în care este declarat om două treimi din voturi? Concesiunea sau 
politic, va deveni un fel de prim- vânzarea unor suprafeţe nu se poate face 
secretar. Ar putea, astfel, apărea ideea ca decât cu două treimi din voturi, pentru în regulă. Prefectul trebuie să fie apolitic acestei intenţii de politizare se află 
şi secretarul general al Prefecturi să că trebuie să fie atât de clar că respectiva şi, indiferent dacă se schimbă guvernul, dorinţa PSD de a controla activitatea 
devină politic. Un fel de secretar al decizie este în interesul localităţii, încât el trebuie să rămână pe funcţie. Dacă l-ai tuturor primăriilor, indiferent de 
tuturor secretarilor din toate unităţile să voteze şi cei care sunt în opoziţie. Vom politizat înseamnă că pleacă odată cu culoarea politică a primarilor: „Trebuie 
administrativ teritoriale. Practic, pleda, în continuare, pentru păstrarea la partidul lui. Şi ce facem? Facem haos în să privim în spatele acestei intenţii de 
secretarul Primăriei ar fi subordonat două treimi a numărului necesar de ţara asta… Noi, liberalii, ne vom opune politizare. Să vedem care este pasul 
c u m v a  s e c r e t a r u l u i  g e n e r a l  a l  voturi pentru modificările în structura categoric politizării prefecţilor.”, a următor. Dacă îi politizează înseamnă că 
Prefecturii. Iar primarul cumva ajunge patrimoniului public.”, a mai declarat precizat senatorul PNL. le dă putere, că nu-i politizează să-i ţină 
şi el subordonat prefectului. Nu e deloc senatorul Răducu Filipescu.Filipescu spune că, de fapt, în spatele degeaba în Prefectură. Şi ne vom trezi cu 

eputatul PSD de Călărași, natul de Celuloză și Hârtie – aflate le. Astfel, pe lângă Baia Mare, Copșa 
Sorin Vrăjitoru, a prezentat de o parte și de alta a orașului Mică, Târgu Mureș și Zlatna, Dsăptămâna trecută,  în Călărași. Sunt unități industriale beneficiază acum de pensionare 

Camera Deputaților, o declarație care au dat de lucru călărășenilor, au anticipată fără a pierde drepturi 
p o l i t i c ă  p r i n  c a r e  p r o p u n e  ținut economic orașul multă vreme bănești și locuitori din Slatina, 
deputaților ca și cetățenii orașului dar au făcut și mult rău prin Turnu Măgurele și Râmnicu Vâlcea. 
Călărași să beneficieze de dreptul de poluarea excesivă, așa numita De ce nu și cei din Călărași? Stimați 
p e n s i o n a r e  a n t i c i p a t ă  f ă r ă  poluare remanentă . Prinși la mijloc colegi, călărășenii au și ei acest 
penalizările prevăzute de lege. între zone industriale, oamenii au drept. Vă propun să îndreptăm 
Conform legii pensionării, cetățenii suportat poluarea și au inhalat aer inechitatea printr-un amendament 
orașelor în care au funcționat unități toxic zeci de ani. De la 1 iulie 2017 a la legea pensiilor prin care să 
industriale poluante se pot pensiona fost extinsă lista orașelor în care includem și Călărașiul pe lista 
cu doi ani mai devreme beneficiind oamenii se pot pensiona mai orașelor unde locuitorii  pot 
de aceleași drepturi cu cei care se devreme fără a pierde bani, printr- beneficia de reducerea cu doi ani a 
pensionează la termen.  un amendament la legea pensiilor . vârstei standard de pensionare fără 
„Am scris această declarație politică Este vorba despre o completare care să fie afectați de penalizarea stabilită 
cu gândul la călărășenii care au trăit există deja în legea 263/2010 pentru pensia anticipată.”, a 
în ultimii 30 de ani, și nu numai, referitoare la cei care pot beneficia declarat, de la tribuna Camerei 
între două mari combinate – de o reducere de doi ani pentru Deputaț i lor,  deputatul Sorin 
Combinatul Siderurgic și Combi- obținerea pensiei anticipate parția- Vrăjitoru.

Răducu Filipescu: „PSD vrea să facă din 
prefecți ce erau prim secretarii PCR pe vremuri”

Daniel Drăgulin s-a decis! 
Mai candidează odată la 

Primăria Călăraşi

Deputat Sorin Vrăjitoru: 
„Călăraşiul trebuie să se afle pe lista oraşelor 
ai căror locuitori se pot pensiona anticipat”

n data de 17 martie a.c, s-a desfăşurat 
Campionatul Naţional de Ergometru pentru Îseniori şi juniori, organizat de CS Ceahlăul 

Piatra Neamţ. Canotorii Clubului Sportiv 
Municipal Călăraşi au fost, şi de această dată, pe 
podium, obţinând nouă medalii la această 
competiţie. La eveniment au participat 328 de 
sportivi din toată ţara. Antrenorul secţiei de 
canotaj a CSM Călăraşi, Daniel Bănăţeanu, ne-a 
declarat că sportivii au câştigat cinci medalii de 
argint şi patru de bronz.

La seniori, rezultatele au fost următoarele: 
Mădălina Buzdugan, locul doi, 1x; David Popa, 
locul doi, 1x; Mădălina Caşu şi Adriana Alincăi, 
locul trei, 2x.

Rezultatele juniorilor au fost: Gabriela 
Paraschiv şi Iuliana Timoc, locul doi, 2x j1; 
Sandu Ştefan, locul doi, 1x j1; Cristina Druga şi 
Delia Clapon, locul trei, 2x j1; Nicoleta Oprescu, 
locul trei, 1xj2; Oana Tarsa şi Mihaela Popa, 
locul trei, 2x j3; Robert Boboc şi Valentin 
Munteanu, locul doi, 2x j1. Sportivii călărăşeni 
au fost antrenaţi de Daniel Bănăţeanu, Eugen 
Suciu şi Mădălina Buzdugan.

9 medalii pentru canotorii călărăşeni la Campionatul 
Naţional de Ergometru pentru seniori şi juniori
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la „cetire” era mai iscusit decât mine. amândoi, cât veți trăi, de pe pom pe Harvester, fabricat la New York prin 
Psalmodia: „Iar steluța cea de sus / pom și de pe ram pe ram, tu cântând 1910, pe când în lume nu se limpezise 
oare ce-o avea de spus? / Socialismul, cucu iar ea pupăind toată ziua ca o încă noțiunea de „tractor”. Povestea lui 
spune ea, / Se clădește-n țara mea.” nebună, pentru că n-ați fost îndestulați spune că un ardelean a plecat să caute 
Vara urca la oi și se alătura ciobanilor. și mulțămiți cu cele ce vi le-am dăruit ! aur în California și după ce a dat de 
Toamna, de era în clasă, ne cânta Și cum a rostit tufa cuvintele acestea, bine i-a venit dorul de casă. A 
Miorița, balada auzită la o stână din omul îndată s-a prefăcut în cuc, iar cumpărat minunea pe patru roți și, 
Lapoș. Lipsea mult de la școală, iarna muierea lui în pupăză, și-au început prevăzător, înainte de a se îmbarca pe 
tăia lemne, primăvara mergea la plug, amândoi, unul dintr-o parte, iar vas, a încins tractorul cu butoaie și 
toamna la cules de păpușoi și tot așa, celălalt din ală parte, a zbura de pe pom odgoane groase de cânepă. De volan a 
dar doamna Grigoraș, prima mea pe pom și-a cânta el cucu, iar ea legat o sticlă care avea înăuntru o piele 
învățătoare, îl ținea prezent în catalog. pupupu!” cu adresa părinților din Miniș. Drumul 
Într-un an, de Blagoveștenie, Valerică peste Ocean s-a înfundat în valuri de Valerică a murit pe când răgușise 
m-a învățat să beau apă cu frunza de furtună, ardeleanul s-a înecat, dar cucul, într-un accident năpraznic. 
brusture. Spre Ciobănuș, la câțiva tractorul a ajuns, cu milostivire și Șeful de tură de la CPL i-a găsit fluierul 
kilometri de Comănești, era chiar un noroc, pe țarina familiei Maier din în buzunarul de la piept al salopetei. 
sat, Brusturoasa, spre care călăream Miniș.Dumnezeu   să-l odihnească!
împreună aceeași  iapă bălană. Peste aproape un veac, Francisc *BUNA  Treceam printr-o pădure de fagi și ne (Puiu)-baci, urmașul urmașului celui Slobozia, 1996, martie. În ziua 
adapam noi doi și iapa, la izvorul lui care târguise minunea la New York, a aceea a fost frig, a plouat, a nins, a dat 
Iancu Jianu, la o încrucișare de poteci, pornit tractorul în uralele mulțimii VESTIRE cu măzăriche, apoi a venit și un vânt 
cu pom și merindar. Altădată ne venită la deschiderea Muzeului turbat să întărâte stihiile abătute 
furișam pe ulițe spre zăvoi să furăm Agriculturii din România: Episcop, deasupra urbei. În afară de câteva -o țin minte pe mama luând ouăle din cuiburile de rață. Slobozeam sobor de preoți, doi prefecți, dascăli, crochiuri, dimineața nu aveam încă un drumul bisericii în fiecare cocârla (mânerul de la roată) fântânii, muzeografi, scriitori, țărani din singur obiect așezat în promisiunea pe Nduminică. Dar se închina la lanțul se răsucea pe butuc și ciutura de Ardeal, Muntenia și Moldova, mama, care mi-o făcusem: deschiderea fiecare masă și seara la culcare. Se lemn ferecată cu șine de oțel se soția... Minunea americană a făcut o ușilor Muzeului Agriculturii din spovedea și se împărtășea. Pe mine mă zvârcolea între lespezile pereților. cursă la mustață de bordura terasei, a România. Saga Ideii împlinise un învățase Înger, îngerașul meu, apoi Imita din fluier cântecul cucului, îi înfășurat panglica de inaugurare pe sfert de veac!făceam trei cruci pe pernă. Când a plăcea să păcălească oamenii mari 

volantă și a intrat triumfal în Muzeu. venit și soru-mea, Carmen, ne-a Trebuiau acoperiți peste 3000 mp. cântându-le în spate. De la el am auzit 
Erau ceasurile 11 și în Ziua aceea mi-învățat pe amândoi Tatăl nostru. Purtam tematica în cap și voința în legenda cucului, pe care, peste ani, am 
am mai adăugat o bucurie și un an de Locuiam pe Trotuș, la Comănești, inimă. Sună ca o lozincă, dar nici acum citit-o la Simeon Florea Marian, în 
viață.parcă am mai scris asta. De Buna nu găsesc alte cuvinte. Ne înghețaseră Legendele păsărilor (diortosite de 

Vestire mama potrivea pragul casei mâinile pe coarnele plugurilor. Apoi am adus din Poiană o biserică Mihai Cărăușu și O. Tofan), Ed. 
sub luceafărul de dimineață. Punea pe Becurile se stingeau și nu aveam cu ce veche de lemn și s-a făcut parohia Junimea, 1975: un om avea o femeie și 
el pâine, sare și apă pentru îngeri, să le înlocui. Îmi făceam tot felul de „Buna Vestire” (2001). Pe primul preot amândoi erau săraci lipiți pământului. 
aibă ce mânca și bea, dar musai unul socoteli și mă rugam: „Miluiește-mă, după strămutare îl cheamă Dragoș și Omul pleacă să mai vină, ajunge într-o 
dintre ei să stea lângă mine. Așa Dumnezeule, după mare mila Ta...” A ...Gabriel. La București, și tot în pădure și încearcă să taie o tufă. Tufa, 
spunea mama, și mai spunea să ies în doua zi era 25 Martie, Buna aceeași Zi (2004), Premiul Național să scape cu viață, îi promite să-l urce în 
livadă, să mă sui în cireș și să ascult Vestire, praznicul în amintirea zilei „Horia Bernea”. La Geneva, și tot în procopseală, și chiar o face; vornic, 
vestirile cucului. Cât timp eram cu în care Sfântul Arhanghel Gavriil a aceeași Zi (2007), Grand Prix, Medalia judecător, împărat. Omul, lacom și 
ochii și urechile după cuc, mama vestit Sfintei Fecioare că va naște pe de Aur și Trofeul Internațional îmboldit de femeia lui, îi cere tufei să-l 
afuma pomii cu o cârpă aprinsă. De-i Fiul Lui Dumnezeu. Am ieșit afară și „Technology and Quality”, acordat de facă mai mare decât Dumnezeu?! 
spuneam că mi-a cântat cucul în față, m-am așezat cu spatele la zidul clădirii Editorial Office și Trade Leaders Club. Replica tufei e pe măsură. „Tu, om de 
mama râdea, m-așeza în capul mesei și, cu ochii spre o ușă de izbăvire din 2011, Slobozia, slujbă arhierească de nimică, și făr  de obraz ce ești, pentru 
și-mi dădea să mănânc mreană pe jar, cer... Fix, când noaptea se-mpărțea în că ai ajuns a fi până întru atât de Buna Vestire, Crucea Sloboziei în grad 
prinsă la vârșă de cu seară. două, stihiile au ieșit ca printr-o ușă și nerușinat și îndrăzneț prin faptele tale de Mare Ordin, și ultima zi înainte de 
Aveam părinți buni, o surioară în cerul s-a făcut câmp de stele. cele diavolești, (…) să nu mai ai nici pensionare...
leagăn, 6 ani și un prieten, Valerică. Adusesem de la Miniș, vestita podgorie casă, nici masă și nici țară aleasă, ci să Răzvan CiucăMergeam împreună la școală, la de la poalele munților Zarandului, cu te prefaci în cuc, iar muierea ta, care te-

Slobozia, martie 2014,Rafira, eu în ghete, el în opinci. prima școală de vințelari din România, a îndemnat la această cerere, să se 
Învățam amândoi pe același abecedar, cu patru zile înainte de Buna Vestireun tractor de vis, International prefacă în pupăză, și să umblați 

ncertitudinea în privința candidatului la 
Primăria Municipiului Călărași a fost Iînlăturată recent de către președintele PNL 

Călărași, și primar al Municipiului, Daniel 
Drăgulin, care a anunțat că va candida și în 2020 
pentru al treilea mandat de primar.
Solicitarea a venit de la centru, fiecare organizație 
județeană trebuind să stabilească, până la sfârșitul 
acestui an, candidații la alegerile locale din 2020. 
Drăgulin nu a mai așteptat finalul anului și a 
confirmat, cu subiect și predicat, că va candida 
pentru Primăria Călărași.
Drăgulin a câștigat funcția de primar al 
Călărașiului în 2012, cu peste 60%, în defavoarea 
primarului în funcție Nicolae Dragu. Dacă va 
câștiga și în 2020 îl va egala pe acesta la numărul 
de mandate – 3, cu mențiunea că pentru Drăgulin 
acestea ar fi consecutive.
În altă ordine de idei, în ultima perioadă s-a vorbit 
de candidatura lui Viorel Ivanciu, președintele 
Organizației Municipale a PNL Călărași, dar și 
despre cea a lui Dragoș Coman, secretar executiv al 
aceleași organizații, în condițiile în care Drăgulin 
părea să opteze pentru un fotoliu de deputat în 
Parlamentul României.
În atare condiții, atât Viorel Ivanciu cât și Dragoș 
Coman vor trebui să aștepte decizia BPJ pentru a 
vedea pentru ce funcții se vor pregăti în 
perspectiva alegerilor de peste doi ani.

enatorul liberal Răducu Filipescu prefecţi, cum erau prim-secretarii PCR 
a abordat critic, în cadrul unei pe vremuri, care să taie şi să spânzure în Sconferințe de presă, două subiecte, toate localităţile. Sub nici o formă nu 

care se discută în prezent în cadrul putem să fim de acord cu aşa ceva, 
Comisiei pentru administrație publică și pentru că nu este normal şi democratic.”
organizarea teritoriului din Senat, Printr-o altă modificare administrativă, 
referitoare la politizarea funcției de care se va regăsi  în noul Cod 
prefect și înstrăinarea domeniului Administrativ, se dorește să se schimbe 
public. şi proporţia de voturi cu care se poate 
Senatorul Filipescu atrage atenția că în decide concesionarea sau vânzarea de 
cuprinsul viitorului Cod Administrativ, părţi din patrimoniul public. Astfel, 
așa cum se discută el în acum comisiile social-democraţii ar intenţiona ca 
Senatului, sunt unele capcane pe care înstrăinarea bunurilor din domeniul 
PSD le întinde pentru a obţine mai mult public (terenuri, lacuri, islazuri, foste 
control asupra cât mai multor sectoare unităţi militare) să se poată face cu doar 
din administraţie. Printre altele, jumătate plus unu din numărul de 
partidul aflat la guvernare intenţionează consilieri locali sau judeţeni. Filipescu 
ca odată cu adoptarea noului Cod crede că înstrăinarea patrimoniului 
Administrativ să controleze cât mai public ar trebui să se facă mai greu, cu 
mult activitatea prefecţilor prin două treimi din numărul consilierilor: 
numirea lor politică: „Una dintre „Ce facem cu patrimoniul unei unităţi 
problemele care nu sunt în regulă este administrativ teritoriale? Cum îl 
politizarea prefecţilor. Prefectul, după gestionăm? Cu jumătate plus unu sau 
momentul în care este declarat om două treimi din voturi? Concesiunea sau 
politic, va deveni un fel de prim- vânzarea unor suprafeţe nu se poate face 
secretar. Ar putea, astfel, apărea ideea ca decât cu două treimi din voturi, pentru în regulă. Prefectul trebuie să fie apolitic acestei intenţii de politizare se află 
şi secretarul general al Prefecturi să că trebuie să fie atât de clar că respectiva şi, indiferent dacă se schimbă guvernul, dorinţa PSD de a controla activitatea 
devină politic. Un fel de secretar al decizie este în interesul localităţii, încât el trebuie să rămână pe funcţie. Dacă l-ai tuturor primăriilor, indiferent de 
tuturor secretarilor din toate unităţile să voteze şi cei care sunt în opoziţie. Vom politizat înseamnă că pleacă odată cu culoarea politică a primarilor: „Trebuie 
administrativ teritoriale. Practic, pleda, în continuare, pentru păstrarea la partidul lui. Şi ce facem? Facem haos în să privim în spatele acestei intenţii de 
secretarul Primăriei ar fi subordonat două treimi a numărului necesar de ţara asta… Noi, liberalii, ne vom opune politizare. Să vedem care este pasul 
c u m v a  s e c r e t a r u l u i  g e n e r a l  a l  voturi pentru modificările în structura categoric politizării prefecţilor.”, a următor. Dacă îi politizează înseamnă că 
Prefecturii. Iar primarul cumva ajunge patrimoniului public.”, a mai declarat precizat senatorul PNL. le dă putere, că nu-i politizează să-i ţină 
şi el subordonat prefectului. Nu e deloc senatorul Răducu Filipescu.Filipescu spune că, de fapt, în spatele degeaba în Prefectură. Şi ne vom trezi cu 

eputatul PSD de Călărași, natul de Celuloză și Hârtie – aflate le. Astfel, pe lângă Baia Mare, Copșa 
Sorin Vrăjitoru, a prezentat de o parte și de alta a orașului Mică, Târgu Mureș și Zlatna, Dsăptămâna trecută,  în Călărași. Sunt unități industriale beneficiază acum de pensionare 

Camera Deputaților, o declarație care au dat de lucru călărășenilor, au anticipată fără a pierde drepturi 
p o l i t i c ă  p r i n  c a r e  p r o p u n e  ținut economic orașul multă vreme bănești și locuitori din Slatina, 
deputaților ca și cetățenii orașului dar au făcut și mult rău prin Turnu Măgurele și Râmnicu Vâlcea. 
Călărași să beneficieze de dreptul de poluarea excesivă, așa numita De ce nu și cei din Călărași? Stimați 
p e n s i o n a r e  a n t i c i p a t ă  f ă r ă  poluare remanentă . Prinși la mijloc colegi, călărășenii au și ei acest 
penalizările prevăzute de lege. între zone industriale, oamenii au drept. Vă propun să îndreptăm 
Conform legii pensionării, cetățenii suportat poluarea și au inhalat aer inechitatea printr-un amendament 
orașelor în care au funcționat unități toxic zeci de ani. De la 1 iulie 2017 a la legea pensiilor prin care să 
industriale poluante se pot pensiona fost extinsă lista orașelor în care includem și Călărașiul pe lista 
cu doi ani mai devreme beneficiind oamenii se pot pensiona mai orașelor unde locuitorii  pot 
de aceleași drepturi cu cei care se devreme fără a pierde bani, printr- beneficia de reducerea cu doi ani a 
pensionează la termen.  un amendament la legea pensiilor . vârstei standard de pensionare fără 
„Am scris această declarație politică Este vorba despre o completare care să fie afectați de penalizarea stabilită 
cu gândul la călărășenii care au trăit există deja în legea 263/2010 pentru pensia anticipată.”, a 
în ultimii 30 de ani, și nu numai, referitoare la cei care pot beneficia declarat, de la tribuna Camerei 
între două mari combinate – de o reducere de doi ani pentru Deputaț i lor,  deputatul Sorin 
Combinatul Siderurgic și Combi- obținerea pensiei anticipate parția- Vrăjitoru.

Răducu Filipescu: „PSD vrea să facă din 
prefecți ce erau prim secretarii PCR pe vremuri”

Daniel Drăgulin s-a decis! 
Mai candidează odată la 

Primăria Călăraşi

Deputat Sorin Vrăjitoru: 
„Călăraşiul trebuie să se afle pe lista oraşelor 
ai căror locuitori se pot pensiona anticipat”

n data de 17 martie a.c, s-a desfăşurat 
Campionatul Naţional de Ergometru pentru Îseniori şi juniori, organizat de CS Ceahlăul 

Piatra Neamţ. Canotorii Clubului Sportiv 
Municipal Călăraşi au fost, şi de această dată, pe 
podium, obţinând nouă medalii la această 
competiţie. La eveniment au participat 328 de 
sportivi din toată ţara. Antrenorul secţiei de 
canotaj a CSM Călăraşi, Daniel Bănăţeanu, ne-a 
declarat că sportivii au câştigat cinci medalii de 
argint şi patru de bronz.

La seniori, rezultatele au fost următoarele: 
Mădălina Buzdugan, locul doi, 1x; David Popa, 
locul doi, 1x; Mădălina Caşu şi Adriana Alincăi, 
locul trei, 2x.

Rezultatele juniorilor au fost: Gabriela 
Paraschiv şi Iuliana Timoc, locul doi, 2x j1; 
Sandu Ştefan, locul doi, 1x j1; Cristina Druga şi 
Delia Clapon, locul trei, 2x j1; Nicoleta Oprescu, 
locul trei, 1xj2; Oana Tarsa şi Mihaela Popa, 
locul trei, 2x j3; Robert Boboc şi Valentin 
Munteanu, locul doi, 2x j1. Sportivii călărăşeni 
au fost antrenaţi de Daniel Bănăţeanu, Eugen 
Suciu şi Mădălina Buzdugan.

9 medalii pentru canotorii călărăşeni la Campionatul 
Naţional de Ergometru pentru seniori şi juniori
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 zonă intens circulată, în fezabilitate. Directorul Secției de Autostrada A2, pentru că este 
special în sezonul estival, Drumuri Naționale Călărași, prioritară, după care vom intra pe Oatunci când cei din zona Marian Ichim, ne-a declarat că DN 3 și pe DN 31, unde avem niște 

Moldvei vin spre autostrada A 2 speră ca studiile să fie finalizate sesizări. Vom face o revizie a 
pentru a ajunge pe litoral, o rapid iar această lucrare să fie drumurilor și vom interveni, cu 
reprezintă nodul rutier de la scoasă la licitație cât mai repede plombe, în funcție de priorități, pe 
Drajna. Problema apare atunci posibil. cele mai circulate și pe cele cu 
când se ajunge la trecerea peste „A fost finalizat studiul de probleme mai mari. Anul acesta 
calea ferată unde, din cauza prefezabilitate pentru pasajul de la avem în plan să asfaltăm DN 3, să 
suplimentării numărului de Drajna, urmând să demareze schimbăm capacitatea portantă a 
trenuri care merg spre litoral, studiul de fezabilitate și sperăm ca drumului, de la intersecția cu DN 
timpul petrecut  la  barieră în aproximativ 2 ani să scoatem 3B (Podul 4) și până la intrarea pe 
însumează zeci de minute, cozi lucrarea la licitație. Din păcate, Autostrada A2 la Lehliu Gară.
interminabile de mașini, de o astea sunt termenele și nu putem Avem un proiect pilot de montare 
parte și de alta, plus mulți nervi ai decât să sperăm că totul se va a  unor  stâ lpi  de  i luminat  
șoferilor. derula cu celeritate.” fotovoltaici, în sensul giratoriu DN 
Desele reclamații și petiții au În ceea ce privește lucrările de 3B cu DN 3(spre Chiciu), la Canton 
condus la decizia de a se realiza un reabilitare pe celelalte drumuri și la intrarea pe autostradă la 
pasaj rutier în această zonă. Anul aflate în administrarea SDN Drajna, vedem cum se comportă și 
trecut a fost finanțat studiul de Călărași, acestea vor începe chiar a p o i  s e  v o r  î n l o c u i  t o ț i  
prefezabilitate, acesta fiind de săptămâna viitoare. consumatorii de energie cu acest 
aproape finalizat,urmând ca în „În curând, după ce vremea ne va sistem, în special cei aflați pe 
acest an să înceapă studiul de permite, începem reparațiile pe autostradă.”

enatorul PNL, Răducu Filipescu, s-a pronunțat 
împotriva pensiilor speciale, după ce acest Ssubiect a reajuns în atenția unor parlamentari. 

Liberalul din Călărași crede că cel mai cinstit este ca 
fiecare să primească pensie în funcție de cât a cotizat 
la sistemul asigurărilor sociale: „Nu ar trebuie să 
existe pensii speciale... poate pentru oameni cu 
performanțe deosebite, cu merite excepționale. Eu 
nu sunt de acord cu aceste pensii speciale. Eu cred în 
principiul contributivității. Nu fac pe populistul, dar 
principiul ar trebui să fie clar: ai contribuit, primești, 
nu ai contribuit, nu primești. Nu e logic?”

În schimb, Filipescu este de acord ca pensionarii din 
fostele CAP-uri să primească pensii mai mari, 
constatând că sunt oameni care au muncit o viață 
întreagă în agricultură și acum au pensii extrem de 
mici.

Pus în situația să dea un răspuns clar în legătură cu 
pensiile speciale pentru parlamentari, senatorul de 
Călărași, Răducu Filipescu, s-a declarat ferm 
împotriva acestor avantaje pentru aleși: „Nici eu nu 
sunt de acord cu o pensie specială pentru mine...”

Senatorul liberal crede, însă, că PNL trebuie să fie 
pregătit pentru a fi o alternativă la guvernare, în orice 
moment, chiar dacă acest lucru s-ar putea întâmpla 
în câteva luni sau în urma alegerilor parlamentare 
din 2020. Vicepreședinte regional al PNL, senatorul 
Răducu Filipescu are un mesaj tranșant pentru 
organizațiile liberale din Regiunea Sud Muntenia: 
ori se pun pe treabă, ori liderii acestora trebuie să-și 
ia gândul de la funcțiile de conducere în partid: 
„Organizațiile PNL ori se apucă de treabă ori dispar. 
Și dispar cei care conduc prost sau nu conduc deloc 
organizațiile. Partidul Național Liberal trebuie să fie 
o alternativă la PSD. Nu se știe când va fi momentul, 
dar trebuie să fim o alternativă organizată.”

Filipescu anunță o perioadă intensă pentru 
revigorarea activității Partidului Național Liberal: 
„Președinții de organizații trebuie să muncească non 
stop, nu au voie să nu aibă activitate politică.” 

Senatorul din Călărași a anunțat că PNL își reiterează 
sprijinul acordat lui Klaus Iohannis pentru un nou 
mandat la Președinție, în timp ce Ludovic Orban este 
propunerea liberalilor pentru funcția de premier.

genția Județeană pentru locul de muncă se organizează pentru profesională prin ucenicie sunt 
Ocuparea Forței de Muncă dobândirea competențelor admise numai persoanele apte de ACălărași vine în sprijinul corespunzătoare unei calificări de muncă care au beneficiat de 

angajatorilor informându-i pe această nivel 2; informare și consiliere privind cariera 
cale că pot beneficia, în conformitate în condițiile Legii nr. 76/2002 privind 
cu prevederile Legii nr. 279/2005 sistemul asigurărilor pentru șomaj și 
privind ucenicia la locul de muncă, stimularea ocupării forței de muncă, 
actualizată, de o sumă în cuantum de cu modificările și completările 
1.125 lei /lunar, din bugetul ulterioare.
asigurărilor pentru șomaj, pentru Angajatorul care dorește să 
fiecare ucenic încadrat. organizeze programe de formare 
Ucenicia reprezintă formarea profesională prin ucenicie la locul de 
profesională a persoanelor cu vârsta muncă trebuie să încheie un contract 
de minim 16 ani, realizată la locul de de prestări servicii de formare 
muncă, în baza unui contract de profesională cu un furnizor de 
ucenicie. Contractul de ucenicie, este formare profesionala autorizat, în 
un contract individual de muncă de b)24 de luni, în cazul în care ucenicia cazul în care angajatorul nu are și 
tip particular, încheiat pe durata la locul de muncă se organizează calitatea de furnizor de formare 
determinată, în temeiul căruia o pentru dobândirea competențelor profesională.
persoana fizică, denumită ucenic, se corespunzătoare unei calificări de Angajatorii care doresc să organizeze obligă să se pregătească profesional și nivel 3; activități de ucenicie au îndatorirea să să muncească pentru și sub 

c)36 de luni, în cazul în care ucenicia comunice AJOFM Călărași, locurile autoritatea unei persoane juridice sau 
la locul de muncă se organizează de muncă vacante care pot fi ocupate fizice denumite angajator care se 
pentru dobândirea competențelor prin încheierea de contracte de obligă sa îi asigure plata salariului și 
corespunzătoare unei calificări de ucenicie.toate condițiile necesare formării 
nivel 4.

profesionale. Pentru acordarea sumelor din bugetul 
Persoanele care doresc să urmeze asigurărilor pentru șomaj, angajatorul Durata contractului de ucenicie se 
programe de formare profesională încheie o convenție cu agenția pentru stabilește în funcție de nivelul de 
prin ucenicie la locul de muncă ocuparea forței de muncă în termen calificare pentru care urmează să se 
trebuie să depună o cerere în acest de 30 de zile lucrătoare de la data pregătească ucenicul fără a putea fi 
sens la AJOFM Călărași. expirării perioadei de probă cuprinse mai mică de:
La programele de formare în contractul de ucenicie.a)12 luni, în cazul în care ucenicia la 

rimarul municipiului Călărași, țărilor noastre, o dimensiune impor-
Daniel Ștefan Drăgulin, a primit tantă a relațiilor dintre cele două țări.Pvineri, 16 martie, vizita Excelen- În același timp, primarul Daniel Ștefan 

ței Sale Hans Klemm, ambasadorul Drăgulin a prezentat municipiul 
SUA în România. Călărași, atât din punct de vedere 
Motivul vizitei a fost acela de economic, cât și turistic, educațional 
cunoaștere a municipiului Călărași și sau sportiv, cu accente pe posibilitățile 
provocările cu care acesta se confruntă, pe care investitorii americani le pot contur în viitorul apropiat. 
în vederea îmbunătățirii relațiilor avea în municipiul Călărași. Suntem onorați de faptul că 
dintre SUA și zona Călărașiului. „Sper ca această zi să reprezinte Excelența Sa domnul Hans 
Excelența SA Hans Klemm a vorbit punctul de plecare al unei relații Klemm a ales municipiul Călărași 
despre prioritățile Ambasadei SUA în de durată dintre municipiul pentru o vizită și sperăm să fim 
România: consolidarea securității în Călărași și Ambasada SUA. Am gazda dumnealui și cu alte 
zonă, promovarea democrației în vorbit despre posibilități de ocazii." - a declarat primarul Daniel 
România și promovarea prosperității colaborare care sper să prindă Ștefan Drăgulin.

Senatorul Filipescu: „Nici eu 
nu sunt de acord cu o pensie 

specială pentru mine...”

Marian Ichim, director SDN Călăraşi: „Studiul de 
prefezabilitate pentru pasajul de la Drajna se apropie de 
finalizare, anul acesta se va face studiul de fezabilitate”

Ucenicia la locul de muncă, subvenţionată de stat

Ambasadorul SUA în România, Hans Klemm 
s-a întâlnit cu primarul Daniel Drăgulin 

n eveniment important a 
avut loc, sâmbăta trecută, în Ucadrul organizaţiei judeţene 

a tinerilor liberali călărăşeni. TNL 
Călăraşi a fost gazda unei întâlniri, la 
nivel regional, a organizaţiilor de 
tineret ale Partidului Naţional 
Liberal .  Scopul  aceste ia  l -a  
reprezentat o evaluare a activităţii şi 
organizarea viitoarelor evenimente 
politice dar şi stabilirea unor 
strategii de convingere a tinerilor 
pentru a intra în politică.

Preşedintele TNL Călăraşi, care 
deţine şi funcţia de vicepreşedinte 
regional, Alexandru Vasile, a 
declarat că tinerii liberali din 
Regiunea Sud Muntenia pregătesc, 
pe lângă acţiunile politice din 
perioada următoare, şi o acţiune 
dedicată Centenarului Marii Uniri.

Preşedinta organizaţiei naţionale a 
TNL, revenită la Călăraşi după 
obţinerea acestei funcţii la sfârşitul 
anului trecut, Mara Mareş, s-a 
declarat foarte mulţumită de 
activitatea organizaţiilor tineretului 
liberal din Regiunea Sud Muntenia, 
apreciind că este una dintre cele mai 
bune din ţară, regiunea meritând, cu 
siguranţă, un loc pe podiumul 
performanţei politice.

La finalul întâlnirii, preşedintele 
Alexandru Vasile a declarat: 
„Mulţumesc tuturor colegilor din 
Regiunea Sud Muntenia prezenţi 
astăzi la şedinţa de lucru pe care TNL 
Călăraşi a organizat-o în municipiul 
Călăraşi. Îi mulţumesc, în acelaşi 
timp şi Marei Mareş, liderul TNL, 
pentru că a fost prezentă alături de 
noi şi pentru susţinerea pe care o 
simţim din partea ei .  Toate 
organizaţii le  judeţene vor f i  
implicate într-o activitate de 
importantă prin acţiuni care să 
celebreze Anul Centenar. Colegilor 
mei din TNL, atât la nivel judeţean, 
cât şi municipal, vreau să le transmit 
şi, cu această ocazie, că acţiunile 
noastre, în următoarea perioadă, se 
vor înteţi. Tinerii liberali trebuie să-
şi facă simţită prezenţa în diferite 
acţiuni, prin care sa promovăm 
valorile care ne unesc!”

iercuri, 21 martie a.c., aproape de miezul valoare de zeci de milioane de lei (reabilitare 
nopții, secretarul de stat Ciprian Pandea, școli și unități medicale, investiții în Mpreședinte al organizației județene a PSD infrastructură rutieră și apă-canal, iluminat 

Călărași, mânat de reale remușcări, a postat pe public). 
pagina sa de facebook un autodenunț... Acesta i-a Menționez că suntem teferi și nevătămați și 
fost adresat președintelui PNL, Ludovic Orban care, nimeni nu ne-a amenințat cu parul din 
cu vreo două săptămâni în urmă, le transmisese dotarea aleșilor PNL, ba dimpotrivă, au 
primarilor PNL să scoată „parul" și să-l pună pe înțeles că politica PSD este extrem de 
PSD. apreciată în administratia publică din 
Cum la sediul MRDAP s-au dus „lupte grele", fiecare localitate! 
avându-i în prim plan pe primarii liberali ai Dar vom vedea acest fapt concret în 2020 și 
comunelor Nana, Chiselet, Ulmu, Modelu, Spanțov, sperăm că "cel care scoate parul, să NU piara 
Belciugatele, Luica și Nicolae Bălcescu din județul de par" (prin cuvântul par de la final - a se 
Călărași, secretarul Ciprian Pandea a dorit să-i arate înțelege votul oamenilor care apreciază 

Organizației Județene PSD Călărași, m-am lui Orban și „urmările măcelului". dezvoltarea și, mai puțin, frustrările 
prezentat astăzi, 21 martie 2018 la politice)!
Ministerului Dezvoltării Regionale și Țară, țară azi fac un Administrației Publice alături de primarii Morala: administrația publică în Călărași nu 
PNL ai localitatilor Nana, Chiselet, Ulmu, are culoare politică!AUTODENUNȚ... politic!!!
Modelu, Spanțov, Belciugatele, Luica, 
Nicolae Bălcescu, respectiv primarii PSD ai Acesta este un pamflet și orice asemănare cu În atenția președintelui PNL Ludovic 

personajele reale este garantat intenționată!localităților Fundeni și Lupșanu, în scopul Orban,
public și transparent de a asista la un 

#îndrăzneștesăcrezimoment de sărbătoare a comunităților Subsemnatul, Ciprian Pandea, Secretar de 
#dezvoltămJudețulCălărașilocale pe care aceștia le conduc: semnarea Stat în cadrul Secretariatului General al 
#promisiunionoratecontractelor de finanțare prin #PNDL2 în Guvernului României și Președinte al 

Implicat în semnarea proiectelor pe PNDL 2, Ciprian 
Pandea, preşedinte PSD Călăraşi, s-a autodenunţat

Prima şedinţă de lucru 
regională Sud 

Muntenia a Tineretului 
Naţional Liberal a avut 

loc la Călăraşi
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 zonă intens circulată, în fezabilitate. Directorul Secției de Autostrada A2, pentru că este 
special în sezonul estival, Drumuri Naționale Călărași, prioritară, după care vom intra pe Oatunci când cei din zona Marian Ichim, ne-a declarat că DN 3 și pe DN 31, unde avem niște 

Moldvei vin spre autostrada A 2 speră ca studiile să fie finalizate sesizări. Vom face o revizie a 
pentru a ajunge pe litoral, o rapid iar această lucrare să fie drumurilor și vom interveni, cu 
reprezintă nodul rutier de la scoasă la licitație cât mai repede plombe, în funcție de priorități, pe 
Drajna. Problema apare atunci posibil. cele mai circulate și pe cele cu 
când se ajunge la trecerea peste „A fost finalizat studiul de probleme mai mari. Anul acesta 
calea ferată unde, din cauza prefezabilitate pentru pasajul de la avem în plan să asfaltăm DN 3, să 
suplimentării numărului de Drajna, urmând să demareze schimbăm capacitatea portantă a 
trenuri care merg spre litoral, studiul de fezabilitate și sperăm ca drumului, de la intersecția cu DN 
timpul petrecut  la  barieră în aproximativ 2 ani să scoatem 3B (Podul 4) și până la intrarea pe 
însumează zeci de minute, cozi lucrarea la licitație. Din păcate, Autostrada A2 la Lehliu Gară.
interminabile de mașini, de o astea sunt termenele și nu putem Avem un proiect pilot de montare 
parte și de alta, plus mulți nervi ai decât să sperăm că totul se va a  unor  stâ lpi  de  i luminat  
șoferilor. derula cu celeritate.” fotovoltaici, în sensul giratoriu DN 
Desele reclamații și petiții au În ceea ce privește lucrările de 3B cu DN 3(spre Chiciu), la Canton 
condus la decizia de a se realiza un reabilitare pe celelalte drumuri și la intrarea pe autostradă la 
pasaj rutier în această zonă. Anul aflate în administrarea SDN Drajna, vedem cum se comportă și 
trecut a fost finanțat studiul de Călărași, acestea vor începe chiar a p o i  s e  v o r  î n l o c u i  t o ț i  
prefezabilitate, acesta fiind de săptămâna viitoare. consumatorii de energie cu acest 
aproape finalizat,urmând ca în „În curând, după ce vremea ne va sistem, în special cei aflați pe 
acest an să înceapă studiul de permite, începem reparațiile pe autostradă.”

enatorul PNL, Răducu Filipescu, s-a pronunțat 
împotriva pensiilor speciale, după ce acest Ssubiect a reajuns în atenția unor parlamentari. 

Liberalul din Călărași crede că cel mai cinstit este ca 
fiecare să primească pensie în funcție de cât a cotizat 
la sistemul asigurărilor sociale: „Nu ar trebuie să 
existe pensii speciale... poate pentru oameni cu 
performanțe deosebite, cu merite excepționale. Eu 
nu sunt de acord cu aceste pensii speciale. Eu cred în 
principiul contributivității. Nu fac pe populistul, dar 
principiul ar trebui să fie clar: ai contribuit, primești, 
nu ai contribuit, nu primești. Nu e logic?”

În schimb, Filipescu este de acord ca pensionarii din 
fostele CAP-uri să primească pensii mai mari, 
constatând că sunt oameni care au muncit o viață 
întreagă în agricultură și acum au pensii extrem de 
mici.

Pus în situația să dea un răspuns clar în legătură cu 
pensiile speciale pentru parlamentari, senatorul de 
Călărași, Răducu Filipescu, s-a declarat ferm 
împotriva acestor avantaje pentru aleși: „Nici eu nu 
sunt de acord cu o pensie specială pentru mine...”

Senatorul liberal crede, însă, că PNL trebuie să fie 
pregătit pentru a fi o alternativă la guvernare, în orice 
moment, chiar dacă acest lucru s-ar putea întâmpla 
în câteva luni sau în urma alegerilor parlamentare 
din 2020. Vicepreședinte regional al PNL, senatorul 
Răducu Filipescu are un mesaj tranșant pentru 
organizațiile liberale din Regiunea Sud Muntenia: 
ori se pun pe treabă, ori liderii acestora trebuie să-și 
ia gândul de la funcțiile de conducere în partid: 
„Organizațiile PNL ori se apucă de treabă ori dispar. 
Și dispar cei care conduc prost sau nu conduc deloc 
organizațiile. Partidul Național Liberal trebuie să fie 
o alternativă la PSD. Nu se știe când va fi momentul, 
dar trebuie să fim o alternativă organizată.”

Filipescu anunță o perioadă intensă pentru 
revigorarea activității Partidului Național Liberal: 
„Președinții de organizații trebuie să muncească non 
stop, nu au voie să nu aibă activitate politică.” 

Senatorul din Călărași a anunțat că PNL își reiterează 
sprijinul acordat lui Klaus Iohannis pentru un nou 
mandat la Președinție, în timp ce Ludovic Orban este 
propunerea liberalilor pentru funcția de premier.

genția Județeană pentru locul de muncă se organizează pentru profesională prin ucenicie sunt 
Ocuparea Forței de Muncă dobândirea competențelor admise numai persoanele apte de ACălărași vine în sprijinul corespunzătoare unei calificări de muncă care au beneficiat de 

angajatorilor informându-i pe această nivel 2; informare și consiliere privind cariera 
cale că pot beneficia, în conformitate în condițiile Legii nr. 76/2002 privind 
cu prevederile Legii nr. 279/2005 sistemul asigurărilor pentru șomaj și 
privind ucenicia la locul de muncă, stimularea ocupării forței de muncă, 
actualizată, de o sumă în cuantum de cu modificările și completările 
1.125 lei /lunar, din bugetul ulterioare.
asigurărilor pentru șomaj, pentru Angajatorul care dorește să 
fiecare ucenic încadrat. organizeze programe de formare 
Ucenicia reprezintă formarea profesională prin ucenicie la locul de 
profesională a persoanelor cu vârsta muncă trebuie să încheie un contract 
de minim 16 ani, realizată la locul de de prestări servicii de formare 
muncă, în baza unui contract de profesională cu un furnizor de 
ucenicie. Contractul de ucenicie, este formare profesionala autorizat, în 
un contract individual de muncă de b)24 de luni, în cazul în care ucenicia cazul în care angajatorul nu are și 
tip particular, încheiat pe durata la locul de muncă se organizează calitatea de furnizor de formare 
determinată, în temeiul căruia o pentru dobândirea competențelor profesională.
persoana fizică, denumită ucenic, se corespunzătoare unei calificări de Angajatorii care doresc să organizeze obligă să se pregătească profesional și nivel 3; activități de ucenicie au îndatorirea să să muncească pentru și sub 

c)36 de luni, în cazul în care ucenicia comunice AJOFM Călărași, locurile autoritatea unei persoane juridice sau 
la locul de muncă se organizează de muncă vacante care pot fi ocupate fizice denumite angajator care se 
pentru dobândirea competențelor prin încheierea de contracte de obligă sa îi asigure plata salariului și 
corespunzătoare unei calificări de ucenicie.toate condițiile necesare formării 
nivel 4.

profesionale. Pentru acordarea sumelor din bugetul 
Persoanele care doresc să urmeze asigurărilor pentru șomaj, angajatorul Durata contractului de ucenicie se 
programe de formare profesională încheie o convenție cu agenția pentru stabilește în funcție de nivelul de 
prin ucenicie la locul de muncă ocuparea forței de muncă în termen calificare pentru care urmează să se 
trebuie să depună o cerere în acest de 30 de zile lucrătoare de la data pregătească ucenicul fără a putea fi 
sens la AJOFM Călărași. expirării perioadei de probă cuprinse mai mică de:
La programele de formare în contractul de ucenicie.a)12 luni, în cazul în care ucenicia la 

rimarul municipiului Călărași, țărilor noastre, o dimensiune impor-
Daniel Ștefan Drăgulin, a primit tantă a relațiilor dintre cele două țări.Pvineri, 16 martie, vizita Excelen- În același timp, primarul Daniel Ștefan 

ței Sale Hans Klemm, ambasadorul Drăgulin a prezentat municipiul 
SUA în România. Călărași, atât din punct de vedere 
Motivul vizitei a fost acela de economic, cât și turistic, educațional 
cunoaștere a municipiului Călărași și sau sportiv, cu accente pe posibilitățile 
provocările cu care acesta se confruntă, pe care investitorii americani le pot contur în viitorul apropiat. 
în vederea îmbunătățirii relațiilor avea în municipiul Călărași. Suntem onorați de faptul că 
dintre SUA și zona Călărașiului. „Sper ca această zi să reprezinte Excelența Sa domnul Hans 
Excelența SA Hans Klemm a vorbit punctul de plecare al unei relații Klemm a ales municipiul Călărași 
despre prioritățile Ambasadei SUA în de durată dintre municipiul pentru o vizită și sperăm să fim 
România: consolidarea securității în Călărași și Ambasada SUA. Am gazda dumnealui și cu alte 
zonă, promovarea democrației în vorbit despre posibilități de ocazii." - a declarat primarul Daniel 
România și promovarea prosperității colaborare care sper să prindă Ștefan Drăgulin.

Senatorul Filipescu: „Nici eu 
nu sunt de acord cu o pensie 

specială pentru mine...”

Marian Ichim, director SDN Călăraşi: „Studiul de 
prefezabilitate pentru pasajul de la Drajna se apropie de 
finalizare, anul acesta se va face studiul de fezabilitate”

Ucenicia la locul de muncă, subvenţionată de stat

Ambasadorul SUA în România, Hans Klemm 
s-a întâlnit cu primarul Daniel Drăgulin 

n eveniment important a 
avut loc, sâmbăta trecută, în Ucadrul organizaţiei judeţene 

a tinerilor liberali călărăşeni. TNL 
Călăraşi a fost gazda unei întâlniri, la 
nivel regional, a organizaţiilor de 
tineret ale Partidului Naţional 
Liberal .  Scopul  aceste ia  l -a  
reprezentat o evaluare a activităţii şi 
organizarea viitoarelor evenimente 
politice dar şi stabilirea unor 
strategii de convingere a tinerilor 
pentru a intra în politică.

Preşedintele TNL Călăraşi, care 
deţine şi funcţia de vicepreşedinte 
regional, Alexandru Vasile, a 
declarat că tinerii liberali din 
Regiunea Sud Muntenia pregătesc, 
pe lângă acţiunile politice din 
perioada următoare, şi o acţiune 
dedicată Centenarului Marii Uniri.

Preşedinta organizaţiei naţionale a 
TNL, revenită la Călăraşi după 
obţinerea acestei funcţii la sfârşitul 
anului trecut, Mara Mareş, s-a 
declarat foarte mulţumită de 
activitatea organizaţiilor tineretului 
liberal din Regiunea Sud Muntenia, 
apreciind că este una dintre cele mai 
bune din ţară, regiunea meritând, cu 
siguranţă, un loc pe podiumul 
performanţei politice.

La finalul întâlnirii, preşedintele 
Alexandru Vasile a declarat: 
„Mulţumesc tuturor colegilor din 
Regiunea Sud Muntenia prezenţi 
astăzi la şedinţa de lucru pe care TNL 
Călăraşi a organizat-o în municipiul 
Călăraşi. Îi mulţumesc, în acelaşi 
timp şi Marei Mareş, liderul TNL, 
pentru că a fost prezentă alături de 
noi şi pentru susţinerea pe care o 
simţim din partea ei .  Toate 
organizaţii le  judeţene vor f i  
implicate într-o activitate de 
importantă prin acţiuni care să 
celebreze Anul Centenar. Colegilor 
mei din TNL, atât la nivel judeţean, 
cât şi municipal, vreau să le transmit 
şi, cu această ocazie, că acţiunile 
noastre, în următoarea perioadă, se 
vor înteţi. Tinerii liberali trebuie să-
şi facă simţită prezenţa în diferite 
acţiuni, prin care sa promovăm 
valorile care ne unesc!”

iercuri, 21 martie a.c., aproape de miezul valoare de zeci de milioane de lei (reabilitare 
nopții, secretarul de stat Ciprian Pandea, școli și unități medicale, investiții în Mpreședinte al organizației județene a PSD infrastructură rutieră și apă-canal, iluminat 

Călărași, mânat de reale remușcări, a postat pe public). 
pagina sa de facebook un autodenunț... Acesta i-a Menționez că suntem teferi și nevătămați și 
fost adresat președintelui PNL, Ludovic Orban care, nimeni nu ne-a amenințat cu parul din 
cu vreo două săptămâni în urmă, le transmisese dotarea aleșilor PNL, ba dimpotrivă, au 
primarilor PNL să scoată „parul" și să-l pună pe înțeles că politica PSD este extrem de 
PSD. apreciată în administratia publică din 
Cum la sediul MRDAP s-au dus „lupte grele", fiecare localitate! 
avându-i în prim plan pe primarii liberali ai Dar vom vedea acest fapt concret în 2020 și 
comunelor Nana, Chiselet, Ulmu, Modelu, Spanțov, sperăm că "cel care scoate parul, să NU piara 
Belciugatele, Luica și Nicolae Bălcescu din județul de par" (prin cuvântul par de la final - a se 
Călărași, secretarul Ciprian Pandea a dorit să-i arate înțelege votul oamenilor care apreciază 

Organizației Județene PSD Călărași, m-am lui Orban și „urmările măcelului". dezvoltarea și, mai puțin, frustrările 
prezentat astăzi, 21 martie 2018 la politice)!
Ministerului Dezvoltării Regionale și Țară, țară azi fac un Administrației Publice alături de primarii Morala: administrația publică în Călărași nu 
PNL ai localitatilor Nana, Chiselet, Ulmu, are culoare politică!AUTODENUNȚ... politic!!!
Modelu, Spanțov, Belciugatele, Luica, 
Nicolae Bălcescu, respectiv primarii PSD ai Acesta este un pamflet și orice asemănare cu În atenția președintelui PNL Ludovic 

personajele reale este garantat intenționată!localităților Fundeni și Lupșanu, în scopul Orban,
public și transparent de a asista la un 

#îndrăzneștesăcrezimoment de sărbătoare a comunităților Subsemnatul, Ciprian Pandea, Secretar de 
#dezvoltămJudețulCălărașilocale pe care aceștia le conduc: semnarea Stat în cadrul Secretariatului General al 
#promisiunionoratecontractelor de finanțare prin #PNDL2 în Guvernului României și Președinte al 

Implicat în semnarea proiectelor pe PNDL 2, Ciprian 
Pandea, preşedinte PSD Călăraşi, s-a autodenunţat

Prima şedinţă de lucru 
regională Sud 

Muntenia a Tineretului 
Naţional Liberal a avut 

loc la Călăraşi
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SC ECOAQUA SA - Sucursala Călăraşi anunţă locatarii din 
apartamentele la care se emite factură cu coeficient de repartiţie a 

consumului de apă înregistrat de  apometrul de branşament, 
Planificarea  citirilor în aceeaşi zi pentru apometrul de branşament 

şi apometrele din apartamente aferente lunii MARTIE 2018.

Nota:  Rugăm insistent ca locatarii să fie prezenţi la domiciliu începând cu ora 16:30, să permită 
accesul în vederea efectuării citirii repartitoarelor (apometrelor) din apartamente şi să-si delege 
un reprezentant pentru fiecare scară de bloc, pentru a participa la citirea apometrului de scară.

ORAªUL LEHLIU GARÃ
l 29.03.2018 - Bloc 1, Bloc 2, Bloc 3, Bloc 4, Bloc 5, Bloc 6, Bloc7, Bloc 8, 
Bloc11, Bloc 12*, Bloc 40 A, Bloc 40 B 

l 30.03.2018 - Bloc 9, Bloc 10, Bloc 12 MI, Bloc 12AS, Bloc 16, Bloc 20, 
Bloc 32 A, Bloc 32 B, Bloc 75G 

ANUNŢ CĂTRE LOCATARII DIN 
APARTAMENTELE MUNICIPIULUI 

CĂLĂRAŞI ŞI ORAŞULUI LEHLIU GARĂ

PRIMĂRIA COMUNEI MITRENI 
anunţă publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de emitere a 

acordului de mediu pentru proiectul 
„Asfaltare drumuri de interes local 

în comuna Mitreni, judeţul Călăraşi” 
propus a fi amplasat în comuna 

Mitreni, sat Mitreni, Valea Roșie şi 
Clăteşti.

Informaţiile privind proiectul 
propus pot fi consultate la sediul 

APM Călăraşi, şoseaua Chiciu, nr. 2, 
jud. Călăraşi şi la sediul titularului 

Primăria Comunei Mitreni, str. 
Muşeţelului, nr. 188 jud. Călăraşi, în 
zilele de luni-vineri, între orele 8-16.

Observaţiile publicului se primesc 
zilnic la sediul APM Călăraşi.

COMUNA MITRENI, cu sediul în 
comuna Mitreni, jud. Călăraşi, anunţă 
publicul interesat asupra luării deciziei 
etapei de încadrare FĂRĂ evaluare de 

impact asupra mediului, FĂRĂ 
evaluare adecvată de către APM 

Călăraşi în cadrul procedurilor de 
evaluare a impactului asupra mediului 

şi de evaluare adecvată pentru proiectul  
„Asfaltare drumuri de interes local în 

comuna Mitreni, judeţul Călăraşi”. 
Proiectul deciziei de încadrare şi 

motivele care o fundamentează pot fi 
consultate la sediul APM Călăraşi, 

şoseaua Chiciu, nr. 2, jud. Călăraşi în 
zilele de luni-vineri, între orele 9-12, 
precum şi la următoarea adresă de 

internet www.apmcl.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta 

comentarii şi observaţii la proiectul 
deciziei de încadrare în termen de 5 zile 
de la data publicării prezentului anunţ. 

Anunţ public privind 
decizia etapei de încadrare  

(titularul proiectului)

Primăria Mitreni

Anunţ public privind 
depunerea solicitării de 

emitere a acordului de mediu 
(titularul Proiectului)

Şcoala de Meserii Călăraşi (organizaţie non-profit) desfăşoară cursuri autorizate: 
- stilist unghii, frizer, coafor, mani-pedi, bucătar, brutar, cofetar, ospătar, barman, 

lucrător în comerţ, măcelar, confecţioner (croitor), sudor, stivuitorist - ISCIR, 
constructor, agent de securitate, tehnician măsor şi reflexoterapie, infirmier, 

instructor preparator formare. Cursuri în desfăşurare. Preţuri minime 400 lei în 
rate, locuri disponibile, sprijin angajare. 

Oferim comision 2000 lei/28 cursanţi înscrişi / meserie. 
Telefon: 0751855929; 0726964482; 0763247477 

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

ANUNŢ ORGANIZARE CURSURI

iua de 22 martie a fost desemnată ţinut să îi felicite pe toţi cei care au 
d e  A d u n a r e a  G e n e r a l ă  a  participat la întocmirea sf-ului ZNaţiunilor Unite ca fiind Ziua proiectului „Proiect regional de 

Mondială a Apei din anul 1993. dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă 
uzată pentru aria de operare a 
operatorului regional în judeţele 
Călăraşi şi Ialomiţa, în perioada 2014-
2020”. 
„Vă mulţumesc că sunteţi alături de noi 
la acest eveniment, care pentru noi, 
pentru operatorul Ecoaqua tinde să 
d e v i n ă  o  t r a d i ţ i e .  M u l ţ u m e s c  
specialiştilor prezenţi, mulţumesc 
r e p r e z e n t a n ţ i l o r  U n i t ă ţ i l o r  
Administrativ Teritoriale care sunt aici, 
presei şi, nu în ultimul rând, celor care 
au fost alături de noi în organizarea 
acestui eveniment. Asociaţia are 37 de 
membri, atât din Călăraşi cât şi din 
Ialomiţa, fac parte municipiile Călăraşi, 
Olteniţa şi Urziceni, pe lângă alte oraşe 
şi comune. Faptul că anul trecut, la acest 

Pentru anul acesta, UN-Water (Grupul eveniment, am semnat contractul de 
ONU pentru Apă) a stabilit tema finanţare pentru acest proiect, şi astăzi 
evenimentului ca fiind „Soluţii naturale putem să prezentăm studiul de 
pentru apă”. ECOAQUA Călăraşi fezabilitate al proiectului, denotă că cei 
împreună cu ADI ECOAQUA Călăraşi au care au ales să opereze cu Ecoaqua, cei 
organizat această zi printr-o serie de care sunt membri ADI, nu au făcut o 
acţiuni în parteneriat cu diverse greşeală şi vreau să-i felicit pe cei care s-
instituţii din judeţ. Acţiunile au avut loc au implicat în acest proiect. ADI 
la sediul Consiliului Judeţean Călăraşi, Ecoaqua, în următoarea perioadă, îşi 
Primăriei Municipiului Călăraşi, propune ca strategie două obiective: să 
Centrului Cultural Judeţean Barbu extindă operarea la cât mai mulţi 
Ştirbei, Muzeului Municipal Călăraşi, membri ai asociaţiei şi, în funcţie de ceea 
Muzeului Judeţean Dunărea de Jos ce-şi doresc primarii din localităţile 
Călăraşi şi Bibliotecii Judeţene Călăraşi. membre, vom face cunoscută strategia 
Din partea Adi Ecoaqua, a luat cuvântul de dezvoltare a serviciului în următorii 5 
preşedintele Adunării Generale a ani. Eu vă mulţumesc şi vă urez succes.”, 
Asociaţilor, Valentin Deculescu, care a a declarat acesta.      

Ecoaqua SA anunţă deschiderea centrului 
nr.2 de informare şi relaţii cu publicul   

n data de 21.03.2018, în cadrul manifesărilor organizate în ajunul 
Zilei Mondiale a Apei, ECOAQUA SA Călăraşi a deschis în ÎMunicipiul Călăraşi, str. Prel. Bucureşti, Bloc I 36, Scara A, 

Parter (Casieria Orizont), CENTRUL DE  INFOR-MARE ŞI 
RELAŢII CU PUBLICUL NR 2 - Telefon: 0342 404 403.

Într-un spaţiu amenajat specific asigurării unei informări şi acordării 
de relaţii profesionale privind activitatea operatorului regional de apă şi 
canalizare, ECOAQUA SA este hotărâtă a veni mai aproape de clienţii 
săi, pentru a le oferi detalii privind modalitatea de facturare în 
condominiu, conţinutul contractului de furnizare, preluarea unor 
sesizări şi sugestii privind îmbunătăţirea activităţii.

Având succesul şi experienţa înregistra-te cu deschiderea primului 
centru, din str. N. Titulescu, nr 2, Bloc D 2, parter, ne dorim o 
îmbunătăţire a comunicării cu clienţii noştri şi aducerea la cunostinţă a 
intenţiilor noastre pentru a afla părerea lor, în vederea creştereii 
calităţii serviciilor prestate de compania noastră.

De asemenea, în spaţiul aferent acestui centru se pot încasa în 
continuare facturile de apă şi canalizare emise de unitatea noastră.

Vă aşteptăm, aşadar, de la ora 10.00 la 17.30, zilnic de LUNI până 
VINERI în această locaţie unde puteţi beneficia de următoarele 
servicii:

1. Încasare în numerar şi cu cardul bancar (comision zero lei) a facturilor 
de prestări servicii de apă şi canalizare;

2. Informaţii privind evidenţa în Fişa Clientului a facturilor emise, 
plăţilor şi indexelor facturate, cât şi a soldului datoriei restante la zi;

3. Explicaţii privind cadrul legal al desfăşurării activităţii noastre în 
general şi detalii privind legislaţia la zi a facturării consumului de apă în 
condominiu (scări de bloc);

4. Preluare sesizări şi reclamaţii privind facturarea serviciilor noastre, a 
avariilor sau privind calitatea apei distribuite;

5. Informare privind investiţiiile ce vor fi promovate de ECOAQUA SA, 
atât din fonduri proprii, cât şi prin programele Uniunii Europene, 
privind infra-structura de apă şi canalizare din judeţele Călăraşi şi 
Ialomiţa;

6. Depunere de cereri privind verificări programate în condominii (scări 
de bloc), de verificare şi depistare pierderi de apă în instalaţia interioară 
a utilizatorului;

7. Asigurarea consultanţei privind actele necesare şi etapele realizării 
unui branşament de apă şi/sau racord de canalizare; 

8. Asigurarea consultanţei privind actele necesare şi etapele obţinerii 
avizelor  eliberate de operatorul ECOAQUA SA. 

Prin activitatea desfăşurată în cadrul acestui centru, ECOAQUA SA 
Călăraşi garantează:

w Comunicare uşoară şi eficientă;

w Informaţii certe şi în timp real;

w Gestionare rapidă a problemelor clienţilor;

w Încredere mai mare a clienţilor în relaţia cu compania ECOAQUA SA.

Departament comercial

ECOAQUA SA CĂLĂRAŞI

Vali Deculescu, preşedinte AGA ADI Ecoaqua: „Vom extinde 
aria de operare şi vom elabora strategia de dezvoltare”
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SC ECOAQUA SA - Sucursala Călăraşi anunţă locatarii din 
apartamentele la care se emite factură cu coeficient de repartiţie a 

consumului de apă înregistrat de  apometrul de branşament, 
Planificarea  citirilor în aceeaşi zi pentru apometrul de branşament 

şi apometrele din apartamente aferente lunii MARTIE 2018.

Nota:  Rugăm insistent ca locatarii să fie prezenţi la domiciliu începând cu ora 16:30, să permită 
accesul în vederea efectuării citirii repartitoarelor (apometrelor) din apartamente şi să-si delege 
un reprezentant pentru fiecare scară de bloc, pentru a participa la citirea apometrului de scară.

ORAªUL LEHLIU GARÃ
l 29.03.2018 - Bloc 1, Bloc 2, Bloc 3, Bloc 4, Bloc 5, Bloc 6, Bloc7, Bloc 8, 
Bloc11, Bloc 12*, Bloc 40 A, Bloc 40 B 

l 30.03.2018 - Bloc 9, Bloc 10, Bloc 12 MI, Bloc 12AS, Bloc 16, Bloc 20, 
Bloc 32 A, Bloc 32 B, Bloc 75G 

ANUNŢ CĂTRE LOCATARII DIN 
APARTAMENTELE MUNICIPIULUI 

CĂLĂRAŞI ŞI ORAŞULUI LEHLIU GARĂ

PRIMĂRIA COMUNEI MITRENI 
anunţă publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de emitere a 

acordului de mediu pentru proiectul 
„Asfaltare drumuri de interes local 

în comuna Mitreni, judeţul Călăraşi” 
propus a fi amplasat în comuna 

Mitreni, sat Mitreni, Valea Roșie şi 
Clăteşti.

Informaţiile privind proiectul 
propus pot fi consultate la sediul 

APM Călăraşi, şoseaua Chiciu, nr. 2, 
jud. Călăraşi şi la sediul titularului 

Primăria Comunei Mitreni, str. 
Muşeţelului, nr. 188 jud. Călăraşi, în 
zilele de luni-vineri, între orele 8-16.

Observaţiile publicului se primesc 
zilnic la sediul APM Călăraşi.

COMUNA MITRENI, cu sediul în 
comuna Mitreni, jud. Călăraşi, anunţă 
publicul interesat asupra luării deciziei 
etapei de încadrare FĂRĂ evaluare de 

impact asupra mediului, FĂRĂ 
evaluare adecvată de către APM 

Călăraşi în cadrul procedurilor de 
evaluare a impactului asupra mediului 

şi de evaluare adecvată pentru proiectul  
„Asfaltare drumuri de interes local în 

comuna Mitreni, judeţul Călăraşi”. 
Proiectul deciziei de încadrare şi 

motivele care o fundamentează pot fi 
consultate la sediul APM Călăraşi, 

şoseaua Chiciu, nr. 2, jud. Călăraşi în 
zilele de luni-vineri, între orele 9-12, 
precum şi la următoarea adresă de 

internet www.apmcl.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta 

comentarii şi observaţii la proiectul 
deciziei de încadrare în termen de 5 zile 
de la data publicării prezentului anunţ. 

Anunţ public privind 
decizia etapei de încadrare  

(titularul proiectului)

Primăria Mitreni

Anunţ public privind 
depunerea solicitării de 

emitere a acordului de mediu 
(titularul Proiectului)

Şcoala de Meserii Călăraşi (organizaţie non-profit) desfăşoară cursuri autorizate: 
- stilist unghii, frizer, coafor, mani-pedi, bucătar, brutar, cofetar, ospătar, barman, 

lucrător în comerţ, măcelar, confecţioner (croitor), sudor, stivuitorist - ISCIR, 
constructor, agent de securitate, tehnician măsor şi reflexoterapie, infirmier, 

instructor preparator formare. Cursuri în desfăşurare. Preţuri minime 400 lei în 
rate, locuri disponibile, sprijin angajare. 

Oferim comision 2000 lei/28 cursanţi înscrişi / meserie. 
Telefon: 0751855929; 0726964482; 0763247477 

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

ANUNŢ ORGANIZARE CURSURI

iua de 22 martie a fost desemnată ţinut să îi felicite pe toţi cei care au 
d e  A d u n a r e a  G e n e r a l ă  a  participat la întocmirea sf-ului ZNaţiunilor Unite ca fiind Ziua proiectului „Proiect regional de 

Mondială a Apei din anul 1993. dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă 
uzată pentru aria de operare a 
operatorului regional în judeţele 
Călăraşi şi Ialomiţa, în perioada 2014-
2020”. 
„Vă mulţumesc că sunteţi alături de noi 
la acest eveniment, care pentru noi, 
pentru operatorul Ecoaqua tinde să 
d e v i n ă  o  t r a d i ţ i e .  M u l ţ u m e s c  
specialiştilor prezenţi, mulţumesc 
r e p r e z e n t a n ţ i l o r  U n i t ă ţ i l o r  
Administrativ Teritoriale care sunt aici, 
presei şi, nu în ultimul rând, celor care 
au fost alături de noi în organizarea 
acestui eveniment. Asociaţia are 37 de 
membri, atât din Călăraşi cât şi din 
Ialomiţa, fac parte municipiile Călăraşi, 
Olteniţa şi Urziceni, pe lângă alte oraşe 
şi comune. Faptul că anul trecut, la acest 

Pentru anul acesta, UN-Water (Grupul eveniment, am semnat contractul de 
ONU pentru Apă) a stabilit tema finanţare pentru acest proiect, şi astăzi 
evenimentului ca fiind „Soluţii naturale putem să prezentăm studiul de 
pentru apă”. ECOAQUA Călăraşi fezabilitate al proiectului, denotă că cei 
împreună cu ADI ECOAQUA Călăraşi au care au ales să opereze cu Ecoaqua, cei 
organizat această zi printr-o serie de care sunt membri ADI, nu au făcut o 
acţiuni în parteneriat cu diverse greşeală şi vreau să-i felicit pe cei care s-
instituţii din judeţ. Acţiunile au avut loc au implicat în acest proiect. ADI 
la sediul Consiliului Judeţean Călăraşi, Ecoaqua, în următoarea perioadă, îşi 
Primăriei Municipiului Călăraşi, propune ca strategie două obiective: să 
Centrului Cultural Judeţean Barbu extindă operarea la cât mai mulţi 
Ştirbei, Muzeului Municipal Călăraşi, membri ai asociaţiei şi, în funcţie de ceea 
Muzeului Judeţean Dunărea de Jos ce-şi doresc primarii din localităţile 
Călăraşi şi Bibliotecii Judeţene Călăraşi. membre, vom face cunoscută strategia 
Din partea Adi Ecoaqua, a luat cuvântul de dezvoltare a serviciului în următorii 5 
preşedintele Adunării Generale a ani. Eu vă mulţumesc şi vă urez succes.”, 
Asociaţilor, Valentin Deculescu, care a a declarat acesta.      

Ecoaqua SA anunţă deschiderea centrului 
nr.2 de informare şi relaţii cu publicul   

n data de 21.03.2018, în cadrul manifesărilor organizate în ajunul 
Zilei Mondiale a Apei, ECOAQUA SA Călăraşi a deschis în ÎMunicipiul Călăraşi, str. Prel. Bucureşti, Bloc I 36, Scara A, 

Parter (Casieria Orizont), CENTRUL DE  INFOR-MARE ŞI 
RELAŢII CU PUBLICUL NR 2 - Telefon: 0342 404 403.

Într-un spaţiu amenajat specific asigurării unei informări şi acordării 
de relaţii profesionale privind activitatea operatorului regional de apă şi 
canalizare, ECOAQUA SA este hotărâtă a veni mai aproape de clienţii 
săi, pentru a le oferi detalii privind modalitatea de facturare în 
condominiu, conţinutul contractului de furnizare, preluarea unor 
sesizări şi sugestii privind îmbunătăţirea activităţii.

Având succesul şi experienţa înregistra-te cu deschiderea primului 
centru, din str. N. Titulescu, nr 2, Bloc D 2, parter, ne dorim o 
îmbunătăţire a comunicării cu clienţii noştri şi aducerea la cunostinţă a 
intenţiilor noastre pentru a afla părerea lor, în vederea creştereii 
calităţii serviciilor prestate de compania noastră.

De asemenea, în spaţiul aferent acestui centru se pot încasa în 
continuare facturile de apă şi canalizare emise de unitatea noastră.

Vă aşteptăm, aşadar, de la ora 10.00 la 17.30, zilnic de LUNI până 
VINERI în această locaţie unde puteţi beneficia de următoarele 
servicii:

1. Încasare în numerar şi cu cardul bancar (comision zero lei) a facturilor 
de prestări servicii de apă şi canalizare;

2. Informaţii privind evidenţa în Fişa Clientului a facturilor emise, 
plăţilor şi indexelor facturate, cât şi a soldului datoriei restante la zi;

3. Explicaţii privind cadrul legal al desfăşurării activităţii noastre în 
general şi detalii privind legislaţia la zi a facturării consumului de apă în 
condominiu (scări de bloc);

4. Preluare sesizări şi reclamaţii privind facturarea serviciilor noastre, a 
avariilor sau privind calitatea apei distribuite;

5. Informare privind investiţiiile ce vor fi promovate de ECOAQUA SA, 
atât din fonduri proprii, cât şi prin programele Uniunii Europene, 
privind infra-structura de apă şi canalizare din judeţele Călăraşi şi 
Ialomiţa;

6. Depunere de cereri privind verificări programate în condominii (scări 
de bloc), de verificare şi depistare pierderi de apă în instalaţia interioară 
a utilizatorului;

7. Asigurarea consultanţei privind actele necesare şi etapele realizării 
unui branşament de apă şi/sau racord de canalizare; 

8. Asigurarea consultanţei privind actele necesare şi etapele obţinerii 
avizelor  eliberate de operatorul ECOAQUA SA. 

Prin activitatea desfăşurată în cadrul acestui centru, ECOAQUA SA 
Călăraşi garantează:

w Comunicare uşoară şi eficientă;

w Informaţii certe şi în timp real;

w Gestionare rapidă a problemelor clienţilor;

w Încredere mai mare a clienţilor în relaţia cu compania ECOAQUA SA.

Departament comercial

ECOAQUA SA CĂLĂRAŞI

Vali Deculescu, preşedinte AGA ADI Ecoaqua: „Vom extinde 
aria de operare şi vom elabora strategia de dezvoltare”
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Pasagerii şi bicicliştii au gratuitate!

SC Coslo - Zinca SRL Cãlãraºi

Trecere Chiciu - Ostrov
Ferry-boat-urile  şi „5 Călăraşi” „Sălcuţa”

Relaţii la telefon 0734.99.00.11

O cursă 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) beneficiază de 

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

O cursă dus: 

12 
minute!

SC Coslo - Zinca SRL Călăraşi
Trecere Chiciu - Ostrov

Ferry-boat-urile  şi „5 Călăraşi” „Sălcuţa”

Relaţii 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”

Siguranţă, confort, rapiditate, punctualitate
Tarif autoturisme 

. 
Autoturismele cu 
numere de  
(Silistra) beneficiază 
de 

8 euro/35 lei

CL, CT şi 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 îngrăşăminte chimice 

seminţe de grâu, orz şi rapiţă produse de firmele Pioneer, 

    Monsato, Procera, Saaten Union, KWS şi Caussade.

Asamblul Peco, bl.A2, parter, Slobozia, şi la secţia de Mecanizare Căzăneşti. 

Telefon/fax 0243.236.423; 0728.960.470;  0722.771.693

Plata şi în rate!

Discount!

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

www.interregrobg.eu
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.
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