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Nicolae Ţifrea: Drăgulin, primar în funcţie al  „Dacă 
municipiului, că problema stau bine în sondaje,  
candidaturii la Primăria 

s-ar putea să candidez Călăraşi este rezolvată, în 
la Primărie” sensul că tot acesta va 

Dacă PNL-ul a anunţat, prin candida, la PSD se va realiza 
vocea preşedintelui un sondaj de opinie 
organizaţiei judeţene, Daniel spre finalul... >> pagina 6

PROGRAM CINEMA 

n PRIMĂRIA CĂLĂRAŞI

Biserica 
, aproape 

de comunitate

"Sfinţii Arhangheli 
Mihail şi Gavriil"
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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

Însorit Însorit Parţial norosParţial noros Parţial norosParţial norosPosibile averse
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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
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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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a sfârşitul lunii martie, Primăria Călăraşi boscheţi, au fost regândite, dorindu-se o sfârşit, şi curăţarea spaţiului din zona Grădinii 
a demarat curăţenia de primăvară, reamenajare peisagistică, prin defrişarea Zoo acolo unde, în timp, au apărut diverse Lvizate fiind, în special, în această acestora, crearea unor spaţii deschise şi mai „caşcarabete” inestetice care contrastau cu 

acţiune, parcurile şi spaţiile verzi din luminoase. imaginea unei zone verzi urbane moderne. 
În acest an, conducerea Primăriei a decis, în municipiu. Zonele verzi, acolo unde existau >> pagina 3

Raportul Primarului 
2017 

n ultima şedinţă a Consiliului Local 
Jegălia, primarul Aurel Vasile a Îprezentat raportul privind starea 

economico-socială şi de mediu a comunei 
Jegălia, judeţul Călăraşi, pentru anul 
2017. O informare succintă a cărui sumar 
cuprinde date importante...

- Aurel Vasile, 
Comuna Jegălia

Viceprimar Dragoş Coman: „O zonă 
plină de şobolani şi gunoi, de lângă 

Grădina Zoo, va fi transformată în parc”

PSD va anunţa 
 la 

începutul anului viitor

candidatul 
la Primăria Călăraşi

Alin Drăgulin, director 
ADI Ecoaqua: 
„Călăraşiul are printre 
cele mai bune ape 
potabile din ţară”

Senator Roxana Paţurcă: 
„După 5 ani am reuşit să 
organizăm, din nou, la 
Călăraşi, Olimpiada Naţională 
din aria curriculară 
Tehnologii”

Şcoala Mircea Vodă a 
organizat evenimentul 
Centenarul 2018 - identitate 
şi memorie, mărturii ale 
istoriei locale şi naţionale 
din 1918



n perioada 2014-2020 – actualul exerciţiu financiar al de infrastructură, mijloace de transport şi sistem de 
Uniunii Europene, România beneficiază de fonduri cu management al traficului, în condiţiile unei politici Îdestinaţii precise, una dintre acestea fiind aceea care coerente şi reglementate a parcărilor publice. 

finanţează proiecte care dovedesc că au un impact pozitiv În acest context se regăseşte şi posibilitatea modernizării 
direct asupra reducerii emisiilor de echivalent CO2, generate străzilor interioare, dar şi aceasta se va putea realiza numai  
de transportul rutier motorizat de la nivelul municipiilor respectând, cumulativ, toate condiţiile impuse enumerate 
reşedinţă de judeţ. mai sus şi nu numai acestea; studiile de specialitate 
Punctul de plecare în identificarea acestor proiecte se efectuate, configuraţia proiectelor determinată de 
regăseşte în analiza şi în măsurile propuse în Planurile de specificaţiile Ghidurilor au făcut ca decizia de 
Mobilitate Urbană Durabilă (numitele PMUD-uri) modernizare în municipiul Călăraşi să vizeze str. 
elaborate, conform prevederilor legale, de toate municipiile Bucureşti şi Prel. Bucureşti, principala condiţie 
reşedinţă de judeţ, vizate în exclusivitate să poată utiliza fiind aceea ca strada aleasă să fie linie de transport 
aceste fonduri. în comun. 
Programul Operaţional Regional 2014/2020 (POR) prin Orice intervenţie (construire, modernizare, reabilitare, 
Axa prioritară 4 a POR 2014-2020-Sprijinirea dezvoltării extindere, dotare) se poate face exclusiv în condiţiile impuse 
urbane durabile,  Obiectivul specific 4.1-Reducerea de finanţator, având garanţia îndeplinirii unor indicatori şi 
emisiilor de carbon în municipiile reşedinţă de judeţ prin obţinerea unor rezultate aşteptate. Ca întotdeauna, 
investiţii bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă finanţatorul stabileşte regulile, iar beneficiarii trebuie ca, 
este cel care finanţează proiectele mai sus menţionate. plecând de la nevoi identificate anterior, să acceseze sursa de 
În documentaţia de specialitate aferentă acestui tip de finanţare în condiţii predefinite şi fără abateri de la cerinţele 
proiecte (Ghiduri elaborate care stau la baza pregătirii şi şi obligaţiile acesteia. 
ulterior a implementării proiectelor), este vizată mobilitatea Duratele etapelor proiectului care trebuie parcurse conform 
urbană prin măsuri pentru reducerea emisiilor de dioxid de procedurilor standard permit o estimare a începerii 
carbon în zonele urbane (prin modernizarea/extinderea lucrărilor de construcţii la străzile Bucureşti şi Prelungirea 
transportului public urban, inclusiv achiziţia de mijloace de Bucureşti  în a doua jumătate a anului 2019. 
transport ecologice/electrice, crearea/modernizarea 

În acest context, având în vedere degradarea avansată a pistelor pentru biciclete,  crearea/modernizarea unor spaţii 
trotuarelor situate de-a lungul acestor străzi, necesitatea pietonale sau predominant pietonale confortabile pentru 
intervenţiilor cât mai rapide pentru asigurarea unui grad de pietoni, etc.).  
confort al pietonilor, Primăria Municipiului Călăraşi a Documente programatice de la nivel european definesc 
început deja execuţia lucrărilor de reparaţii a trotuarelor pe mobilitatea urbană actuală ca fiind mult mai puţin 
anumite tronsoane, lucrări care nu se vor mai regăsi în dependentă de utilizarea maşinilor personale,  schimbând 
proiectul finanţat din fonduri nerambursabile. accentul către o mobilitate bazată pe mersul pe jos, utilizarea 
Vom reveni periodic cu informaţii privind stadiul de bicicletei, transportul public de înaltă calitate, reducerea 
pregătire al proiectelor cu finanţare europeană pe care utilizării autoturismelor personale, concomitent cu 
Primăria Municipiului Călăraşi le elaborează, în utilizarea unor categorii de autoturisme nepoluante.
conformitate cu documentaţiile de dezvoltare strategică Proiectele pregătite în acest sens vor putea obţine finanţările 
întocmite conform cerinţelor de finanţare şi fără de care nu solicitate dacă sunt abordate sub forma unui pachet, într-o 
este posibilă obţinerea acestor fonduri.manieră integrată, care să conţină cel puţin 3 componente: 
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a sfârşi tul  luni i  mart ie ,  
Primăria Călăraşi a demarat Lcurăţenia de primăvară, vizate 

fiind, în special, în această acţiune, 
parcurile şi spaţiile verzi din 
municipiu. Zonele verzi, acolo unde 
existau boscheţi, au fost regândite, 
dorindu-se o reamenajare peisagisti-
că, prin defrişarea acestora, crearea 
unor spaţii deschise şi mai luminoase.
În acest an, conducerea Primăriei a 
decis, în sfârşit, şi curăţarea spaţiului 
din zona Grădinii Zoo acolo unde, în 
timp, au apărut diverse „caşcarabete” 
inestetice care contrastau cu imaginea 
unei zone verzi urbane moderne. 
Pentru că şi această zonă întră în 
planurile municipalităţii de amena- decurge acţiunea de salubrizare, ne-a 
jare peisagistică, începând de declarat că una dintre priorităţile 
săptămâna trecută angajaţii de la primăriei pentru anii următori este 
Spaţii Verzi au început eliberarea şi modernizarea spaţiilor verzi dar şi 
salubrizarea terenului unde se va amenajarea de noi parcuri.
amenaja un parc. „Era o zonă plină de şobolani şi gunoi 
Viceprimarul Dragoş Coman, care a pe lângă câteva grădini. Parcurile, 
mers la faţa locului să vadă cum alături de asfaltare şi infrastructură, 

trebuie să rămână prioritatea zero 
pentru creşterea calităţii vieţii în 
Municipiul Călăraşi. În această zonă 
va fi amenajat un parc şi nu cred că 
mai este nevoie să explicăm necesi- multe municipii pot profita.”, ne-a 
tatea parcurilor atât pentru sănătatea declarat viceprimarul Dragoş Coman.
fizică cât şi mentală a cetăţenilor. 

Acesta ne-a mai spus că, împreună cu Toate parcurile vor suferi trans-
viceprimarul Viorel Ivanciu, în formări (amenajări şi utilări) iar acolo 
subordinea căruia se află SP Pavaje unde se va putea, şi extinderi. În 
Spaţii Verzi, se va implica în perioada următoare, inclusiv Parcul 
transformarea zonelor insalubre în Central va suferi transformări 
spaţii verzi destinate petrecerii semnificative pentru că realizăm cu 
timpului în aer liber, civilizat şi toţii ce avem sub ochii noştri, o 
modern, aşa cum se întâmplă în multe bogăţie prin poziţionarea lui pe malul 
oraşe din ţară.apei în oglindă cu pădurea de care nu 

ncepând cu luna aprilie 2018 au 
demarat lucrările cuprinse în ÎProgramul de lucrări de între-

ţinere şi reparaţii drumuri jude-
ţene pentru anul 2018.
La solicitarea Consiliului Judeţean 
Călăraşi, prin Direcţia Tehnică, Drumuri 
şi Poduri S.A. a transmis în data de 10 
aprilie 2018 o propunere de eşalonare a 
execuţiei lucrărilor pe trimestre şi luni ale 
anului, după priorităţi stabilită de comun 
acord, avându-se în vedere ca reparaţiile 
asfaltice să înceapă pe drumurile 
amplasate la distanţă mai mică de 
transport, pentru păstrarea temperaturii 
mixturii.
Conform programării, până la această 
dată s-au executat sau sunt în curs de 
execuţie, următoarele lucrări : 
A. Întreţinere drumuri pietruite cu 
piatră spartă şi  reprofi lări  
mecanice cu cilindrare:
l DJ 306 - Dragoş Vodă - Socoalele - 
reprofilare drum  pe o lungime de 5,5 km 
şi aşternere 200 tone piatră, pe 
tronsoanele degradate. Lucrarea s-a 
finalizat, iar pe  drum se poate circula în 
siguranţă.
l DJ 402 - Fundulea - Solacolu - 
reprofilare drum pe o lungime de 10 km 
cu execuţie rigole pentru evacuarea 
apelor din zona drumului. Urmează a se 
aş terne  p iatră  spartă ,  conform 
programului,  pe tronsoanele degradate.
l DJ 308 A - Borcea - Bărăganu -1,235 
km (în lungul unităţii militare) - tronson 
de drum degradat în totalitate (fiind mai 
mult din pământ) – în curs de execuţie 
lucrare de reprofilare, urmând a se 
aşterne 300 tone piatră. 
B. Reprofilări drumuri pietruite şi 
din pământ:
l DJ 411- Radovanu – Crivăţ - 3,0 km  - s-
a executat reprofilarea acestui tronson 
pietruit.
l DJ 402- Solacolu- Nana -11,0 km - au 
început lucrările de reprofilare din 
Solacolu spre Nana , lucrările sunt în curs 
de execuţie.
C. Reparaţii drumuri asfaltate, 
prin plombări:
l S-au reparat suprafeţele degradate de 
pe drumurile asfaltate, cantităţile de 
mixtură aşternută nu reprezintă toată 
cantitatea repartizată prin program, 
urmând ca restul cantităţii să fie 
executată după necesităţi, până la 
sfârşitul sezonului. 
l DJ 310 A - Cuza Vodă - Călăraşii Vechi - 
35,0 tone 
l DJ 310 - Călăraşii Vechi - DN21- 43,0 
tone
l DJ 306 - Cuza- Vodă - Floroaica - 38, 0 
tone
l DJ 403 - Mânăstirea – Luica - DN 4 - 26 
tone - lucrările sunt în curs de execuţie 
D. Lucrări de reparaţii curente: - 
I.B.U. (îmbrăcăminţi bituminoase 
uşoare)
l DJ 307A - Vâlcelele - Vlad Ţepeş - 6,4 
km - se execută lucrări la podeţe 
transversale, lucrare în curs de execuţie.
Luni, 16 aprilie a.c, preşedintele 
Consiliului Judeţean Călăraşi, Vasile 
Iliuţă, însoţit de vicepreşedintele Marian 
Dinulescu, directorul SC Drumuri şi 
Poduri - Gheorghe Dragomir şi de o 
echipă de specialişti  din cadrul 
Consiliului Judeţean Călăraşi, a efectuat 
o vizită în teren pentru a se informa de la 
faţa locului asupra situaţiei lucrărilor la 
drumurile aflate în programul de 
reabilitare pe anul în curs. 

interbelică şi perioada regimului comunist 
în care este abordată sărbătorirea Marii 
Uniri. Alături de cei enumeraţi au mai avut 
intervenţii punctuale Liliana Gheorghe 
(Şcoala „Iancu Rosetti” Roseţi), Olguţa Ilie 
(Şcoala Borcea Nr. 2), Lenuţa Teodorescu.
Programul dedicat Centenarului Marii 
Uniri a cuprins următoarele momente 
artistice:
1. Deşteaptă-te române - Ganea Teodora
2. Despre Centenar - material documentar 
realizat de elevele Tudor Lavinia şi Sandu 
Maria
3. Corul şcolii - profesor coordonator 
Emilia Scântei
4. Moment poetic: „Eroii” - Silvia 
Constantin; „1 Decembrie 1918” - Ana 
Maria Gheorghiceanu 
5. Corul şcolii - profesor coordonator 
Emilia Scântei

completată de eleva Alina Mareş care a 6. Moment poetic: „Dragi eroi” - Iulia iercuri, 18.04.2018, la Şcoală 
interpretat cântece dedicate Marii Uniri Lazăr; „Eroii” - Alina Costea; „Regele Gimnazială „Mircea Vodă” din 
precum şi de o serie de profesori de istorie Mihai” - Adriana CojocaruCălăraşi a avut loc activitatea M
din judeţ care au prezentat diverse teme 7. Corul şcolii - profesor coordonator metodică din cadrul catedrei de istorie 
legate de Marea Unire - Lica Achim (Liceul Emilia Scânteiavând ca temă Comemorarea Marii Uniri. 
Tehnologic „Constantin George Călinescu 8. Piesă de teatru - coordonator Elena Acţiunea, desfăşurată sub îndrumarea ISJ 
- colecţie de medalii din primul război VasilescuCălăraşi, reprezentat de inspectorul şcolar 
mondial, Cristina Dumitru (Şcoala 9. Moment poetic: „Strigăt de unire” - Magda Tuţă, a urmărit în prima etapă 
Jegălia) - administraţia Basarabiei în Silvia Constantin; „Nu-s vinovat faţă de prezentarea unui colaj de cântece, poezii 
perioada 1918-1940, Veronica Asan ţara mea” - Denisa Găinuşăpatriotice şi a unei piese de teatru de către 
(Colegiul Economic Călăraşi) - eroismul 10. Corul şcolii - profesor coordonator elevii şcolii gazdă, pregătiţi de prof. 
soldatului român Constantin Muşat, Ion Emilia Scântei Nicolae Filip, prof. Emilia Scântei şi 
Cătălin (Colegiul Carol - Şcoala nr. 7) - 11. Moment poetic: „Eroii” - Andreea bibliotecar Elena Vasilescu. 
colecţie de ziare româneşti din perioada Şerban; „Acasă-i România” - Alina Mareş.Alături de aceştia, acţiunea a fost 

n CJ Călăraşi

Stadiul execuţiei lucrărilor 
de întreţinere şi reparaţii 

Drumuri Judeţene, 
trimestrul II - 2018

n Primăria Călăraşi

Stadiul proiectelor cu finanţare europeană

Viceprimar Dragoş Coman: „O zonă 
plină de şobolani şi gunoi, de lângă 

Grădina Zoo, va fi transformată în parc”

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 sau 2000 de lei pentru formarea 
unei clase cu 28 cursanti pentru o meserie. 

Telefon: 0751855929; 0726964482; 
0763247477 

cursuri_romania@yahoo.com; 

oi, 12 aprilie 2018, s-au încheiat 
concursurilor demarate la finalul Jlunii martie în cadrul Festivalului 

Internaţional de poezie "Zilele Nichita 
Stănescu"- ediţia a XII-a, manifestare 
organizată de Primăria Municipiului 
Călăraşi în parteneriat cu Societatea 
Culturală Apollon şi Muzeul Municipal 
Călăraşi, sub egida Centenarului Marii 
Uniri. La cele trei secţiuni de concurs, 
grafică, recitare şi test scris despre viaţa şi 
opera lui Nichita Stănescu au fost 
acordate următoarele premii:

l Secţiunea grafică:

Camelia Tudor

l Secţiunea recitare:

Claudiu Ştefan

Nicoleta Silvia Constantin

Alexandra Anghel

Lavinia Tudor

Andrei Fabian Matache

Marina Muşat

l Concurs „Viaţa şi Opera lui Nichita 
Stănescu”

Adriana Nicoleta Voicu

Maria Alexandra Deacu

Mihaela Maria State

Victoria Nicoleta Lambelea

Teodora Tonciu

Câştigătorii au fost premiaţi cu pachete de 
cărţi oferite de Editura Apollon.

Centrul Judeţean de Cultură 
şi Creaţie Călăraşi şi Teatrul 
„ION CREANGĂ” vă invită la 
spectacolul de teatru cu piesa 
„VRĂJITORUL DIN OZ” de 
Franj Baum.  Regia şi adaptarea 
Phill Willmott. 

Distribuţia: Andreea Mera, 
Carmen Palcu Adam, Iulian Cuza, 
Alex Popescu, Andreea Gaica, 
Alexandru Ştefănescu, Tudor 
Morar, Voicu Hetel, Nicolae 
Dumitru, Alina Dumitrelea, 
Cristina Pleşa. 

Spectacolul de teatru va avea loc în 
data de 20.04.2018, ora 10:00. 

ANUNŢ 
ORGANIZARE 

CURSURI

http://www.cursuri-calificare- autorizate.ro

Lista câştigătorilor 
concursurilor organizate 

în cadrul Festivalului 
Internaţional de poezie 

„Zilele Nichita Stănescu“
- ediţia a XII-a

Şcoala Mircea Vodă a organizat evenimentul 
Centenarul 2018 - identitate şi memorie, 

mărturii ale istoriei locale şi naţionale din 1918

Teatru pentru 
copii 

„VRĂJITORUL 
DIN OZ” 

– vineri, 20 
aprilie 



n perioada 2014-2020 – actualul exerciţiu financiar al de infrastructură, mijloace de transport şi sistem de 
Uniunii Europene, România beneficiază de fonduri cu management al traficului, în condiţiile unei politici Îdestinaţii precise, una dintre acestea fiind aceea care coerente şi reglementate a parcărilor publice. 

finanţează proiecte care dovedesc că au un impact pozitiv În acest context se regăseşte şi posibilitatea modernizării 
direct asupra reducerii emisiilor de echivalent CO2, generate străzilor interioare, dar şi aceasta se va putea realiza numai  
de transportul rutier motorizat de la nivelul municipiilor respectând, cumulativ, toate condiţiile impuse enumerate 
reşedinţă de judeţ. mai sus şi nu numai acestea; studiile de specialitate 
Punctul de plecare în identificarea acestor proiecte se efectuate, configuraţia proiectelor determinată de 
regăseşte în analiza şi în măsurile propuse în Planurile de specificaţiile Ghidurilor au făcut ca decizia de 
Mobilitate Urbană Durabilă (numitele PMUD-uri) modernizare în municipiul Călăraşi să vizeze str. 
elaborate, conform prevederilor legale, de toate municipiile Bucureşti şi Prel. Bucureşti, principala condiţie 
reşedinţă de judeţ, vizate în exclusivitate să poată utiliza fiind aceea ca strada aleasă să fie linie de transport 
aceste fonduri. în comun. 
Programul Operaţional Regional 2014/2020 (POR) prin Orice intervenţie (construire, modernizare, reabilitare, 
Axa prioritară 4 a POR 2014-2020-Sprijinirea dezvoltării extindere, dotare) se poate face exclusiv în condiţiile impuse 
urbane durabile,  Obiectivul specific 4.1-Reducerea de finanţator, având garanţia îndeplinirii unor indicatori şi 
emisiilor de carbon în municipiile reşedinţă de judeţ prin obţinerea unor rezultate aşteptate. Ca întotdeauna, 
investiţii bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă finanţatorul stabileşte regulile, iar beneficiarii trebuie ca, 
este cel care finanţează proiectele mai sus menţionate. plecând de la nevoi identificate anterior, să acceseze sursa de 
În documentaţia de specialitate aferentă acestui tip de finanţare în condiţii predefinite şi fără abateri de la cerinţele 
proiecte (Ghiduri elaborate care stau la baza pregătirii şi şi obligaţiile acesteia. 
ulterior a implementării proiectelor), este vizată mobilitatea Duratele etapelor proiectului care trebuie parcurse conform 
urbană prin măsuri pentru reducerea emisiilor de dioxid de procedurilor standard permit o estimare a începerii 
carbon în zonele urbane (prin modernizarea/extinderea lucrărilor de construcţii la străzile Bucureşti şi Prelungirea 
transportului public urban, inclusiv achiziţia de mijloace de Bucureşti  în a doua jumătate a anului 2019. 
transport ecologice/electrice, crearea/modernizarea 

În acest context, având în vedere degradarea avansată a pistelor pentru biciclete,  crearea/modernizarea unor spaţii 
trotuarelor situate de-a lungul acestor străzi, necesitatea pietonale sau predominant pietonale confortabile pentru 
intervenţiilor cât mai rapide pentru asigurarea unui grad de pietoni, etc.).  
confort al pietonilor, Primăria Municipiului Călăraşi a Documente programatice de la nivel european definesc 
început deja execuţia lucrărilor de reparaţii a trotuarelor pe mobilitatea urbană actuală ca fiind mult mai puţin 
anumite tronsoane, lucrări care nu se vor mai regăsi în dependentă de utilizarea maşinilor personale,  schimbând 
proiectul finanţat din fonduri nerambursabile. accentul către o mobilitate bazată pe mersul pe jos, utilizarea 
Vom reveni periodic cu informaţii privind stadiul de bicicletei, transportul public de înaltă calitate, reducerea 
pregătire al proiectelor cu finanţare europeană pe care utilizării autoturismelor personale, concomitent cu 
Primăria Municipiului Călăraşi le elaborează, în utilizarea unor categorii de autoturisme nepoluante.
conformitate cu documentaţiile de dezvoltare strategică Proiectele pregătite în acest sens vor putea obţine finanţările 
întocmite conform cerinţelor de finanţare şi fără de care nu solicitate dacă sunt abordate sub forma unui pachet, într-o 
este posibilă obţinerea acestor fonduri.manieră integrată, care să conţină cel puţin 3 componente: 
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a sfârşi tul  luni i  mart ie ,  
Primăria Călăraşi a demarat Lcurăţenia de primăvară, vizate 

fiind, în special, în această acţiune, 
parcurile şi spaţiile verzi din 
municipiu. Zonele verzi, acolo unde 
existau boscheţi, au fost regândite, 
dorindu-se o reamenajare peisagisti-
că, prin defrişarea acestora, crearea 
unor spaţii deschise şi mai luminoase.
În acest an, conducerea Primăriei a 
decis, în sfârşit, şi curăţarea spaţiului 
din zona Grădinii Zoo acolo unde, în 
timp, au apărut diverse „caşcarabete” 
inestetice care contrastau cu imaginea 
unei zone verzi urbane moderne. 
Pentru că şi această zonă întră în 
planurile municipalităţii de amena- decurge acţiunea de salubrizare, ne-a 
jare peisagistică, începând de declarat că una dintre priorităţile 
săptămâna trecută angajaţii de la primăriei pentru anii următori este 
Spaţii Verzi au început eliberarea şi modernizarea spaţiilor verzi dar şi 
salubrizarea terenului unde se va amenajarea de noi parcuri.
amenaja un parc. „Era o zonă plină de şobolani şi gunoi 
Viceprimarul Dragoş Coman, care a pe lângă câteva grădini. Parcurile, 
mers la faţa locului să vadă cum alături de asfaltare şi infrastructură, 

trebuie să rămână prioritatea zero 
pentru creşterea calităţii vieţii în 
Municipiul Călăraşi. În această zonă 
va fi amenajat un parc şi nu cred că 
mai este nevoie să explicăm necesi- multe municipii pot profita.”, ne-a 
tatea parcurilor atât pentru sănătatea declarat viceprimarul Dragoş Coman.
fizică cât şi mentală a cetăţenilor. 

Acesta ne-a mai spus că, împreună cu Toate parcurile vor suferi trans-
viceprimarul Viorel Ivanciu, în formări (amenajări şi utilări) iar acolo 
subordinea căruia se află SP Pavaje unde se va putea, şi extinderi. În 
Spaţii Verzi, se va implica în perioada următoare, inclusiv Parcul 
transformarea zonelor insalubre în Central va suferi transformări 
spaţii verzi destinate petrecerii semnificative pentru că realizăm cu 
timpului în aer liber, civilizat şi toţii ce avem sub ochii noştri, o 
modern, aşa cum se întâmplă în multe bogăţie prin poziţionarea lui pe malul 
oraşe din ţară.apei în oglindă cu pădurea de care nu 

ncepând cu luna aprilie 2018 au 
demarat lucrările cuprinse în ÎProgramul de lucrări de între-

ţinere şi reparaţii drumuri jude-
ţene pentru anul 2018.
La solicitarea Consiliului Judeţean 
Călăraşi, prin Direcţia Tehnică, Drumuri 
şi Poduri S.A. a transmis în data de 10 
aprilie 2018 o propunere de eşalonare a 
execuţiei lucrărilor pe trimestre şi luni ale 
anului, după priorităţi stabilită de comun 
acord, avându-se în vedere ca reparaţiile 
asfaltice să înceapă pe drumurile 
amplasate la distanţă mai mică de 
transport, pentru păstrarea temperaturii 
mixturii.
Conform programării, până la această 
dată s-au executat sau sunt în curs de 
execuţie, următoarele lucrări : 
A. Întreţinere drumuri pietruite cu 
piatră spartă şi  reprofi lări  
mecanice cu cilindrare:
l DJ 306 - Dragoş Vodă - Socoalele - 
reprofilare drum  pe o lungime de 5,5 km 
şi aşternere 200 tone piatră, pe 
tronsoanele degradate. Lucrarea s-a 
finalizat, iar pe  drum se poate circula în 
siguranţă.
l DJ 402 - Fundulea - Solacolu - 
reprofilare drum pe o lungime de 10 km 
cu execuţie rigole pentru evacuarea 
apelor din zona drumului. Urmează a se 
aş terne  p iatră  spartă ,  conform 
programului,  pe tronsoanele degradate.
l DJ 308 A - Borcea - Bărăganu -1,235 
km (în lungul unităţii militare) - tronson 
de drum degradat în totalitate (fiind mai 
mult din pământ) – în curs de execuţie 
lucrare de reprofilare, urmând a se 
aşterne 300 tone piatră. 
B. Reprofilări drumuri pietruite şi 
din pământ:
l DJ 411- Radovanu – Crivăţ - 3,0 km  - s-
a executat reprofilarea acestui tronson 
pietruit.
l DJ 402- Solacolu- Nana -11,0 km - au 
început lucrările de reprofilare din 
Solacolu spre Nana , lucrările sunt în curs 
de execuţie.
C. Reparaţii drumuri asfaltate, 
prin plombări:
l S-au reparat suprafeţele degradate de 
pe drumurile asfaltate, cantităţile de 
mixtură aşternută nu reprezintă toată 
cantitatea repartizată prin program, 
urmând ca restul cantităţii să fie 
executată după necesităţi, până la 
sfârşitul sezonului. 
l DJ 310 A - Cuza Vodă - Călăraşii Vechi - 
35,0 tone 
l DJ 310 - Călăraşii Vechi - DN21- 43,0 
tone
l DJ 306 - Cuza- Vodă - Floroaica - 38, 0 
tone
l DJ 403 - Mânăstirea – Luica - DN 4 - 26 
tone - lucrările sunt în curs de execuţie 
D. Lucrări de reparaţii curente: - 
I.B.U. (îmbrăcăminţi bituminoase 
uşoare)
l DJ 307A - Vâlcelele - Vlad Ţepeş - 6,4 
km - se execută lucrări la podeţe 
transversale, lucrare în curs de execuţie.
Luni, 16 aprilie a.c, preşedintele 
Consiliului Judeţean Călăraşi, Vasile 
Iliuţă, însoţit de vicepreşedintele Marian 
Dinulescu, directorul SC Drumuri şi 
Poduri - Gheorghe Dragomir şi de o 
echipă de specialişti  din cadrul 
Consiliului Judeţean Călăraşi, a efectuat 
o vizită în teren pentru a se informa de la 
faţa locului asupra situaţiei lucrărilor la 
drumurile aflate în programul de 
reabilitare pe anul în curs. 

interbelică şi perioada regimului comunist 
în care este abordată sărbătorirea Marii 
Uniri. Alături de cei enumeraţi au mai avut 
intervenţii punctuale Liliana Gheorghe 
(Şcoala „Iancu Rosetti” Roseţi), Olguţa Ilie 
(Şcoala Borcea Nr. 2), Lenuţa Teodorescu.
Programul dedicat Centenarului Marii 
Uniri a cuprins următoarele momente 
artistice:
1. Deşteaptă-te române - Ganea Teodora
2. Despre Centenar - material documentar 
realizat de elevele Tudor Lavinia şi Sandu 
Maria
3. Corul şcolii - profesor coordonator 
Emilia Scântei
4. Moment poetic: „Eroii” - Silvia 
Constantin; „1 Decembrie 1918” - Ana 
Maria Gheorghiceanu 
5. Corul şcolii - profesor coordonator 
Emilia Scântei

completată de eleva Alina Mareş care a 6. Moment poetic: „Dragi eroi” - Iulia iercuri, 18.04.2018, la Şcoală 
interpretat cântece dedicate Marii Uniri Lazăr; „Eroii” - Alina Costea; „Regele Gimnazială „Mircea Vodă” din 
precum şi de o serie de profesori de istorie Mihai” - Adriana CojocaruCălăraşi a avut loc activitatea M
din judeţ care au prezentat diverse teme 7. Corul şcolii - profesor coordonator metodică din cadrul catedrei de istorie 
legate de Marea Unire - Lica Achim (Liceul Emilia Scânteiavând ca temă Comemorarea Marii Uniri. 
Tehnologic „Constantin George Călinescu 8. Piesă de teatru - coordonator Elena Acţiunea, desfăşurată sub îndrumarea ISJ 
- colecţie de medalii din primul război VasilescuCălăraşi, reprezentat de inspectorul şcolar 
mondial, Cristina Dumitru (Şcoala 9. Moment poetic: „Strigăt de unire” - Magda Tuţă, a urmărit în prima etapă 
Jegălia) - administraţia Basarabiei în Silvia Constantin; „Nu-s vinovat faţă de prezentarea unui colaj de cântece, poezii 
perioada 1918-1940, Veronica Asan ţara mea” - Denisa Găinuşăpatriotice şi a unei piese de teatru de către 
(Colegiul Economic Călăraşi) - eroismul 10. Corul şcolii - profesor coordonator elevii şcolii gazdă, pregătiţi de prof. 
soldatului român Constantin Muşat, Ion Emilia Scântei Nicolae Filip, prof. Emilia Scântei şi 
Cătălin (Colegiul Carol - Şcoala nr. 7) - 11. Moment poetic: „Eroii” - Andreea bibliotecar Elena Vasilescu. 
colecţie de ziare româneşti din perioada Şerban; „Acasă-i România” - Alina Mareş.Alături de aceştia, acţiunea a fost 

n CJ Călăraşi

Stadiul execuţiei lucrărilor 
de întreţinere şi reparaţii 

Drumuri Judeţene, 
trimestrul II - 2018

n Primăria Călăraşi

Stadiul proiectelor cu finanţare europeană

Viceprimar Dragoş Coman: „O zonă 
plină de şobolani şi gunoi, de lângă 

Grădina Zoo, va fi transformată în parc”

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 sau 2000 de lei pentru formarea 
unei clase cu 28 cursanti pentru o meserie. 

Telefon: 0751855929; 0726964482; 
0763247477 

cursuri_romania@yahoo.com; 

oi, 12 aprilie 2018, s-au încheiat 
concursurilor demarate la finalul Jlunii martie în cadrul Festivalului 

Internaţional de poezie "Zilele Nichita 
Stănescu"- ediţia a XII-a, manifestare 
organizată de Primăria Municipiului 
Călăraşi în parteneriat cu Societatea 
Culturală Apollon şi Muzeul Municipal 
Călăraşi, sub egida Centenarului Marii 
Uniri. La cele trei secţiuni de concurs, 
grafică, recitare şi test scris despre viaţa şi 
opera lui Nichita Stănescu au fost 
acordate următoarele premii:

l Secţiunea grafică:

Camelia Tudor

l Secţiunea recitare:

Claudiu Ştefan

Nicoleta Silvia Constantin

Alexandra Anghel

Lavinia Tudor

Andrei Fabian Matache

Marina Muşat

l Concurs „Viaţa şi Opera lui Nichita 
Stănescu”

Adriana Nicoleta Voicu

Maria Alexandra Deacu

Mihaela Maria State

Victoria Nicoleta Lambelea

Teodora Tonciu

Câştigătorii au fost premiaţi cu pachete de 
cărţi oferite de Editura Apollon.

Centrul Judeţean de Cultură 
şi Creaţie Călăraşi şi Teatrul 
„ION CREANGĂ” vă invită la 
spectacolul de teatru cu piesa 
„VRĂJITORUL DIN OZ” de 
Franj Baum.  Regia şi adaptarea 
Phill Willmott. 

Distribuţia: Andreea Mera, 
Carmen Palcu Adam, Iulian Cuza, 
Alex Popescu, Andreea Gaica, 
Alexandru Ştefănescu, Tudor 
Morar, Voicu Hetel, Nicolae 
Dumitru, Alina Dumitrelea, 
Cristina Pleşa. 

Spectacolul de teatru va avea loc în 
data de 20.04.2018, ora 10:00. 

ANUNŢ 
ORGANIZARE 

CURSURI

http://www.cursuri-calificare- autorizate.ro

Lista câştigătorilor 
concursurilor organizate 

în cadrul Festivalului 
Internaţional de poezie 

„Zilele Nichita Stănescu“
- ediţia a XII-a

Şcoala Mircea Vodă a organizat evenimentul 
Centenarul 2018 - identitate şi memorie, 

mărturii ale istoriei locale şi naţionale din 1918

Teatru pentru 
copii 

„VRĂJITORUL 
DIN OZ” 

– vineri, 20 
aprilie 
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n ultima şedinţă a Consiliului Local Jegălia, sau în apropiere pentru tineri, care să gospodărire. Actualmente există un fond de 
primarul Aurel Vasile a prezentat raportul stabilizeze tineretul aici şi lipsa infrastructurii carte diversificat, acesta se îmbogăţeşte de la an Îprivind starea economico-socială şi de în localitate. În cursul anului 2017 serviciul de la an cu noi volume, există spaţiul necesar. 

mediu a comunei Jegălia, judeţul Călăraşi, asistenţă socială a beneficiat de prevederile Activitatea se desfăşoară în condiţii bune, în 
pentru anul 2017. O informare succintă a cărui Legii nr. 416/2001 privind venitul minim spaţii corespunzătoare, igienizate. Au fost 
sumar cuprinde date importante privind garantat un număr de 44 persoane singure şi asigurate din bugetul local sumele necesare, 
populaţia localităţii, serviciul de asistenţă familii, iar de ajutor de încălzire a beneficiat un atât pentru cheltuieli le salariale ale 
socială şi sănătate a locuitorilor, învăţământ, număr de 532 familii şi persoane singure, bibliotecarului comunal, cât şi pentru cheltuieli 
bibliotecă, căminul cultural, activitatea sanitar- achitându-se integral sumele cuvenite pe materiale. În anul 2016 s-au procurat, cu 
veterinară, infrastructura locală, paza perioada sezonului rece, respectiv noiembrie fonduri alocate din bugetul local cu această 
localităţii, agricultură, iluminatul public, 2017 – martie 2018. Sumele cheltuite cu acestă destinaţie, cărţi în valoare totală de 500 lei. La 
organigrama primăriei şi Consiliul local. destinaţie sunt următoarele: pentru ajutor de sfârşitul anului 2017 cele două cămine culturale 

încălzire – 121.578 lei; pentru ajutor social – se prezintă foarte bine din punct de vedere fizic, „Stimată audienţă, dragi locuitori, în 
112.244  lei. Un număr de 62 persoane cu fiind complet reabilitate. Pentru susţinerea conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 
handicap accentuat şi grav au beneficiat de activităţii culturale au fost alocate sume privind administraţia publică locală, vă prezint 
indemnizaţie lunară. Suma totală cheltuită importante din bugetul local, astfel: cheltuieli Raportul privind starea economico-socială şi 
pentru plata indemnizaţiilor persoanelor cu materiale - 136.514  lei.de mediu a comunei Jegălia, judeţul Călăraşi, 
handicap în anul 2017 a fost de 38.796 lei. În pentru anul 2017, raport care constituie Activitatea sanitar-veterinară la nivelul 
comuna Jegălia au funcţionat şi funcţionează 2 momentul bilanţului, ce se referă la capacitatea localităţii este asigurată prin intermediul 
cabinete medicale individuale - medici de efectivă a administraţiei publice locale de a cabinetului veterinar condus de dr. Iordache 
familie dr. Florescu Liviu şi dr. Florescu gestiona şi rezolva în nume propriu şi cu Cezar, asistat de tehnician veterinar Tătaru 
Miralena, 1 cabinet de stomatologie, asigurat de responsabil i tate  treburi le  publice  ş i  Marian. Reţeaua rutieră este compusă din 
dr. Petrache Nicoleta. Personalul de patrimoniul localităţii în interesul comunităţii DN3B (7,5 km pe teritoriul comunei), cu 
specialitate este format din 3 medici şi 3 cadre locale pe principiile autonomiei locale. În anul îmbrăcăminte permanentă (asfalt), cu două 
cu studii medii, care asigură asistenţă primară 2017 nu au survenit modificări asupra benzi de circulaţie, care străbate localitatea din 
la nivelul localităţii. De asemenea, în comună teritoriului localităţii sau asupra categoriilor direcţia V (Călăraşi), în direcţia E (Feteşti) şi de 
funcţionează şi o farmacie şi centru de expuse în hotarele comunei faţă de anul 2016. DJ213A , care îl leagă de comuna Perişoru 
permanenţă. Toate acestea au contribuit la Populaţia localităţii la sfârşitul anului 2017 era asfaltat 1 km, care se prezintă în stare 
îmbunătăţirea stării de sănătate a locuitorilor de 4229 locuitori, fiind înregistrate 35 naşteri şi nesatisfăcătoare, nefiind reparat de o lungă 
comunei Jegălia.  În comuna Jegălia 65 decese. Numărul populaţiei este în continuă perioadă de timp. De asemenea, în interiorul 
funcţionează 2 şcoli şi 2 grădiniţe: Şcoala scădere, la fel ca şi anii trecuţi. Din păcate, localităţii au fost asfaltate străzile în proporţie 
Gimnazială nr. 1 Jegălia şi  Şcoala cu clasele I-tendinţa este de scădere şi în perioada imediat de 80%, în rest localitatea fiind deservită de 
VIII Gâldău. Cele două instituţii de învăţământ următoare. Depopularea este un termen care va drumuri pietruite. Reţeaua stradală are în 
funcţionează cu un număr de  47 salariaţi, din avea urmări grave asupra dezvoltării în general un traseu regulat distribuţia străzilor 
care: 22 cadre cu studii medii, 15 cadre cu studii localitatea noastră, cauzele fiind îmbătrânirea făcându-se în mare parte perpendicular şi 
superioare şi 10 angajaţi pentru întreţinere şi populaţiei, lipsa locurilor de muncă în localitate paralel cu DN3B. 

Mobilitatea locuitorilor din localitatea Jegălia sănătate  a  populaţ iei ,  întrucât  prin care să reprezinte din punct de vedere cantitativ 
este garantată prin accesul acestora la împrăştierea necontrolată pe sol a dejecţiilor sau calitativ, o potenţială sursă de alimentare. 
mijloacele de transport în comun care circulă sau rezidurilor menajere, acestea se infiltrează În prezent nu există o reţea de distribuţie a 
pe ruta Călăraşi – Jegălia - Feteşti. Nu există în pânza freatică şi poluează apele subterane gazelor naturale. Localitatea Jegălia dispune de 
transport în comun la nivel de comună. Nu centrală telefonică, serviciul de telefonie fiind Alimentarea cu energie electrică a comunei 
există transport feroviar, cele mai apropiate asigurat de centrala telefonică automată Jegălia este realizată în prezent pe o lungime de 
staţii de cale ferată fiind staţiile Călăraşi sau racordată la magistrala de cablu fibră optică ce 34 km de reţea electrică, susţinută de 1133 
Feteşti. Calea de comunicaţie navală este traversează comuna, aparţinând Romtelecom  stâlpi. Iluminatul stradal este asigurat cu 478 
reprezentată de Braţul Borcea, portul cel mai Comuna beneficiază de telefonie mobilă şi corpuri de iluminat. Lungimea reţelei 
apropiat fiind Călăraşi. Serviciul de alimentare servicii de internet. În anul 2017 paza localităţii reprezintă reţeaua publică de iluminat stradal-
cu apă a fost delegat către societatea SC Raja a fost asigurată de cei 7 paznici civili angajaţi ai pietonal cumulat cu reţeaua publică de 
Constanţa SA din anul 2011. primăriei. Din punct de vedere al categoriei de iluminat stradal rutier. În anul 2016 putem 

folosinţă terenurile agricole din localitate au Populaţia comunei Jegălia foloseşte în prezent spune că acesta a constituit una din activităţile 
suferit modificări semnificative. Situaţia se apa din surse subterane care nu sunt în executivului şi a consiliului local. S-au făcut 
prezintă astfel: teren arabil – 10.046 ha; livezi – totalitate sigure din punct de vedere sanitar, eforturi financiare deosebite pentru buna 
3 ha; păşuni 169 ha; fâneţe- 17 ha; teren fiind expuse poluării din diverse surse. La funcţionare şi pentru modernizarea acestuia, 
forestier 940 ha. În ceea ce priveşte efectivele nivelul comunei Jegălia există sisteme de apă realizându-se în acest an reabilitarea 
de animale, situaţia este cu totul diferită, potabilă în fiecare sat. Reţelele de alimentare cu iluminatului public. De comun acord, executiv 
acestea diminuându-se permanent. Producţia apă au o lungime totală de 34 km. Există atât şi consiliul local, s-a stabilit un program de 
vegetală a fost bună în anul 2016. Pentru reţea de apă potabilă stradală cât şi în funcţionare care a fost util cetăţenilor comunei, 
agricultura comunei Jegălia anul 2016 a fost un gospodării. Sursa de apă o constituie în prezent indeferent de zona în care aceştia locuiesc. S-a 
an destul de bun. Deţinătorii de terenuri din stratul freatic de medie adâncime, cantonat la urmărit ca acest program să respecte cerinţele 
Jegălia se confruntă cu lipsa forţei de muncă circa 45 m, strat care poate asigura necesităţile tuturor cetăţenilor, şi în special al celor care 
pentru că populaţia este îmbătrânită, lipsa de consum ale populaţiei cât şi ale activităţilor sunt navetişti şi lucrează în schimburi, iar cu 
subvenţiilor la produsele agricole, lipsa pieţei economice din zona de ext indere  a  ocazia sfintelor sărbători de Paşti şi Crăciun, 
de desfacere şi în special la animale, iar unde intravilanului. În prezent, comuna Jegălia este nopţile au fost luminate integral. S-au pus 
aceasta există, preţurile sunt descurajate de antrenată într-un proiect cu SC Raja SA lămpi, au fost înlocuite becurile. Cheltuieli- 
producători. Alături de aceste aspecte, terenul Constanţa care prevede realizarea unei staţii de materiale – bunuri şi servicii 78.544 lei pentru 
slab productiv, fenomenele meteo, poluarea epurare şi reţea de canalizare în satul Jegălia. drumuri comunale şi 44.015 lei pentru energie. 
atmosferică, lipsa mijloacelor financiare şi nu Apele pluviale sunt colectate în rigolele Comuna Jegălia nu dispune de un sistem 
în ultimul rând mentalitatea deţinătorilor, sunt amplasate de-a lungul drumului de unde se centralizat termic pentru populaţie. Sistemul 
factori care duc la obţinerea unor rezultate infiltrează în sol. Inexistenţa unui sistem de încălzire existent se bazează pe utilizarea 
slabe în agricultura comunei Jegălia.” adecvat de canalizare, care să permită surselor proprii de încălzire, în sistem local. Nu 

Cu stimă, prietenul dumneavoastră, colectarea şi evacuarea apelor uzate menajere există pe teritoriul localităţilor componente, 
se repercutează implicit asupra stării de capacităţi ale unor instalaţii termice existente primar Aurel Vasile.  

.
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n ultima şedinţă a Consiliului Local Jegălia, sau în apropiere pentru tineri, care să gospodărire. Actualmente există un fond de 
primarul Aurel Vasile a prezentat raportul stabilizeze tineretul aici şi lipsa infrastructurii carte diversificat, acesta se îmbogăţeşte de la an Îprivind starea economico-socială şi de în localitate. În cursul anului 2017 serviciul de la an cu noi volume, există spaţiul necesar. 

mediu a comunei Jegălia, judeţul Călăraşi, asistenţă socială a beneficiat de prevederile Activitatea se desfăşoară în condiţii bune, în 
pentru anul 2017. O informare succintă a cărui Legii nr. 416/2001 privind venitul minim spaţii corespunzătoare, igienizate. Au fost 
sumar cuprinde date importante privind garantat un număr de 44 persoane singure şi asigurate din bugetul local sumele necesare, 
populaţia localităţii, serviciul de asistenţă familii, iar de ajutor de încălzire a beneficiat un atât pentru cheltuieli le salariale ale 
socială şi sănătate a locuitorilor, învăţământ, număr de 532 familii şi persoane singure, bibliotecarului comunal, cât şi pentru cheltuieli 
bibliotecă, căminul cultural, activitatea sanitar- achitându-se integral sumele cuvenite pe materiale. În anul 2016 s-au procurat, cu 
veterinară, infrastructura locală, paza perioada sezonului rece, respectiv noiembrie fonduri alocate din bugetul local cu această 
localităţii, agricultură, iluminatul public, 2017 – martie 2018. Sumele cheltuite cu acestă destinaţie, cărţi în valoare totală de 500 lei. La 
organigrama primăriei şi Consiliul local. destinaţie sunt următoarele: pentru ajutor de sfârşitul anului 2017 cele două cămine culturale 

încălzire – 121.578 lei; pentru ajutor social – se prezintă foarte bine din punct de vedere fizic, „Stimată audienţă, dragi locuitori, în 
112.244  lei. Un număr de 62 persoane cu fiind complet reabilitate. Pentru susţinerea conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 
handicap accentuat şi grav au beneficiat de activităţii culturale au fost alocate sume privind administraţia publică locală, vă prezint 
indemnizaţie lunară. Suma totală cheltuită importante din bugetul local, astfel: cheltuieli Raportul privind starea economico-socială şi 
pentru plata indemnizaţiilor persoanelor cu materiale - 136.514  lei.de mediu a comunei Jegălia, judeţul Călăraşi, 
handicap în anul 2017 a fost de 38.796 lei. În pentru anul 2017, raport care constituie Activitatea sanitar-veterinară la nivelul 
comuna Jegălia au funcţionat şi funcţionează 2 momentul bilanţului, ce se referă la capacitatea localităţii este asigurată prin intermediul 
cabinete medicale individuale - medici de efectivă a administraţiei publice locale de a cabinetului veterinar condus de dr. Iordache 
familie dr. Florescu Liviu şi dr. Florescu gestiona şi rezolva în nume propriu şi cu Cezar, asistat de tehnician veterinar Tătaru 
Miralena, 1 cabinet de stomatologie, asigurat de responsabil i tate  treburi le  publice  ş i  Marian. Reţeaua rutieră este compusă din 
dr. Petrache Nicoleta. Personalul de patrimoniul localităţii în interesul comunităţii DN3B (7,5 km pe teritoriul comunei), cu 
specialitate este format din 3 medici şi 3 cadre locale pe principiile autonomiei locale. În anul îmbrăcăminte permanentă (asfalt), cu două 
cu studii medii, care asigură asistenţă primară 2017 nu au survenit modificări asupra benzi de circulaţie, care străbate localitatea din 
la nivelul localităţii. De asemenea, în comună teritoriului localităţii sau asupra categoriilor direcţia V (Călăraşi), în direcţia E (Feteşti) şi de 
funcţionează şi o farmacie şi centru de expuse în hotarele comunei faţă de anul 2016. DJ213A , care îl leagă de comuna Perişoru 
permanenţă. Toate acestea au contribuit la Populaţia localităţii la sfârşitul anului 2017 era asfaltat 1 km, care se prezintă în stare 
îmbunătăţirea stării de sănătate a locuitorilor de 4229 locuitori, fiind înregistrate 35 naşteri şi nesatisfăcătoare, nefiind reparat de o lungă 
comunei Jegălia.  În comuna Jegălia 65 decese. Numărul populaţiei este în continuă perioadă de timp. De asemenea, în interiorul 
funcţionează 2 şcoli şi 2 grădiniţe: Şcoala scădere, la fel ca şi anii trecuţi. Din păcate, localităţii au fost asfaltate străzile în proporţie 
Gimnazială nr. 1 Jegălia şi  Şcoala cu clasele I-tendinţa este de scădere şi în perioada imediat de 80%, în rest localitatea fiind deservită de 
VIII Gâldău. Cele două instituţii de învăţământ următoare. Depopularea este un termen care va drumuri pietruite. Reţeaua stradală are în 
funcţionează cu un număr de  47 salariaţi, din avea urmări grave asupra dezvoltării în general un traseu regulat distribuţia străzilor 
care: 22 cadre cu studii medii, 15 cadre cu studii localitatea noastră, cauzele fiind îmbătrânirea făcându-se în mare parte perpendicular şi 
superioare şi 10 angajaţi pentru întreţinere şi populaţiei, lipsa locurilor de muncă în localitate paralel cu DN3B. 

Mobilitatea locuitorilor din localitatea Jegălia sănătate  a  populaţ iei ,  întrucât  prin care să reprezinte din punct de vedere cantitativ 
este garantată prin accesul acestora la împrăştierea necontrolată pe sol a dejecţiilor sau calitativ, o potenţială sursă de alimentare. 
mijloacele de transport în comun care circulă sau rezidurilor menajere, acestea se infiltrează În prezent nu există o reţea de distribuţie a 
pe ruta Călăraşi – Jegălia - Feteşti. Nu există în pânza freatică şi poluează apele subterane gazelor naturale. Localitatea Jegălia dispune de 
transport în comun la nivel de comună. Nu centrală telefonică, serviciul de telefonie fiind Alimentarea cu energie electrică a comunei 
există transport feroviar, cele mai apropiate asigurat de centrala telefonică automată Jegălia este realizată în prezent pe o lungime de 
staţii de cale ferată fiind staţiile Călăraşi sau racordată la magistrala de cablu fibră optică ce 34 km de reţea electrică, susţinută de 1133 
Feteşti. Calea de comunicaţie navală este traversează comuna, aparţinând Romtelecom  stâlpi. Iluminatul stradal este asigurat cu 478 
reprezentată de Braţul Borcea, portul cel mai Comuna beneficiază de telefonie mobilă şi corpuri de iluminat. Lungimea reţelei 
apropiat fiind Călăraşi. Serviciul de alimentare servicii de internet. În anul 2017 paza localităţii reprezintă reţeaua publică de iluminat stradal-
cu apă a fost delegat către societatea SC Raja a fost asigurată de cei 7 paznici civili angajaţi ai pietonal cumulat cu reţeaua publică de 
Constanţa SA din anul 2011. primăriei. Din punct de vedere al categoriei de iluminat stradal rutier. În anul 2016 putem 

folosinţă terenurile agricole din localitate au Populaţia comunei Jegălia foloseşte în prezent spune că acesta a constituit una din activităţile 
suferit modificări semnificative. Situaţia se apa din surse subterane care nu sunt în executivului şi a consiliului local. S-au făcut 
prezintă astfel: teren arabil – 10.046 ha; livezi – totalitate sigure din punct de vedere sanitar, eforturi financiare deosebite pentru buna 
3 ha; păşuni 169 ha; fâneţe- 17 ha; teren fiind expuse poluării din diverse surse. La funcţionare şi pentru modernizarea acestuia, 
forestier 940 ha. În ceea ce priveşte efectivele nivelul comunei Jegălia există sisteme de apă realizându-se în acest an reabilitarea 
de animale, situaţia este cu totul diferită, potabilă în fiecare sat. Reţelele de alimentare cu iluminatului public. De comun acord, executiv 
acestea diminuându-se permanent. Producţia apă au o lungime totală de 34 km. Există atât şi consiliul local, s-a stabilit un program de 
vegetală a fost bună în anul 2016. Pentru reţea de apă potabilă stradală cât şi în funcţionare care a fost util cetăţenilor comunei, 
agricultura comunei Jegălia anul 2016 a fost un gospodării. Sursa de apă o constituie în prezent indeferent de zona în care aceştia locuiesc. S-a 
an destul de bun. Deţinătorii de terenuri din stratul freatic de medie adâncime, cantonat la urmărit ca acest program să respecte cerinţele 
Jegălia se confruntă cu lipsa forţei de muncă circa 45 m, strat care poate asigura necesităţile tuturor cetăţenilor, şi în special al celor care 
pentru că populaţia este îmbătrânită, lipsa de consum ale populaţiei cât şi ale activităţilor sunt navetişti şi lucrează în schimburi, iar cu 
subvenţiilor la produsele agricole, lipsa pieţei economice din zona de ext indere  a  ocazia sfintelor sărbători de Paşti şi Crăciun, 
de desfacere şi în special la animale, iar unde intravilanului. În prezent, comuna Jegălia este nopţile au fost luminate integral. S-au pus 
aceasta există, preţurile sunt descurajate de antrenată într-un proiect cu SC Raja SA lămpi, au fost înlocuite becurile. Cheltuieli- 
producători. Alături de aceste aspecte, terenul Constanţa care prevede realizarea unei staţii de materiale – bunuri şi servicii 78.544 lei pentru 
slab productiv, fenomenele meteo, poluarea epurare şi reţea de canalizare în satul Jegălia. drumuri comunale şi 44.015 lei pentru energie. 
atmosferică, lipsa mijloacelor financiare şi nu Apele pluviale sunt colectate în rigolele Comuna Jegălia nu dispune de un sistem 
în ultimul rând mentalitatea deţinătorilor, sunt amplasate de-a lungul drumului de unde se centralizat termic pentru populaţie. Sistemul 
factori care duc la obţinerea unor rezultate infiltrează în sol. Inexistenţa unui sistem de încălzire existent se bazează pe utilizarea 
slabe în agricultura comunei Jegălia.” adecvat de canalizare, care să permită surselor proprii de încălzire, în sistem local. Nu 

Cu stimă, prietenul dumneavoastră, colectarea şi evacuarea apelor uzate menajere există pe teritoriul localităţilor componente, 
se repercutează implicit asupra stării de capacităţi ale unor instalaţii termice existente primar Aurel Vasile.  
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gunoaiele menajere de la debarcader, Satul se subţiase peste măsură. Unii părul blond şi fizionomia lor emană fericire 
balcoanele din fier forjat atârnate de un plecaseră la Constanţa, mulţi la Călăraşi, şi (Romulus Antonescu, Dicţionar de 
trecut edilitar batjocorit de blocurile mai mulţi în Italia şi Spania. Lenuţa, de la simboluri  ş i  credinţe  tradiţ ionale  
socialiste. 2018, un Ostrov second-hand. pensiunea „Bârlogul şacalului mincinos”, româneşti, Ed. Tipo Moldova, Iaşi, 2016, pp. 

* unde era bucătăreasă de soi, ştia sute de 294-296). 
Gândisem să ajung la cimitirul satului, reţete, o variantă ostrovită a Sandei Marin, s- După alţi cercetători, numele de Rohmani 
întotdeauna şi oriunde un reper în căutările a certat cu patronul la un Revelion. Până în vine din limba tracă, de la supranumele 
mele. Pe drum m-am întâlnit cu Tache Paşti şi-a strâns catrafusele şi-a zis „pa” până Zeind-Roymenos (Sfântul Luminos) dat 
Jumătate, mi-a dat un petic de hârtie cu şi celui mai iubit nepot al său, Rareş, şi a Cavalerului Trac, o zeitate prezentă în 
obiectele pe care le va dona muzeului plecat în Italia, ca badantă. Cred că avea antichitatea dobrogeană, oltenească şi 
comunal: panacot cu două găvane, felinar nr. ambiţii şi mai mari, altfel de ce tot îşi amintea transilvăneană
107, lingură de lemn, curăţitoare de de vorbele lui Lenin: „Orice bucătăreasă (https:/www.crestinortodox.ro/datini-
porumb… „Ce darnic eşti, Tache, cu şaua ce trebuie să înveţe să conducă statul”. obiceiuri-superstiţii/paştele-blajinilor-
mai faci?” În ziua de-atunci, luni după Duminica 88711.html).
Eram în dreptul curţii lui Ion Sevcenco, Tomei, nu venise multă lume la cimitir. Se Din alte legende aflăm că blajinii sunt din 
refugiat cândva din Basarabia, ţârcovnic, tămâiau mormintele. Mă uit, prin fum, după Ierusalim, sau că trăiesc sub pământ, sau în 
„desfăcea căsuţa milei”. Cică înainte de a cineva cunoscut. N-o văd pe Stănuţa, bănui hotar cu Raiul, vieţuiesc la umbra copacilor, 
pleca dincolo din bătătură, de Paştile că-i în program la Curtea dintre Vii. Daniela, umblă goi şi se hrănesc cu poamele pustiului; 
Blajinilor mergea cu toţi ai lui la cimitir, îmi spune o femeie, e la Cramă. „S-a învoit de s-ar trage din seminţia lui Sift, feciorul lui 
nevasta tămâia, se închinau la ce-i citea Joi Mari, azi a rămas la treabă”. Femeia îşi Adam, şi se ocupă toată ziua de rugăciuni PAŞTILE popa, puneau un peretar pe mormânt, aşează cu grijă lumânările în colivele din către Dumnezeu (Antonescu, op.cit., p. 295). 
mâncau şi beau până seara pentru câţi morţi două coşuri de papură, întinde două Femeile anunţă blajinii de sosirea Paştelui 
îi ţinea minte din neamul lor. Sevcenco venea prosoape pe mormântul a lor ei şi al lui aruncând, ca în Basarabia, cojile de ouă de BLAJINILOR
acasă treaz, dădea la păsări şi porci, apoi se Ştefan (Fani), soţul Danielei, se închină la  la pască şi cozonac ori cele sparte în timpul 
întorcea la cimitir şi chefuia pentru moşii lui ectenia preotului (sunt pomeniţi doar morţii înroşitului.

e pare că Ostrov a fost înfiinţat prin până în zori… de curând) şi începe „împărţeala”. Etnologul Bernard Dupaigne semnalează că 
1760, cu români veniţi din Balta Brăilei Aş fi vrut să cumpăr gospodăria omului  „Asta-i ziua de întâlnire. Se mai recunosc cu în Franţa, la Biserica Ortodoxă din Savigny-Sşi din Ialomiţa (Stelnica, Maltezi? n.n.) pentru Muzeul Primăriei, nici nu costa mult, vii, care mai trăiesc; care nu… Paştele sur-Orge, se pun pe morminte prăjituri şi şi cu mocani din jurul Braşovului. Pe la 1880- luasem deja gratis o căruţă de unelte de la Blajinilor e pentru pomenirea morţilor. Din ouă decorate în credinţa că morţii participă 1891, un Regiment de infanterie de linie, apoi urmaşii lui. Dar trebuia să fie „de acordeon” an, e cea mai mare sărbătoare pentru la sărbătorile de Paşti. numai câte un batalion, au fericit fetele şi au primarul. Cam greu, primarul, un politruc, pomenirea tuturor morţilor” (Lungu Maria, 

*colorat locul tot mai înghesuit de case gândea satul până mâine. 46 de ani, Ţandra, jud. Timiş, cules în 1998) .
micuţe, dar curate şi îngrijite şi având fiecare Luni, după Duminica Tomei, la biserică uşa * Cu ani în urmă, de Paştele Blajinilor, mă 
grădiniţe cu flori şi pomi (M.D. Ionescu, era închisă. Doar ciorchini de bătrâne, cu Cimitirul are o alee principală. E ca un şarpe aflam în Basarabia, la Slobozia Mare. „Satul 
Dobrogea în pragul veacului al XX-lea, p. coşuri cu colive şi vin, cu vase cu tâmâie şi cu care se întinde spre gospodăria unor săteni întreg parcă se mutase în cimitir. În zorii 
481). pacheţele de împărţit, se numeau spre blajini aşezaţi întotdeauna într-o strană. Mă zilei, prin fumul de tămâie al lucarniţelor ce 
După primul război mondial, Ostrov avea cimitir. Ştiau că într-o zi vor fi culese… opresc la un mormânt ocrotit de un tei. înconjurau mormintele şi ceaţa ce venea în 
5000 de locuitori, un Tribunal, o piaţă Aşezaţi pe o bancă, trei bătrâni mă salută. NEAGU GHEORGHIŢĂ valuri dinspre Prut, pluteau spiritele 
agricolă, un punct vamal şi activitate Unul dintre ei, după ceva vorbe şi după ce a N. 11.02.1955 - D. 24.11.2009 blajinilor. Familiile au întins ştergarele pe 
portuară. priceput că lucrez la Vinăria Ostrov: „Ce-mi  „MAMA ESTE NUMELE LUI DUMNEZEU morminte, au pus mâncărurile şi au prăznuit 
Biserica impresiona cu cea mai bogată plăcea marmelada de Murfatlar! Se ţinea în DE PE BUZELE ŞI DIN INIMILE împreună cu cei adormiţi.
colecţie de carte veche din judeţ (Râmnic, butoi de stejar, tăiam la masă, aşa, câte un COPIILOR

Mă urmăreşte imaginea şirurilor, parcă 1743!), iar copiii satului învăţau în două şcoli, cubuleţ, îl puneam în pahar mare şi-l FERICE DE ACEIA CĂRORA
nesfârşite, de pâini (pască, cozonac), una de băieţi, alta de fete. O inscripţie aflată spriţuiam. Nene, ce vin ieşea!”. Mă gândeam LE MAI TRĂIEŞTE MAMA”
purtând deasupra ouă albe „croşetate” pe holul (?!) Şcolii generale aminteşte că că pentru un Muzeu al vinului „marmelada COPII ŞI NEPOŢII
(desenate) cu numele răposaţilor (Stelea, însuşi Regele Carol I a coborât din iahtul de Murfatlar” ar fi chiar o marotă. O să-i spun Când am îngropat-o pe mama, la mormânt 
Olga, Nadejda, Volodia, Costea …), printre regal pe pământul Ostrovului, semn astral al Oanei... mi-am amintit că „Mama este numele lui 
grafinele şi grafiniţele cu vin, peşte şi alte devenirii româneşti în Dobrogea. Trec mai departe şi mă opresc în dreptul unui Dumnezeu”... 
bucate minunate” (Viorica Croitoru-Bancurile de nisip presează malul ostrovit... colac de puţ de ciment: FĂCUT  DE  *
Capbun, Răzvan Ciucă, Pâinea de neamul Autorităţile nu-şi depăşesc condiţia de ZAHARIA C. ELENA CU FIUL SĂU Etimologie.
românesc, Ed. Star Tipp, Slobozia, 2002, pp. funcţionari...  Orăşelul dă semne vădite de STELICĂ PENTRU POMENIREA SOŢULUI Blajinii ar fi un popor creştin, de oameni 
70-71). dezagregare... La 3 mai 1925, „Dobrogea ŞI TATĂLUI CONSTANTIN PENTRU EL ŞI blânzi, paşnici, evlavioşi (v.slv. blazenu = 

jună”publică articolul „Un oraş care PENTRU POMENIREA MORŢILOR. Mă fericit, sau blajinu = blând, ascultător). *
moare”… închin şi merg mai departe... Oamenii blajini era cunoscuţi şi sub numele Îndemnul de la sfârşitul articolului citat de 
Ostrovul, în Republica Populară, apoi în Pe când îmi aranjam aparatul de fotografiat, de Rohmani sau Rocmani şi Rogmani (Lazăr pe internet, „De vreme ce Biserica nu are 
Republica Socialistă România, devine un în poarta cimitirului, pe bancă, nea Nicu Şeineanu, Dicţionar universal al limbii pentru această zi o anumită rânduială, 
punct pe hartă, cu GAS-IAS, cu ceva struguri, „Căldare”, 76 de ani, „strungar după române. Vocabular general, Ed. Mydo trebuie să respingem acest obicei”, este cel 
cu ceva vin, cu ceva peşte, cu cămin cultural, şcolarizare” şi maistru la Agromec. Sta cu Center, Iaşi 1995, vol. I, pp. 33; 259). puţin nesocotit, dovedeşte că autorul ştie cu biserică deschisă pe furiş, cu echipă de sapa-n mână şi privea la babe. „Şi azi ai Blajinii sau Rohmanii ar fi cei dintâi oameni mult prea puţin despre sufletul românesc.fotbal în „Regională”, cu... săpat? „Păi”. „Nu-i bine, cum crezi că vei fi care au populat pământul şi care au luat 

Răzvan CiucăDupă aproape treizeci de ani de la Revoluţie, pomenit?”. Nicu „Căldare” tranşează parte la Facerea Lumii, iar acum trăiesc la 
Domeniile Ostrov, aprilie, 2018 primarul a tras apa, în sat a rămas vânt de discuţia: „O să-mi crească un nuc mare-n capătul ei, fie sub pământ, fie pe Tărâmul 

în ziua pomeniriipripas şi pe Dunăre s-a scurs ce a mai rămas cur până o să vină cineva la mine. Cine să Celălalt, dincolo de Apa Sâmbetei, susţinând 
Sf. Ier. Teotim, Episcopul Tomisuluidin istorie, obiceiuri şi decoraţii. Au rămas mă mai sape?”. Omul nostru avea dreptate. acolo stâlpii pe care se reazemă pământul; au 

uzeul Dunării de Jos, instituţie de 
cultură af lată în subordinea MConsiliului Judeţean Călăraşi, a 

inaugurat sâmbătă, 14 aprilie, Salonul 
de primăvară 2018. 
Expoziția se află la sediul muzeului din strada 
Progresului, nr. 4.

„Artiști plastici din Călăraşi, Lehliu, Slobozia, 
Bucureşti vor fi prezenţi pe simeze cu o serie de 
lucrări, reprezentând ultimele compoziţii, 
ieşite de sub incidența șevaletului. De la chipul 
uman până la peisaje și naturi statice, tratate in 
diverse maniere, accentul căzând totuși pe 
figurativ și pe variante interpretative ale 
acestuia, expoziția accentuează talentul 
artiștilor, modul cum au evoluat, schimbarea 
direcției plastice acolo unde este cazul, dar si 
raportarea la tradiția picturală, fără a ignora 
experimentele coloristice îndrăznețe. 

Inspirați de formele si de cromatica fascinantă 
a naturii, dar și de arhitectura veche a 

Expun: Cornel Ursu, Camelia Ion, Noni citadinului, pictorii care expun, profesioniști si 
Ştefănescu, Victor Grigore, Silviu Ioan Soare, autodidacți, sunt apropiați de ceea ce înseamnă 
Maria Bogatu Mancianu, Petronela Milea, imaginea Bărăganului, evocată în nenumărate 
Daniela Mariniţă, Laura Culea, Valerie momente de beatitudine. Create în fața 
Blanche, Grigore Stan, Cîrstina de la Studina, motivului sau pur si simplu închipuire, 
Maria Candrea Ionescu, Codrin Cîrdu, tablourile vorbesc despre nivelul artei 
Corneliu Ratcu, Jimmy Stănescu, Aura Giurcă, călărășene, dar și despre tendințele ei din acest 
Bianca Drăgănescu, Florian Vîlsan.moment.” - Ana Amelia Dincă.

entrul  Judeţean de 
Cultură şi Creaţie CCălăraşi şi Teatrul 

„ODEON” vă invită la 
spectacolul de teatru cu piesa 
„TREI GENERAŢII” de 
Lucia Demetrius, regia Dinu 
Cernescu, scenografia Maria 
Miu, ilustraţia muzicală Vasile 
Manta.

Distribuţia: Crina Mureşan, 
Sabrina Iaşchevici, Rodica 
Mandache, Angela Ioan, Paula 
Niculiţă, Ruxandra Maniu, 
Mircea N. Creţu, Laurenţiu 
Lazăr, Marian Ghenea, 
Alexandru Papadopol, Silvian 
Vâlcu, Ionuţ Kivu, Andrei 
Runcanu, Ioan Batinaş, 
Nicolas Caţianis, Marian 
Lepădatu, Dragoş Panait. 

Spectacolul de teatru va avea 
loc în data de 30.04.2018, 
ora 18:00. 

CJCC Călăraşi vă invită la 
spectacolul Teatrului Odeon - 

„TREI GENERAŢII”

S-a deschis Salonul de primăvară 2018, 
la Muzeul Dunării de Jos Călăraşi

nspectoratul Şcolar Judeţean să adresez sincere felicitări profesorilor 
Călăraşi a organizat, în perioada 1 – îndrumători, elevilor participanţi, I6 aprilie 2018, etapa naţională a părinţilor ce se bucură de copii olimpici 

Olimpiadei la disciplinele din aria şi celor ce pot evalua o performanţă. 
curriculară Tehnologii, profil Resurse Am fost, de asemenea, onorată să-i 
Naturale şi  Protecţia Mediului,  premiez pe elevii clasaţi pe locul I atât la 
d o m e n i u l  P r o t e c ţ i a  M e d i u l u i .  clasa a XI-a cât şi a XII a, ambii 
Activităţile din cadrul olimpiadei s-au provenind de la acelaşi liceu din 
des făşurat  la  Coleg iu l  „Şte fan  Craiova. E o mândrie să ai locul I în 
Bănulescu” din Călăraşi. ambele competiţii în cadrul aceluiaşi 
La festivitatea de premiere care a avut liceu! Felicitări!
loc joi, 5 aprilie a.c., în Sala de şedinţe a 

În calitate de senator îi asigur atât pe 
Consiliului Judeţean Călăraşi, a 

elevi cât şi pe cadrele didactice că voi 
participat, alături de inspectorul general 

milita pentru un învăţământ perfor-şcolar, Elena Mihăilescu, prefectul 
mant, decent, perfecţionând alături de George Iacob şi directorul Direcţiei de 
colegii mei legislaţia în domeniu sau Dezvoltare din cadrul Consiliului 
iniţiind legi mai bune, în beneficiul lor, Judeţean Călăraşi, Eduard Grama şi 
al învăţământului românesc. Excelenţă senatoarea Roxana Paţurcă, cea care s-a 
au demonstrat toţi cei care au venit la implicat ca această ediţie a Olimpiadei 
Călăraşi în aceste zile, să facă Naţionale din aria curriculară să se 
performanţă şcolară şi sper ca fiecare desfăşoare din nou la Călăraşi, după o 
dintre ei să plece acasă cu o amintire întrerupere de cinci ani. Resurse Naturale şi Protecţia Mediului, judeţ şi s -a implicat în toate fazele 
frumoasă din acest oraş pe care noi îl „Aşa cum am promis la deschidere, am găzduită de municipiul Călăraşi în organizatorice astfel încât Centrul de 
iubim foarte mult. răspuns prezent, cu multă bucurie, perioada 1-6 aprilie. Această olimpiadă excelenţă să fie găzduit de Călăraşi. 
Călăraşiul a revenit pe harta învăţă-invitaţiei lansate de conducerea ISJ s-a desfăşurat în cele mai bune condiţii Am avut onoarea să-i premiem pe cei 
mântului românesc şi va rămâne aici şi Călăraşi de a participa la festivatea de atâta timp cât suntem judeţul fără nici o mai buni dintre cei mai buni. Toţi elevii 

premiere a elevilor participanţi la Etapa în anii ce urmează.” a scris pe facebook, contestaţie. Vreau sa o felicit pe doamna participanţi merită felicitări iar dacă au 
Naţională a Olimpiadei la disciplinele senatorul Roxana Paţurcă, după inspector general Elena Mihăilescu că a ajuns la această etapă naţională 
din aria curriculară Tehnologii, profil inteles însemnătatea evenimentului în înseamnă că sunt bine pregătiţi. Aş vrea festivitatea de premiere.

acă PNL-ul a anunţat, prin vocea preşedintelui 
organizaţiei judeţene, Daniel Drăgulin, primar Dîn funcţie al municipiului, că problema 

candidaturii la Primăria Călăraşi este rezolvată, în 
sensul că tot acesta va candida, la PSD se va realiza un 
sondaj de opinie spre finalul anului, iar cel care va sta 
cel mai bine va fi desemnat, oficial, candidat pentru 
fotoliul de primar, numele acestuia urmând să fie făcut 
public la începutul lui 2019. Din declaraţiile 
secretarului executiv al PSD Călăraşi, George Chiriţă, 
am aflat că pe lista cu posibilii candidaţi se află cinci 
persoane în momentul de faţă, dar nu a dorit să le 
numească. 

 „Candidatul PSD la alegerile locale o să fie acea 
persoană dintre noi care stă cel mai bine în nişte 
sondaje pe care o să le facem la momentul potrivit. O să 
vă şi anunţăm. Până acum sunt cinci pretendenţi la 
primărie. După sondaj vom anunţa candidatul la 
primărie. La sfârşitul anului acesta vom face sondajul. 
La începutul anului viitor vom avea candidatul PSD”, a 
declarat George Chiriţă, într-o conferinţă de presă.
Deşi a insistat că a glumit în ceea ce priveşte 
eventualitatea unei noi candidaturi la Primăria 
Călăraşi, Nicolae Ţifrea, director al AJFP Călăraşi, este, 
conform unor surse, pe lista cu acele cinci persoane pe 
care PSD doreşte să le evalueze din punct de vedere 
electoral în perioada următoare.  

Ninel Ţifrea a mai candidat la Primăria Călăraşi, în Tărăcilă fiind unii dintre factorii decisivi.  
2008, ocupând poziţia a treia în preferinţele „În viaţă, când am pierdut un examen m-am retras”, a 
călărăşenilor, după Nicolae Dragu (PNL – primar în declarat Nicolae Ţifrea, însă examenul era pe jumătate 
funcţie) şi Constantin Tudor (PDL). De remarcat că pierdut înainte de a începe campania electorală. 
doar 50 de voturi în minus l-au plasat atunci pe Ţifrea Experienţa din 2008 nu i-ar putea fi decât folositoare 
(4587 voturi) în spatele lui Constantin Tudor (4637 acestuia într-o nouă încercare de a ajunge pe scaunul 
voturi) care a intrat în turul II cu Nicolae Dragu, acesta de primar, 12 ani mai târziu, pentru că, mai în glumă, 
din urmă câştigând un nou mandat de primar, al mai în serios, ca să păstrăm discuţia în cheia propusă 
treilea. E greu de spus acum ce s-ar fi întâmplat dacă de Ninel Ţifrea, este una din variantele eligibile ale PSD 
Ţifrea intra în turul doi, dacă ar fi reuşit să câştige în Călăraşi. Dacă sondajele interne ale PSD îl vor 
faţa lui Dragu, cert este însă că au existat mai mulţi poziţiona pe primul loc în intenţia de vot a 
factori, independenţi de prestaţia lui Ţifrea din călărăşenilor, Ţifrea va trebui să lase gluma la o parte şi 
campanie, care au influenţat rezultatul primului tur. să se înhame la o nouă bătălie electorală, de data asta 
Imaginea tot mai proastă pe care o avea PSD în Călăraşi nemaiavând în spate o „moştenire” grea pe care să 
dar şi aversiunea alegătorilor faţă de Doru Ioan încerce să o facă uitată în mintea călărăşenilor.

PSD va anunţa candidatul la Primăria 
Călăraşi la începutul anului viitor

Nicolae Ţifrea: „Dacă stau bine în sondaje, s-ar putea să candidez la Primărie”

Senator Roxana Paţurcă: „După 5 ani am reuşit să organizăm, din nou, 
la Călăraşi, Olimpiada Naţională din aria curriculară Tehnologii”

Campania electorală 2008
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gunoaiele menajere de la debarcader, Satul se subţiase peste măsură. Unii părul blond şi fizionomia lor emană fericire 
balcoanele din fier forjat atârnate de un plecaseră la Constanţa, mulţi la Călăraşi, şi (Romulus Antonescu, Dicţionar de 
trecut edilitar batjocorit de blocurile mai mulţi în Italia şi Spania. Lenuţa, de la simboluri  ş i  credinţe  tradiţ ionale  
socialiste. 2018, un Ostrov second-hand. pensiunea „Bârlogul şacalului mincinos”, româneşti, Ed. Tipo Moldova, Iaşi, 2016, pp. 

* unde era bucătăreasă de soi, ştia sute de 294-296). 
Gândisem să ajung la cimitirul satului, reţete, o variantă ostrovită a Sandei Marin, s- După alţi cercetători, numele de Rohmani 
întotdeauna şi oriunde un reper în căutările a certat cu patronul la un Revelion. Până în vine din limba tracă, de la supranumele 
mele. Pe drum m-am întâlnit cu Tache Paşti şi-a strâns catrafusele şi-a zis „pa” până Zeind-Roymenos (Sfântul Luminos) dat 
Jumătate, mi-a dat un petic de hârtie cu şi celui mai iubit nepot al său, Rareş, şi a Cavalerului Trac, o zeitate prezentă în 
obiectele pe care le va dona muzeului plecat în Italia, ca badantă. Cred că avea antichitatea dobrogeană, oltenească şi 
comunal: panacot cu două găvane, felinar nr. ambiţii şi mai mari, altfel de ce tot îşi amintea transilvăneană
107, lingură de lemn, curăţitoare de de vorbele lui Lenin: „Orice bucătăreasă (https:/www.crestinortodox.ro/datini-
porumb… „Ce darnic eşti, Tache, cu şaua ce trebuie să înveţe să conducă statul”. obiceiuri-superstiţii/paştele-blajinilor-
mai faci?” În ziua de-atunci, luni după Duminica 88711.html).
Eram în dreptul curţii lui Ion Sevcenco, Tomei, nu venise multă lume la cimitir. Se Din alte legende aflăm că blajinii sunt din 
refugiat cândva din Basarabia, ţârcovnic, tămâiau mormintele. Mă uit, prin fum, după Ierusalim, sau că trăiesc sub pământ, sau în 
„desfăcea căsuţa milei”. Cică înainte de a cineva cunoscut. N-o văd pe Stănuţa, bănui hotar cu Raiul, vieţuiesc la umbra copacilor, 
pleca dincolo din bătătură, de Paştile că-i în program la Curtea dintre Vii. Daniela, umblă goi şi se hrănesc cu poamele pustiului; 
Blajinilor mergea cu toţi ai lui la cimitir, îmi spune o femeie, e la Cramă. „S-a învoit de s-ar trage din seminţia lui Sift, feciorul lui 
nevasta tămâia, se închinau la ce-i citea Joi Mari, azi a rămas la treabă”. Femeia îşi Adam, şi se ocupă toată ziua de rugăciuni PAŞTILE popa, puneau un peretar pe mormânt, aşează cu grijă lumânările în colivele din către Dumnezeu (Antonescu, op.cit., p. 295). 
mâncau şi beau până seara pentru câţi morţi două coşuri de papură, întinde două Femeile anunţă blajinii de sosirea Paştelui 
îi ţinea minte din neamul lor. Sevcenco venea prosoape pe mormântul a lor ei şi al lui aruncând, ca în Basarabia, cojile de ouă de BLAJINILOR
acasă treaz, dădea la păsări şi porci, apoi se Ştefan (Fani), soţul Danielei, se închină la  la pască şi cozonac ori cele sparte în timpul 
întorcea la cimitir şi chefuia pentru moşii lui ectenia preotului (sunt pomeniţi doar morţii înroşitului.

e pare că Ostrov a fost înfiinţat prin până în zori… de curând) şi începe „împărţeala”. Etnologul Bernard Dupaigne semnalează că 
1760, cu români veniţi din Balta Brăilei Aş fi vrut să cumpăr gospodăria omului  „Asta-i ziua de întâlnire. Se mai recunosc cu în Franţa, la Biserica Ortodoxă din Savigny-Sşi din Ialomiţa (Stelnica, Maltezi? n.n.) pentru Muzeul Primăriei, nici nu costa mult, vii, care mai trăiesc; care nu… Paştele sur-Orge, se pun pe morminte prăjituri şi şi cu mocani din jurul Braşovului. Pe la 1880- luasem deja gratis o căruţă de unelte de la Blajinilor e pentru pomenirea morţilor. Din ouă decorate în credinţa că morţii participă 1891, un Regiment de infanterie de linie, apoi urmaşii lui. Dar trebuia să fie „de acordeon” an, e cea mai mare sărbătoare pentru la sărbătorile de Paşti. numai câte un batalion, au fericit fetele şi au primarul. Cam greu, primarul, un politruc, pomenirea tuturor morţilor” (Lungu Maria, 

*colorat locul tot mai înghesuit de case gândea satul până mâine. 46 de ani, Ţandra, jud. Timiş, cules în 1998) .
micuţe, dar curate şi îngrijite şi având fiecare Luni, după Duminica Tomei, la biserică uşa * Cu ani în urmă, de Paştele Blajinilor, mă 
grădiniţe cu flori şi pomi (M.D. Ionescu, era închisă. Doar ciorchini de bătrâne, cu Cimitirul are o alee principală. E ca un şarpe aflam în Basarabia, la Slobozia Mare. „Satul 
Dobrogea în pragul veacului al XX-lea, p. coşuri cu colive şi vin, cu vase cu tâmâie şi cu care se întinde spre gospodăria unor săteni întreg parcă se mutase în cimitir. În zorii 
481). pacheţele de împărţit, se numeau spre blajini aşezaţi întotdeauna într-o strană. Mă zilei, prin fumul de tămâie al lucarniţelor ce 
După primul război mondial, Ostrov avea cimitir. Ştiau că într-o zi vor fi culese… opresc la un mormânt ocrotit de un tei. înconjurau mormintele şi ceaţa ce venea în 
5000 de locuitori, un Tribunal, o piaţă Aşezaţi pe o bancă, trei bătrâni mă salută. NEAGU GHEORGHIŢĂ valuri dinspre Prut, pluteau spiritele 
agricolă, un punct vamal şi activitate Unul dintre ei, după ceva vorbe şi după ce a N. 11.02.1955 - D. 24.11.2009 blajinilor. Familiile au întins ştergarele pe 
portuară. priceput că lucrez la Vinăria Ostrov: „Ce-mi  „MAMA ESTE NUMELE LUI DUMNEZEU morminte, au pus mâncărurile şi au prăznuit 
Biserica impresiona cu cea mai bogată plăcea marmelada de Murfatlar! Se ţinea în DE PE BUZELE ŞI DIN INIMILE împreună cu cei adormiţi.
colecţie de carte veche din judeţ (Râmnic, butoi de stejar, tăiam la masă, aşa, câte un COPIILOR

Mă urmăreşte imaginea şirurilor, parcă 1743!), iar copiii satului învăţau în două şcoli, cubuleţ, îl puneam în pahar mare şi-l FERICE DE ACEIA CĂRORA
nesfârşite, de pâini (pască, cozonac), una de băieţi, alta de fete. O inscripţie aflată spriţuiam. Nene, ce vin ieşea!”. Mă gândeam LE MAI TRĂIEŞTE MAMA”
purtând deasupra ouă albe „croşetate” pe holul (?!) Şcolii generale aminteşte că că pentru un Muzeu al vinului „marmelada COPII ŞI NEPOŢII
(desenate) cu numele răposaţilor (Stelea, însuşi Regele Carol I a coborât din iahtul de Murfatlar” ar fi chiar o marotă. O să-i spun Când am îngropat-o pe mama, la mormânt 
Olga, Nadejda, Volodia, Costea …), printre regal pe pământul Ostrovului, semn astral al Oanei... mi-am amintit că „Mama este numele lui 
grafinele şi grafiniţele cu vin, peşte şi alte devenirii româneşti în Dobrogea. Trec mai departe şi mă opresc în dreptul unui Dumnezeu”... 
bucate minunate” (Viorica Croitoru-Bancurile de nisip presează malul ostrovit... colac de puţ de ciment: FĂCUT  DE  *
Capbun, Răzvan Ciucă, Pâinea de neamul Autorităţile nu-şi depăşesc condiţia de ZAHARIA C. ELENA CU FIUL SĂU Etimologie.
românesc, Ed. Star Tipp, Slobozia, 2002, pp. funcţionari...  Orăşelul dă semne vădite de STELICĂ PENTRU POMENIREA SOŢULUI Blajinii ar fi un popor creştin, de oameni 
70-71). dezagregare... La 3 mai 1925, „Dobrogea ŞI TATĂLUI CONSTANTIN PENTRU EL ŞI blânzi, paşnici, evlavioşi (v.slv. blazenu = 

jună”publică articolul „Un oraş care PENTRU POMENIREA MORŢILOR. Mă fericit, sau blajinu = blând, ascultător). *
moare”… închin şi merg mai departe... Oamenii blajini era cunoscuţi şi sub numele Îndemnul de la sfârşitul articolului citat de 
Ostrovul, în Republica Populară, apoi în Pe când îmi aranjam aparatul de fotografiat, de Rohmani sau Rocmani şi Rogmani (Lazăr pe internet, „De vreme ce Biserica nu are 
Republica Socialistă România, devine un în poarta cimitirului, pe bancă, nea Nicu Şeineanu, Dicţionar universal al limbii pentru această zi o anumită rânduială, 
punct pe hartă, cu GAS-IAS, cu ceva struguri, „Căldare”, 76 de ani, „strungar după române. Vocabular general, Ed. Mydo trebuie să respingem acest obicei”, este cel 
cu ceva vin, cu ceva peşte, cu cămin cultural, şcolarizare” şi maistru la Agromec. Sta cu Center, Iaşi 1995, vol. I, pp. 33; 259). puţin nesocotit, dovedeşte că autorul ştie cu biserică deschisă pe furiş, cu echipă de sapa-n mână şi privea la babe. „Şi azi ai Blajinii sau Rohmanii ar fi cei dintâi oameni mult prea puţin despre sufletul românesc.fotbal în „Regională”, cu... săpat? „Păi”. „Nu-i bine, cum crezi că vei fi care au populat pământul şi care au luat 

Răzvan CiucăDupă aproape treizeci de ani de la Revoluţie, pomenit?”. Nicu „Căldare” tranşează parte la Facerea Lumii, iar acum trăiesc la 
Domeniile Ostrov, aprilie, 2018 primarul a tras apa, în sat a rămas vânt de discuţia: „O să-mi crească un nuc mare-n capătul ei, fie sub pământ, fie pe Tărâmul 

în ziua pomeniriipripas şi pe Dunăre s-a scurs ce a mai rămas cur până o să vină cineva la mine. Cine să Celălalt, dincolo de Apa Sâmbetei, susţinând 
Sf. Ier. Teotim, Episcopul Tomisuluidin istorie, obiceiuri şi decoraţii. Au rămas mă mai sape?”. Omul nostru avea dreptate. acolo stâlpii pe care se reazemă pământul; au 

uzeul Dunării de Jos, instituţie de 
cultură af lată în subordinea MConsiliului Judeţean Călăraşi, a 

inaugurat sâmbătă, 14 aprilie, Salonul 
de primăvară 2018. 
Expoziția se află la sediul muzeului din strada 
Progresului, nr. 4.

„Artiști plastici din Călăraşi, Lehliu, Slobozia, 
Bucureşti vor fi prezenţi pe simeze cu o serie de 
lucrări, reprezentând ultimele compoziţii, 
ieşite de sub incidența șevaletului. De la chipul 
uman până la peisaje și naturi statice, tratate in 
diverse maniere, accentul căzând totuși pe 
figurativ și pe variante interpretative ale 
acestuia, expoziția accentuează talentul 
artiștilor, modul cum au evoluat, schimbarea 
direcției plastice acolo unde este cazul, dar si 
raportarea la tradiția picturală, fără a ignora 
experimentele coloristice îndrăznețe. 

Inspirați de formele si de cromatica fascinantă 
a naturii, dar și de arhitectura veche a 

Expun: Cornel Ursu, Camelia Ion, Noni citadinului, pictorii care expun, profesioniști si 
Ştefănescu, Victor Grigore, Silviu Ioan Soare, autodidacți, sunt apropiați de ceea ce înseamnă 
Maria Bogatu Mancianu, Petronela Milea, imaginea Bărăganului, evocată în nenumărate 
Daniela Mariniţă, Laura Culea, Valerie momente de beatitudine. Create în fața 
Blanche, Grigore Stan, Cîrstina de la Studina, motivului sau pur si simplu închipuire, 
Maria Candrea Ionescu, Codrin Cîrdu, tablourile vorbesc despre nivelul artei 
Corneliu Ratcu, Jimmy Stănescu, Aura Giurcă, călărășene, dar și despre tendințele ei din acest 
Bianca Drăgănescu, Florian Vîlsan.moment.” - Ana Amelia Dincă.

entrul  Judeţean de 
Cultură şi Creaţie CCălăraşi şi Teatrul 

„ODEON” vă invită la 
spectacolul de teatru cu piesa 
„TREI GENERAŢII” de 
Lucia Demetrius, regia Dinu 
Cernescu, scenografia Maria 
Miu, ilustraţia muzicală Vasile 
Manta.

Distribuţia: Crina Mureşan, 
Sabrina Iaşchevici, Rodica 
Mandache, Angela Ioan, Paula 
Niculiţă, Ruxandra Maniu, 
Mircea N. Creţu, Laurenţiu 
Lazăr, Marian Ghenea, 
Alexandru Papadopol, Silvian 
Vâlcu, Ionuţ Kivu, Andrei 
Runcanu, Ioan Batinaş, 
Nicolas Caţianis, Marian 
Lepădatu, Dragoş Panait. 

Spectacolul de teatru va avea 
loc în data de 30.04.2018, 
ora 18:00. 

CJCC Călăraşi vă invită la 
spectacolul Teatrului Odeon - 

„TREI GENERAŢII”

S-a deschis Salonul de primăvară 2018, 
la Muzeul Dunării de Jos Călăraşi

nspectoratul Şcolar Judeţean să adresez sincere felicitări profesorilor 
Călăraşi a organizat, în perioada 1 – îndrumători, elevilor participanţi, I6 aprilie 2018, etapa naţională a părinţilor ce se bucură de copii olimpici 

Olimpiadei la disciplinele din aria şi celor ce pot evalua o performanţă. 
curriculară Tehnologii, profil Resurse Am fost, de asemenea, onorată să-i 
Naturale şi  Protecţia Mediului,  premiez pe elevii clasaţi pe locul I atât la 
d o m e n i u l  P r o t e c ţ i a  M e d i u l u i .  clasa a XI-a cât şi a XII a, ambii 
Activităţile din cadrul olimpiadei s-au provenind de la acelaşi liceu din 
des făşurat  la  Coleg iu l  „Şte fan  Craiova. E o mândrie să ai locul I în 
Bănulescu” din Călăraşi. ambele competiţii în cadrul aceluiaşi 
La festivitatea de premiere care a avut liceu! Felicitări!
loc joi, 5 aprilie a.c., în Sala de şedinţe a 

În calitate de senator îi asigur atât pe 
Consiliului Judeţean Călăraşi, a 

elevi cât şi pe cadrele didactice că voi 
participat, alături de inspectorul general 

milita pentru un învăţământ perfor-şcolar, Elena Mihăilescu, prefectul 
mant, decent, perfecţionând alături de George Iacob şi directorul Direcţiei de 
colegii mei legislaţia în domeniu sau Dezvoltare din cadrul Consiliului 
iniţiind legi mai bune, în beneficiul lor, Judeţean Călăraşi, Eduard Grama şi 
al învăţământului românesc. Excelenţă senatoarea Roxana Paţurcă, cea care s-a 
au demonstrat toţi cei care au venit la implicat ca această ediţie a Olimpiadei 
Călăraşi în aceste zile, să facă Naţionale din aria curriculară să se 
performanţă şcolară şi sper ca fiecare desfăşoare din nou la Călăraşi, după o 
dintre ei să plece acasă cu o amintire întrerupere de cinci ani. Resurse Naturale şi Protecţia Mediului, judeţ şi s -a implicat în toate fazele 
frumoasă din acest oraş pe care noi îl „Aşa cum am promis la deschidere, am găzduită de municipiul Călăraşi în organizatorice astfel încât Centrul de 
iubim foarte mult. răspuns prezent, cu multă bucurie, perioada 1-6 aprilie. Această olimpiadă excelenţă să fie găzduit de Călăraşi. 
Călăraşiul a revenit pe harta învăţă-invitaţiei lansate de conducerea ISJ s-a desfăşurat în cele mai bune condiţii Am avut onoarea să-i premiem pe cei 
mântului românesc şi va rămâne aici şi Călăraşi de a participa la festivatea de atâta timp cât suntem judeţul fără nici o mai buni dintre cei mai buni. Toţi elevii 

premiere a elevilor participanţi la Etapa în anii ce urmează.” a scris pe facebook, contestaţie. Vreau sa o felicit pe doamna participanţi merită felicitări iar dacă au 
Naţională a Olimpiadei la disciplinele senatorul Roxana Paţurcă, după inspector general Elena Mihăilescu că a ajuns la această etapă naţională 
din aria curriculară Tehnologii, profil inteles însemnătatea evenimentului în înseamnă că sunt bine pregătiţi. Aş vrea festivitatea de premiere.

acă PNL-ul a anunţat, prin vocea preşedintelui 
organizaţiei judeţene, Daniel Drăgulin, primar Dîn funcţie al municipiului, că problema 

candidaturii la Primăria Călăraşi este rezolvată, în 
sensul că tot acesta va candida, la PSD se va realiza un 
sondaj de opinie spre finalul anului, iar cel care va sta 
cel mai bine va fi desemnat, oficial, candidat pentru 
fotoliul de primar, numele acestuia urmând să fie făcut 
public la începutul lui 2019. Din declaraţiile 
secretarului executiv al PSD Călăraşi, George Chiriţă, 
am aflat că pe lista cu posibilii candidaţi se află cinci 
persoane în momentul de faţă, dar nu a dorit să le 
numească. 

 „Candidatul PSD la alegerile locale o să fie acea 
persoană dintre noi care stă cel mai bine în nişte 
sondaje pe care o să le facem la momentul potrivit. O să 
vă şi anunţăm. Până acum sunt cinci pretendenţi la 
primărie. După sondaj vom anunţa candidatul la 
primărie. La sfârşitul anului acesta vom face sondajul. 
La începutul anului viitor vom avea candidatul PSD”, a 
declarat George Chiriţă, într-o conferinţă de presă.
Deşi a insistat că a glumit în ceea ce priveşte 
eventualitatea unei noi candidaturi la Primăria 
Călăraşi, Nicolae Ţifrea, director al AJFP Călăraşi, este, 
conform unor surse, pe lista cu acele cinci persoane pe 
care PSD doreşte să le evalueze din punct de vedere 
electoral în perioada următoare.  

Ninel Ţifrea a mai candidat la Primăria Călăraşi, în Tărăcilă fiind unii dintre factorii decisivi.  
2008, ocupând poziţia a treia în preferinţele „În viaţă, când am pierdut un examen m-am retras”, a 
călărăşenilor, după Nicolae Dragu (PNL – primar în declarat Nicolae Ţifrea, însă examenul era pe jumătate 
funcţie) şi Constantin Tudor (PDL). De remarcat că pierdut înainte de a începe campania electorală. 
doar 50 de voturi în minus l-au plasat atunci pe Ţifrea Experienţa din 2008 nu i-ar putea fi decât folositoare 
(4587 voturi) în spatele lui Constantin Tudor (4637 acestuia într-o nouă încercare de a ajunge pe scaunul 
voturi) care a intrat în turul II cu Nicolae Dragu, acesta de primar, 12 ani mai târziu, pentru că, mai în glumă, 
din urmă câştigând un nou mandat de primar, al mai în serios, ca să păstrăm discuţia în cheia propusă 
treilea. E greu de spus acum ce s-ar fi întâmplat dacă de Ninel Ţifrea, este una din variantele eligibile ale PSD 
Ţifrea intra în turul doi, dacă ar fi reuşit să câştige în Călăraşi. Dacă sondajele interne ale PSD îl vor 
faţa lui Dragu, cert este însă că au existat mai mulţi poziţiona pe primul loc în intenţia de vot a 
factori, independenţi de prestaţia lui Ţifrea din călărăşenilor, Ţifrea va trebui să lase gluma la o parte şi 
campanie, care au influenţat rezultatul primului tur. să se înhame la o nouă bătălie electorală, de data asta 
Imaginea tot mai proastă pe care o avea PSD în Călăraşi nemaiavând în spate o „moştenire” grea pe care să 
dar şi aversiunea alegătorilor faţă de Doru Ioan încerce să o facă uitată în mintea călărăşenilor.

PSD va anunţa candidatul la Primăria 
Călăraşi la începutul anului viitor

Nicolae Ţifrea: „Dacă stau bine în sondaje, s-ar putea să candidez la Primărie”

Senator Roxana Paţurcă: „După 5 ani am reuşit să organizăm, din nou, 
la Călăraşi, Olimpiada Naţională din aria curriculară Tehnologii”

Campania electorală 2008



peratorul serviciilor de 
apă şi canalizare din Ojudeţele Călăraşi şi 

Ialomiţa anunţă utilizatorii săi 
hotărârea de transmitere a 
facturilor prin serviciul oferit în 
acest sens de Poşta Română.

Se va începe această acţiune în 
baza contractului încheiat cu 
CN Poşta Română SA pentru 
trimitere de corespondenţă, 
începând cu facturile emise în 
luna aprilie 2018,  în Muni-
cipiul Călăraşi, cu cartierele 
M i r c e a  V o d ă ,  C e n t r a l ,  
Măgureni pentru zona de case 
care au montat pe branşament 
contor cu transmisie radio la 
distanţă, unde nu mai este 
necesar prezenta casierului 
cititor de contor.

Prin urmare, pentru aceste 
cartiere, factura de apă şi 
canalizare nu va mai f i  

însemnul un doi Centru de corespondenţă, prin Poşta 
înmânată de casier, ci se va 

plăţi, la casieriile proprii ale Romană şi pentru ceilalţi 
primi de la factorul poştal.

utilizatori de la case şi blocuri, ECOAQUA sau prin OP, 
P l a t a  f a c t u r i i  d e  c ă t r e  atât din Municipiul Călăraşi cât Internet Banking în conturile 
utilizatorii din aceste zone se va şi din celelalte localităţi aflate înscrise în factura.
face prin punctele (magazinele) în aria de operare a Ecoaqua SA Ulterior se va extinde acest 
cu sigla PAY POINT sau cu Călăraşi.serviciu de transmitere prin 
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alimentare cu apă stă foarte prost. Ca şi comparaţie, în 
municipiul Călăraşi au fost investite, prin POS Mediu, 
40 de milioane de euro (staţie de pretatare, de tratare, 
de epurare, modernizare reţele de apă şi canalizare), 
iar prin POIM (Program Operaţional Infrastructură 
Mare) se vor mai investi încă 20 de milioane de euro în 
perioada următoare, fonduri europene, de care 
municipiul Slobozia nu a beneficiat şi nici nu va 
beneficia. De aceea preţul apei în Slobozia este mai mic 
decât la Călăraşi, dar nu putem compara o apă pe care 
poţi să o consumi, de foarte bună calitate, una dintre 
cele mai bune ape potabile din ţară, cu una nepotabilă, 
periculoasă pentru sănătatea consumatorului.

Judeţul Giurgiu are o asociaţie mult mai mică decât a 
noastră, cererea de finanţare pe POIM este de 103 de 
milioane de euro, adică doar o treime din cât va accesa 
Călăraşiul. Din câte am înţeles există nişte probleme 
acolo şi au apărut discuţii privind o eventuală fuziune 
cu RAJA Constanţa, cel  mai mare operator regional de 
apă din ţară.

Operatorul din Teleorman nu a reuşit să implementeze 
cu succes POS Mediu, nu au avut absorţie bună a 
fondurilor respective, iar în municipiul Alexandria apa 
de la robinete este sub parametri, conform buletinelor 
de analiză.

În ceea ce priveşte gradul de absorbţie a fondurilor 
europene în investiţiile realizate, ne putem compara cu 
RAJA Constanţa, însă preţul apei furnizate de acest reţul apei, perceput în prezent de Ecoaqua Ecoaqua, delegat prin Asociaţie, în aria de operare, ca şi 
operator este mare cu 20% decât cel al ECOAQUA SA.Călăraşi, de 4,11 lei/mc (cu TVA), poate părea diferenţe faţă de zonele asemănătoare ca specific socio 
Am făcut aceste comparaţii pentru a se putea înţelege unul mare, comparativ cu cel din municipiile economic, pentru că au existat mai multe discuţii în P
că preţul apei nu este stabilit arbitrar, el are în spate vecine Călăraşiului, însă dacă se ţine cont de calitatea spaţiul public vizavi de costurile apei, aş putea să aduc 
costuri, investiţii în calitate, iar acolo unde nivelul de apei care curge la robinet atunci se poate spune că unele lămuriri.
calitate este asemănător preţul este mai mare cu 20% acesta este unul echitabil. Directorul ADI Ecoaqua Judeţul Ialomiţa, cu care de multe ori ne comparăm, în 
decât cel perceput de Ecoaqua Călăraşi. Un obiectiv Călăraşi, Alin Drăgulin, ne-a prezentat o situaţie momentul de faţă nu are o Asociaţie de Dezvoltare 
foarte important va fi reducerea pierderilor din reţea, comparativă cu judeţele limitrofe Călăraşiului, iar Intercomunitară, nu are operator propriu. Acolo îşi 
indicator ce va constitui un element de bază al acolo unde apa este mai ieftină aceasta nu corespunde desfăşoară activitatea trei operatori regionali: Raja 
viitorului plan de administrare a societăţii, document normelor sanitare legale. Atât în Slobozia, cât şi la Constanţa, EuroApa Voluntari şi Ecoaqua Călăraşi. 
aflat în dezbatere.”, a explicat Alin Drăgulin, directorul Alexandria apa de la robinet nu este potabilă. Slobozia nu are apă potabilă, cam toate probele sunt 
ADI Ecoaqua Călăraşi.„În ceea priveşte administrarea serviciului de către neconforme, iar ca nivel al investiţiilor în sistemul de 

Alin Drăgulin, director ADI Ecoaqua: „Călăraşiul 
are printre cele mai bune ape potabile din ţară”

rimăria Municipiului Călăraşi, prin Serviciul care au efectuat plăţi şi a bonificaţiilor acordate la 
Taxe şi Impozite Locale, a făcut a analiză a data de 31 martie 2018, comparativ cu 31 martie Pveniturilor înregistrate în anul 2018, de la 2017, se prezintă astfel:

începutul anului şi până în prezent, comparativ cu 
aceeaşi perioadă a anului trecut.
Serviciul Taxe şi Impozite Locale are înregistrate în 
evidenţă, la 31 martie 2018, un număr de 58.862 
roluri, 3.799 persoane juridice şi 55.063 persoane 
fizice, dintre care 2.865 persoane juridice active şi 
42.539 persoane fizice active. Rolurile active sunt 
cele care au matricole (bunuri sau înscrisuri) care 
generează creanţe bugetare, respectiv obligaţii de 

Totodată, până la 31 martie 2018, 261 dintre plată ale contribuabililor către bugetul local.
persoane au plătit prin platforma electronică Procentul general de încasare al veniturilor proprii 
www.ghiseul.ro, suma încasată fiind de 109.046 lei.este cu 18,62% mai mare, comparativ cu aceeaşi 

perioadă a anului trecut, mai precis încasările la 31 În anul 2018, scadenţa primului termen de plată 
martie 2017 au fost de 19,15 milioane lei, iar la 31 pentru principalele impozite şi taxe locale (impozit 
martie 2018 suma fiind 22,72 milioane lei. pe clădiri, impozit pe teren şi impozit pentru 
Cea mai mare creştere a fost înregistrată la încasările mijloacele de transport) a avut dată limită 2 aprilie 
veniturilor din proprietate (taxă de ocupare a 

2018, dat fiind faptul că 31 martie a fost zi 
domeniului public), mai precis la 31 martie 2017 

nelucrătoare. 
fiind încasaţi 56.488 lei, iar la 31 martie 2018 

Al doilea termen de plată are scadenţa în data de 1 440.182 lei, creşterea fiind de 679 %.
octombrie 2018, 30 septembrie fiind zi nelucrătoare.Situaţia comparativă a numărului contribuabililor 

JOFM Călărași organizează vineri, 20 aprilie 2018, 
Bursa Generală a Locurilor de Muncă. Acțiunea se Ava desfășura începând cu ora 9.30, în următoarele 

locații:

Călărași - Centrul Regional pentru Formare Profesională a 
Adulților Călăraşi, str. Sloboziei, nr.4 Bis;

Oltenița - Agenția Locală pentru Ocuparea Forței de 
Muncă Oltenița, str. Argeșului, nr.111.  

Până la această dată au fost contactați 343 agenți 
economici, iar dintre aceștia 17 și-au anunțat participarea 
la bursă, locurile de muncă comunicate de angajatori 
ajungând la un număr de aproximativ 273 posturi vacante.    

Principalele domenii de activitate în care sunt oferite 
locurile de muncă sunt următoarele:

- construcții - 126 locuri disponibile în meseriile 
/ocupaţiile: operator pe mașini de alezat și frezat, frezori pe 
mașini cu comandă numerică, strungari pe mașini cu 
comandă numerică, rectificatori, operatori de mașini 
adânc, lăcătuș mecanic, sudori, electrician, lăcătuș 
mecanic, muncitor necalificat, zidar, dulgher, ambalator;

- confecţii textile - 66 locuri disponibile în meseriile 
/ocupaţiile: controlor calitate, confecționer articole textile, 
muncitor necalificat în confecții-ucenicie, muncitor 
necalificat în confecții, călcător, femeie de serviciu;

- transporturi - 35  locuri în meseria/ocupaţia: casier, șofer 
D, șofer B, șofer C+E, mecanic auto, contabil, electrician 
auto, coordonator transport persoane, tinichigiu auto, 
muncitor necalificat, electromecanic auto, dispecer taxi, 
manager transport persoane, director general;

- agricultură - 23 locuri disponibile în meseriile/ocupaţiile: 
operator activități de sortare și reciclare deșeuri, mecanici 
agricoli, tractorist, muncitor necalificat;

- servicii și comerț - 10 locuri disponibile în meseriile/ 
ocupaţiile: secretară, manipulant marfă, muncitor 
necalificat, contabil evidență primară;

- alte activităţi - 7 locuri în meseriile/ocupaţiile: inspector 
ITP, agent asigurări, șofer, operator calculator, femeie de 
serviciu, muncitor necalificat;

- alimentaţie publică - 6 locuri disponibile în meseriile/ 
ocupaţiile: brutar, cocător, modelator.

Relații suplimentare cu privire la Bursa locurilor de muncă 
se pot obține la telefon 0242/318.375, 0242/318.376 sau e-
mail: ajofm@cl.anofm.ro.

n zilele de 16 şi 17 aprilie 2018 a avut loc o acţiune de control 
în parcuri, demarată de personalul din cadrul Serviciului de ÎControl şi Protecţia Animalelor, sub directa coordonare a 

conducerii Serviciului Public pentru Gestionarea Cîinilor Fără 
Stăpân, în scopul responsabilizării cetăţenilor ce frecventează 
aceste zone, de a respecta normele de curăţenie, igienă şi 
întreţinere în condiţii optime a spaţiului de cazare a animalelor, 
precum şi de identificare a haitelor de câini fără stăpân ce aduc 
atingere liniştii şi ordinii publice.
Două echipe au controlat 29 de persoane, fiind aplicate 9 
avertismente scrise.
În continuare se doreşte înştiinţarea populaţiei prin tipărirea a 
500 de flyere pentru a fi făcute cunoscute obligaţiile 
deţinătorilor de câini şi informaţii privind campania de 
sterilizare a câinilor cu stăpân cu rasă comună. Acţiunile vor 
continua şi în perioada următoare, pe tot parcursul zilei, şi se 
vor defăşura în colaborare cu reprezentanţii Inspectoratului 
Judeţean de Jandarmi şi Poliţiei Locale Călăraşi.

n SPGCFS

Acţiune de responsabilizare 
a deţinătorilor de câini

Ecoaqua SA Călăraşi va trimite 
facturile de servicii apă şi canalizare 
către clienţii săi prin Poşta Română

Locurile de muncă 
disponibile la Bursa 
organizată de AJOFM 
Călăraşi pe 20 aprilie

Încasările de taxe şi impozite la 31 
martie 2018 au crescut, comparativ 
cu aceeaşi perioadă a anului trecut
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P l a t a  f a c t u r i i  d e  c ă t r e  atât din Municipiul Călăraşi cât Internet Banking în conturile 
utilizatorii din aceste zone se va şi din celelalte localităţi aflate înscrise în factura.
face prin punctele (magazinele) în aria de operare a Ecoaqua SA Ulterior se va extinde acest 
cu sigla PAY POINT sau cu Călăraşi.serviciu de transmitere prin 
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alimentare cu apă stă foarte prost. Ca şi comparaţie, în 
municipiul Călăraşi au fost investite, prin POS Mediu, 
40 de milioane de euro (staţie de pretatare, de tratare, 
de epurare, modernizare reţele de apă şi canalizare), 
iar prin POIM (Program Operaţional Infrastructură 
Mare) se vor mai investi încă 20 de milioane de euro în 
perioada următoare, fonduri europene, de care 
municipiul Slobozia nu a beneficiat şi nici nu va 
beneficia. De aceea preţul apei în Slobozia este mai mic 
decât la Călăraşi, dar nu putem compara o apă pe care 
poţi să o consumi, de foarte bună calitate, una dintre 
cele mai bune ape potabile din ţară, cu una nepotabilă, 
periculoasă pentru sănătatea consumatorului.

Judeţul Giurgiu are o asociaţie mult mai mică decât a 
noastră, cererea de finanţare pe POIM este de 103 de 
milioane de euro, adică doar o treime din cât va accesa 
Călăraşiul. Din câte am înţeles există nişte probleme 
acolo şi au apărut discuţii privind o eventuală fuziune 
cu RAJA Constanţa, cel  mai mare operator regional de 
apă din ţară.

Operatorul din Teleorman nu a reuşit să implementeze 
cu succes POS Mediu, nu au avut absorţie bună a 
fondurilor respective, iar în municipiul Alexandria apa 
de la robinete este sub parametri, conform buletinelor 
de analiză.

În ceea ce priveşte gradul de absorbţie a fondurilor 
europene în investiţiile realizate, ne putem compara cu 
RAJA Constanţa, însă preţul apei furnizate de acest reţul apei, perceput în prezent de Ecoaqua Ecoaqua, delegat prin Asociaţie, în aria de operare, ca şi 
operator este mare cu 20% decât cel al ECOAQUA SA.Călăraşi, de 4,11 lei/mc (cu TVA), poate părea diferenţe faţă de zonele asemănătoare ca specific socio 
Am făcut aceste comparaţii pentru a se putea înţelege unul mare, comparativ cu cel din municipiile economic, pentru că au existat mai multe discuţii în P
că preţul apei nu este stabilit arbitrar, el are în spate vecine Călăraşiului, însă dacă se ţine cont de calitatea spaţiul public vizavi de costurile apei, aş putea să aduc 
costuri, investiţii în calitate, iar acolo unde nivelul de apei care curge la robinet atunci se poate spune că unele lămuriri.
calitate este asemănător preţul este mai mare cu 20% acesta este unul echitabil. Directorul ADI Ecoaqua Judeţul Ialomiţa, cu care de multe ori ne comparăm, în 
decât cel perceput de Ecoaqua Călăraşi. Un obiectiv Călăraşi, Alin Drăgulin, ne-a prezentat o situaţie momentul de faţă nu are o Asociaţie de Dezvoltare 
foarte important va fi reducerea pierderilor din reţea, comparativă cu judeţele limitrofe Călăraşiului, iar Intercomunitară, nu are operator propriu. Acolo îşi 
indicator ce va constitui un element de bază al acolo unde apa este mai ieftină aceasta nu corespunde desfăşoară activitatea trei operatori regionali: Raja 
viitorului plan de administrare a societăţii, document normelor sanitare legale. Atât în Slobozia, cât şi la Constanţa, EuroApa Voluntari şi Ecoaqua Călăraşi. 
aflat în dezbatere.”, a explicat Alin Drăgulin, directorul Alexandria apa de la robinet nu este potabilă. Slobozia nu are apă potabilă, cam toate probele sunt 
ADI Ecoaqua Călăraşi.„În ceea priveşte administrarea serviciului de către neconforme, iar ca nivel al investiţiilor în sistemul de 

Alin Drăgulin, director ADI Ecoaqua: „Călăraşiul 
are printre cele mai bune ape potabile din ţară”

rimăria Municipiului Călăraşi, prin Serviciul care au efectuat plăţi şi a bonificaţiilor acordate la 
Taxe şi Impozite Locale, a făcut a analiză a data de 31 martie 2018, comparativ cu 31 martie Pveniturilor înregistrate în anul 2018, de la 2017, se prezintă astfel:

începutul anului şi până în prezent, comparativ cu 
aceeaşi perioadă a anului trecut.
Serviciul Taxe şi Impozite Locale are înregistrate în 
evidenţă, la 31 martie 2018, un număr de 58.862 
roluri, 3.799 persoane juridice şi 55.063 persoane 
fizice, dintre care 2.865 persoane juridice active şi 
42.539 persoane fizice active. Rolurile active sunt 
cele care au matricole (bunuri sau înscrisuri) care 
generează creanţe bugetare, respectiv obligaţii de 

Totodată, până la 31 martie 2018, 261 dintre plată ale contribuabililor către bugetul local.
persoane au plătit prin platforma electronică Procentul general de încasare al veniturilor proprii 
www.ghiseul.ro, suma încasată fiind de 109.046 lei.este cu 18,62% mai mare, comparativ cu aceeaşi 

perioadă a anului trecut, mai precis încasările la 31 În anul 2018, scadenţa primului termen de plată 
martie 2017 au fost de 19,15 milioane lei, iar la 31 pentru principalele impozite şi taxe locale (impozit 
martie 2018 suma fiind 22,72 milioane lei. pe clădiri, impozit pe teren şi impozit pentru 
Cea mai mare creştere a fost înregistrată la încasările mijloacele de transport) a avut dată limită 2 aprilie 
veniturilor din proprietate (taxă de ocupare a 

2018, dat fiind faptul că 31 martie a fost zi 
domeniului public), mai precis la 31 martie 2017 

nelucrătoare. 
fiind încasaţi 56.488 lei, iar la 31 martie 2018 

Al doilea termen de plată are scadenţa în data de 1 440.182 lei, creşterea fiind de 679 %.
octombrie 2018, 30 septembrie fiind zi nelucrătoare.Situaţia comparativă a numărului contribuabililor 

JOFM Călărași organizează vineri, 20 aprilie 2018, 
Bursa Generală a Locurilor de Muncă. Acțiunea se Ava desfășura începând cu ora 9.30, în următoarele 

locații:

Călărași - Centrul Regional pentru Formare Profesională a 
Adulților Călăraşi, str. Sloboziei, nr.4 Bis;

Oltenița - Agenția Locală pentru Ocuparea Forței de 
Muncă Oltenița, str. Argeșului, nr.111.  

Până la această dată au fost contactați 343 agenți 
economici, iar dintre aceștia 17 și-au anunțat participarea 
la bursă, locurile de muncă comunicate de angajatori 
ajungând la un număr de aproximativ 273 posturi vacante.    

Principalele domenii de activitate în care sunt oferite 
locurile de muncă sunt următoarele:

- construcții - 126 locuri disponibile în meseriile 
/ocupaţiile: operator pe mașini de alezat și frezat, frezori pe 
mașini cu comandă numerică, strungari pe mașini cu 
comandă numerică, rectificatori, operatori de mașini 
adânc, lăcătuș mecanic, sudori, electrician, lăcătuș 
mecanic, muncitor necalificat, zidar, dulgher, ambalator;

- confecţii textile - 66 locuri disponibile în meseriile 
/ocupaţiile: controlor calitate, confecționer articole textile, 
muncitor necalificat în confecții-ucenicie, muncitor 
necalificat în confecții, călcător, femeie de serviciu;

- transporturi - 35  locuri în meseria/ocupaţia: casier, șofer 
D, șofer B, șofer C+E, mecanic auto, contabil, electrician 
auto, coordonator transport persoane, tinichigiu auto, 
muncitor necalificat, electromecanic auto, dispecer taxi, 
manager transport persoane, director general;

- agricultură - 23 locuri disponibile în meseriile/ocupaţiile: 
operator activități de sortare și reciclare deșeuri, mecanici 
agricoli, tractorist, muncitor necalificat;

- servicii și comerț - 10 locuri disponibile în meseriile/ 
ocupaţiile: secretară, manipulant marfă, muncitor 
necalificat, contabil evidență primară;

- alte activităţi - 7 locuri în meseriile/ocupaţiile: inspector 
ITP, agent asigurări, șofer, operator calculator, femeie de 
serviciu, muncitor necalificat;

- alimentaţie publică - 6 locuri disponibile în meseriile/ 
ocupaţiile: brutar, cocător, modelator.

Relații suplimentare cu privire la Bursa locurilor de muncă 
se pot obține la telefon 0242/318.375, 0242/318.376 sau e-
mail: ajofm@cl.anofm.ro.

n zilele de 16 şi 17 aprilie 2018 a avut loc o acţiune de control 
în parcuri, demarată de personalul din cadrul Serviciului de ÎControl şi Protecţia Animalelor, sub directa coordonare a 

conducerii Serviciului Public pentru Gestionarea Cîinilor Fără 
Stăpân, în scopul responsabilizării cetăţenilor ce frecventează 
aceste zone, de a respecta normele de curăţenie, igienă şi 
întreţinere în condiţii optime a spaţiului de cazare a animalelor, 
precum şi de identificare a haitelor de câini fără stăpân ce aduc 
atingere liniştii şi ordinii publice.
Două echipe au controlat 29 de persoane, fiind aplicate 9 
avertismente scrise.
În continuare se doreşte înştiinţarea populaţiei prin tipărirea a 
500 de flyere pentru a fi făcute cunoscute obligaţiile 
deţinătorilor de câini şi informaţii privind campania de 
sterilizare a câinilor cu stăpân cu rasă comună. Acţiunile vor 
continua şi în perioada următoare, pe tot parcursul zilei, şi se 
vor defăşura în colaborare cu reprezentanţii Inspectoratului 
Judeţean de Jandarmi şi Poliţiei Locale Călăraşi.

n SPGCFS

Acţiune de responsabilizare 
a deţinătorilor de câini

Ecoaqua SA Călăraşi va trimite 
facturile de servicii apă şi canalizare 
către clienţii săi prin Poşta Română

Locurile de muncă 
disponibile la Bursa 
organizată de AJOFM 
Călăraşi pe 20 aprilie

Încasările de taxe şi impozite la 31 
martie 2018 au crescut, comparativ 
cu aceeaşi perioadă a anului trecut
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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 APRILIE 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 26.04.2018 - Bloc 1, Bloc 2, Bloc 3, Bloc 4, Bloc 5, Bloc 6, Bloc 
7, Bloc 9, Bloc 10, Bloc 12*, Bloc 40 A, Bloc 40 B, Bloc 75G.

l 27.04.2018 - Bloc 8, Bloc 11, Bloc 12 MI, Bloc 12AS, Bloc 16, 
Bloc 20, Bloc 32 A, Bloc 32 B. 

ANUNŢ CĂTRE LOCATARII DIN 
APARTAMENTELE MUNICIPIULUI 

CĂLĂRAŞI ŞI ORAŞULUI LEHLIU GARĂ

ncepând cu facturile emise în luna martie 2018, clienţii 
ECOAQUA din judeţul Călăraşi îşi pot plăti facturile de apă Îşi canalizare prin intermediul terminalelor din 

magazinele partenere cu sigla „UN-DOI CENTRU DE PLĂŢI”. 
Acest lucru este posibil datorită semnării unui acord de 
colaborare între Mobile Distribution SRL , operator de plăţi în 
numerar şi ECOAQUA Călăraşi, operatorul regional de apă şi 
canalizare din judeţul Călăraşi.
Serviciul se adresează clienţilor ECOAQUA Călăraşi din localităţile de 
operare din judeţul Călăraşi. Pentru a efectua o plată, clientul trebuie 
doar să se prezinte cu factura în cel mai apropiat magazin partener cu 
semnul „un-doi Centru de plăţi” şi să comunice vânzătorului ce tip 
de plată doreşte să efectueze. După scanarea codului de bare de pe 
factură, clientul menţionează suma pe care doreşte să o plătească iar 
vânzătorul va încasa banii în numerar şi îi va oferi un bon cu toate 
detaliile tranzacţiei (data plăţii, suma, locaţia, furnizorul etc). 
Consumatorii nu sunt condiţionaţi de achiziţionarea unor articole din 
magazine şi nu există comisioane pentru tranzacţionări, serviciul 
fiind gratuit. 
Cele mai apropiate magazine partenere un-doi Centru de plăţi pot fi 
identificate pe site-ul companiei, la adresa www.un-doi.ro/ magazine/, 
sectiunea „Localizare POS un-doi”, sau pe site-ul operatorului 
ECOAQUA  www.ecoaqua.ro, secţiunea Anunţuri.  

Despre un-doi Centru de plăţi
Din 2005 ne-am specializat în distribuţia de produse preplătite ale 
principalilor operatori de servicii telecom, drum care a culminat în 
septembrie 2014 cu lansarea un-doi Centru de plăţi - un serviciu isteţ de 
încasare a facturilor de utilităţi în magazinele partenere din toată ţara, 
la care se adaugă mereu altele noi.
Compania se dezvoltă pe o structura de 5.500 de parteneri din toata 
ţara, cu peste 7.500 de magazine şi o experienţă de peste 10 ani în 
serviciile de încarcare a cartelelor prepaid pentru toţi operatorii de 
telefonie mobilă.

Despre Ecoaqua SA Călăraşi
Ecoaqua SA Călăraşi a fost creată în anul 2004 ca Operator Regional de 
apă şi canalizare în judeţele Călăraşi şi Ialomiţa. ECOAQUA SA 
urmăreşte ca prin performanţele sale operaţionale şi financiare să 
asigure creşterea gradului de acces al populaţiei din aria de operare la 
aceste servicii, având ca obiectiv creşterea calitaţii serviciilor şi 
asigurarea conditiilor satisfacerii cerinţelor clienţilor noştri.

Ecoaqua SA Călăraşi şi UN-DOI 
Centru de Plăţi anunţă semnarea 

unui parteneriat

Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, 
adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: 
1. Autoritatea contractantă: Municipiul Călăraşi prin Primăria municipiului Călăraşi, 
cu sediul în municipiul Călăraşi, str. Bucureşti, nr. 140A, cod fiscal 4445370, nr. 
telefon/fax: 0242311031, e-mail: office@primariacalarasi.ro. 
2. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă: Legea nr. 
350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate 
pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare. 

3. Procedura de atribuire se face pe baza selecţiei publice de proiecte  conform art. 5 din 
Legea nr. 350/2005. Scopul este atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă 
,,Activităţi sportive şi de tineret ,, de la bugetul local al Municipiului Călăraşi, în anul 
2018. 
  - Sportul de performanţă (divizie superioară, divizie medie, divizie inferioară, sport 

B) PROGRAMUL MUNICIPAL PENTRU SUSŢINEREA ŞI PROMOVAREA individual) - valorificarea aptitudinilor individuale şi de echipă în cadrul competiţiilor 
SPORTULUI  PENTRU TOŢI, în sumă totala de 150 mii lei, astfel:pentru ameliorarea rezultatelor sportive, realizarea de recorduri sau obţinerea 
Toate cererile selecţionate în urma trierii sunt supuse evaluării. La acordarea victoriei, cantonamente, semicantonamente, concursuri şi întreceri sportive. 
punctajului vor fi considerate ca prioritare:Obiective: dezvoltarea activităţii sportive pe plan local, naţional sau internaţional, după 

caz; 
  - Sportul pentru toţi - organizarea de consfătuiri, schimburi de experienţă, gale şi 
manifestări; practicarea sportului pentru sănătate, educaţie, recreere, ca parte 
integrantă a modului de viaţă, în vederea menţinerii sănătăţii individului şi societăţii; 
participarea la tabere de pregătire, susţinerea prin participarea la competiţiile 
judeţene, naţionale şi/sau internţionale pentru dezvoltarea spiritului competiţional, 
atragerea cât mai multor tineri către mişcare, dezvoltarea comportamentală care 
favorizează orientarea către performanţa cotidiană şi dezvoltare durabilă. Obiective: 
atragerea populaţiei de toate vârstele în activităţi pentru sănătate şi recreere. 
4. Suma disponibilă pentru sprijinul financiar acordat de autoritatea 
finanţatoare este de 200 mii lei. 
Grantul maxim acordat prin acest program este de cel mult 90% din totalul cheltuielilor 
eligibile ale proiectului. Diferenţa trebuie să fie asigurată din sursele proprii ale 
solicitantului, ale partenerilor acestuia sau din alte surse. Fiecare solicitant trebuie să 
contribuie cu un aport propriu de cel puţin 10% din costurile totale eligibile ale 
proiectului, sumă ce va fi identificată în contul deschis special pentru proiect. 
Contribuţia financiară proprie a solicitantului se va verifica odată cu întocmirea 
raportului final al proiectului. Contribuţia în natură nu este eligibilă. 
ATENŢIE! Gradul de implicare financiară a solicitantului este un criteriu de punctaj, cu 
cât contribuţia financiară proprie este mai mare de 10%, cu atât punctajul obţinut la 
evaluare va fi mai ridicat. 
5. Eligibilitatea aplicanţilor 
(1) Pentru a fi eligibili la accesarea fondurilor nerambursabile, solicitanţii trebuie să 

Proiectul sau proiectele stabilite ca fiind câştigătoare sunt cele care întrunesc punctajul îndeplinească următoarele condiţii: 
cel mai mare, rezultat din grila de evaluare, fiind cele mai avantajoase din punct de  să fie persoană fizică care să prezinte o formă de înregistrare, atestare sau apartenenţă 
vedere tehnico-financiar. Proiectul sau proiectele care nu întrunesc punctajul minim de din punct de vedere profesional, sau persoană juridică cu statut de asociaţie sau 
60 de puncte, rezultat din grila de evaluare, sunt respinse. fundaţie constituită conform legii sau cult religios recunoscut de lege; 
Proiectele vor fi finanţate în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut, în limitele  solicitantul trebuie să aibă activităţile din proiect incluse în documentele statutare; 
fondurilor aprobate prin Programul anual. În cazul în care, vor exista mai multe  solicitanţii trebuie să aibă sediul înregistrat în– MUNICIPIUL Călăraşi (să fie 
proiecte care întrunesc acelaşi punctaj, dar nu vor exista resurse financiare pentru înregistrate ca organizaţii româneşti conform legii române); 
finanţarea lor, criteriul avut în vedere la departajarea acestora va fi reprezentat de data  fiecare solicitant trebuie să contribuie cu minimum 10% din costurile eligibile totale ale 
şi ora depunerii (înregistrării) cererii de finanţare la Autoritatea Finanţatoare.proiectului; 
Beneficiarul finanţării nerambursabile se va angaja în scris să asigure contribuţia  să fie direct responsabili de pregătirea şi managementul proiectului şi să nu acţioneze 
proprie pe parcursul derulării proiectului. (Declaraţia este cuprinsă în anexa A2 - ca un intermediar. 
Cererea de finanţare)(2) Potenţialii solicitanţi nu pot participa la licitaţia deschisă dacă: 
7.  Regulamentul privind regimul finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al  sunt în stare de faliment sau pe cale de lichidare, au activităţile administrate de către 
Municipiului Călăraşi şi documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile, se pot tribunal, au început proceduri de aranjamente cu creditorii, au activitatea suspendată 
obţine de la sediul Primăriei Municipiului Călăraşi, str. Bucureşti, nr. 140A,  judeţul sau sunt în orice situaţie analogă provenind dintr-o procedură similară prevăzută în 
Călăraşi, cod poştal 910058, Călăraşi, la Direcţia tehnică/Direcţia economică, nr. legislaţia şi reglementările în vigoare; 
telefon/fax: 0242311031, e-mail: office@primariacalarasi.ro., începând cu data de  au suferit condamnări definitive şi/sau irevocabile datorate unei conduite profesionale 
12.04.2018.(ex: condamnare împotriva căreia nici un apel nu mai este posibil); 
Informaţii suplimentare despre programul de finanţare, procedura de completare şi  au suferit condamnări definitive şi/sau irevocabile pentru fraudă, corupţie, implicare 
depunere a documentelor pot fi solicitate în scris pe adresa de e-mail: în organizaţii criminale sau orice alte activităţi ilegale în detrimentul intereselor 
office@primariacalarasi.ro la Direcţia tehnică/Direcţia economică nr. telefon/fax: financiare ale unor terţi; 
0242311031, cu cel puţin 6 zile înainte de data-limită pentru depunerea propunerilor de  sunt declaraţi a fi într-o situaţie de încălcare contractuală prin neîndeplinirea 
proiect conform art.23 (2) din Legea nr.350/2005obligaţiilor provenind dintr-o procedură de achiziţii sau de altă finanţare 
8. Unde şi cum se depun cererile de finanţare nerambursabilă din fondurile autorităţilor finanţatoare. 
Documentele de eligibilitate ale proiectului/Cererile de finanţare nerambursabilă Solicitanţii, respectiv partenerii (dacă sunt), trebuie să depună odată cu cererea de 
trebuie trimise în plic sigilat, prin poştă recomandată, mesagerie expresă sau înmânate finanţare o declaraţie pe propria răspundere că nu se încadrează în nici una din 
personal (aducătorului i se va elibera o confirmare de primire care să cuprindă situaţiile de la punctele de mai sus. 
numărul, data şi ora înregistrării la sediul Autorităţii Finanţatoare) la sediul Autorităţii Proiectele trebuie să vizeze grupuri ţintă numai din MUNICIPIUL Călăraşi.    
Finanţatoare: Registratura din cadrul Primăriei municipiului Călăraşi, str. Bucureşti, 6.Criteriile conform art.30 din Legea nr.350/2005 pe baza cărora se atribuie 
nr.140A,  Judeţul Călăraşi. Cererile de finanţare trimise prin orice alte mijloace (ex.: contractul:
fax.sau e-mail) vor fi respinse.A)PROGRAMUL MUNICIPAL PENTRU SUSŢINEREA ŞI PROMOVAREA 
Solicitantul trebuie să prezinte un exemplar original şi o copie a documentaţiei de SPORTULUI DE PERFORMANŢĂ în suma totala de 50 mii lei astfel:
solicitare.Toate cererile selecţionate în urma trierii sunt supuse evaluării. La acordarea 
Documentaţia de solicitare se introduce într-un plic interior care va fi sigilat. Plicul punctajului vor fi considerate ca prioritare:
interior trebuie să fie marcat cu denumirea şi adresa solicitantului, pentru a permite 
returnarea documentelor, fără a fi deschis, în cazul în care scrisoarea de 
înaintare/interes este declarată întârziată. Plicul interior se introduce într-un plic 
exterior, marcat cu adresa Autorităţii Finanţatoare şi cu inscripţia ,, A NU SE 
DESCHIDE ÎNAINTE DE  DATA.......... ".
În cazul în care plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de mai sus, 
Autoritatea Finanţatoare nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru rătăcirea 
documentelor transmise
9.Termenul-limită pentru înaintarea solicitărilor de finanţare nerambursabilă este 
10.05.2018, orele 15.00. Selecţia şi evaluarea proiectelor va începe la data de 
11.05.2018, ora 11.00. 
Notă: 
Programul pentru acordarea finanţărilor nerambursabile, valabil pe anul 2018, a fost 
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. 57 din 27.03.2018.
Vor fi analizate doar proiectele depuse în termenul stabilit prin anunţul de participare şi 
întocmite în conformitate cu documentaţia prevăzută în regulament şi care au ca 
beneficiari locuitorii MUNICIPIULUI Călăraşi.

Primăria Călăraşi

Anunţ de participare Legea 350
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 Linie telefonică specială 
pentru sesizări pe problema 

animalelor fără stăpân

0371 069 701

www.obiectiv-online.ro

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 APRILIE 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 26.04.2018 - Bloc 1, Bloc 2, Bloc 3, Bloc 4, Bloc 5, Bloc 6, Bloc 
7, Bloc 9, Bloc 10, Bloc 12*, Bloc 40 A, Bloc 40 B, Bloc 75G.

l 27.04.2018 - Bloc 8, Bloc 11, Bloc 12 MI, Bloc 12AS, Bloc 16, 
Bloc 20, Bloc 32 A, Bloc 32 B. 

ANUNŢ CĂTRE LOCATARII DIN 
APARTAMENTELE MUNICIPIULUI 

CĂLĂRAŞI ŞI ORAŞULUI LEHLIU GARĂ

ncepând cu facturile emise în luna martie 2018, clienţii 
ECOAQUA din judeţul Călăraşi îşi pot plăti facturile de apă Îşi canalizare prin intermediul terminalelor din 

magazinele partenere cu sigla „UN-DOI CENTRU DE PLĂŢI”. 
Acest lucru este posibil datorită semnării unui acord de 
colaborare între Mobile Distribution SRL , operator de plăţi în 
numerar şi ECOAQUA Călăraşi, operatorul regional de apă şi 
canalizare din judeţul Călăraşi.
Serviciul se adresează clienţilor ECOAQUA Călăraşi din localităţile de 
operare din judeţul Călăraşi. Pentru a efectua o plată, clientul trebuie 
doar să se prezinte cu factura în cel mai apropiat magazin partener cu 
semnul „un-doi Centru de plăţi” şi să comunice vânzătorului ce tip 
de plată doreşte să efectueze. După scanarea codului de bare de pe 
factură, clientul menţionează suma pe care doreşte să o plătească iar 
vânzătorul va încasa banii în numerar şi îi va oferi un bon cu toate 
detaliile tranzacţiei (data plăţii, suma, locaţia, furnizorul etc). 
Consumatorii nu sunt condiţionaţi de achiziţionarea unor articole din 
magazine şi nu există comisioane pentru tranzacţionări, serviciul 
fiind gratuit. 
Cele mai apropiate magazine partenere un-doi Centru de plăţi pot fi 
identificate pe site-ul companiei, la adresa www.un-doi.ro/ magazine/, 
sectiunea „Localizare POS un-doi”, sau pe site-ul operatorului 
ECOAQUA  www.ecoaqua.ro, secţiunea Anunţuri.  

Despre un-doi Centru de plăţi
Din 2005 ne-am specializat în distribuţia de produse preplătite ale 
principalilor operatori de servicii telecom, drum care a culminat în 
septembrie 2014 cu lansarea un-doi Centru de plăţi - un serviciu isteţ de 
încasare a facturilor de utilităţi în magazinele partenere din toată ţara, 
la care se adaugă mereu altele noi.
Compania se dezvoltă pe o structura de 5.500 de parteneri din toata 
ţara, cu peste 7.500 de magazine şi o experienţă de peste 10 ani în 
serviciile de încarcare a cartelelor prepaid pentru toţi operatorii de 
telefonie mobilă.

Despre Ecoaqua SA Călăraşi
Ecoaqua SA Călăraşi a fost creată în anul 2004 ca Operator Regional de 
apă şi canalizare în judeţele Călăraşi şi Ialomiţa. ECOAQUA SA 
urmăreşte ca prin performanţele sale operaţionale şi financiare să 
asigure creşterea gradului de acces al populaţiei din aria de operare la 
aceste servicii, având ca obiectiv creşterea calitaţii serviciilor şi 
asigurarea conditiilor satisfacerii cerinţelor clienţilor noştri.

Ecoaqua SA Călăraşi şi UN-DOI 
Centru de Plăţi anunţă semnarea 

unui parteneriat

Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, 
adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: 
1. Autoritatea contractantă: Municipiul Călăraşi prin Primăria municipiului Călăraşi, 
cu sediul în municipiul Călăraşi, str. Bucureşti, nr. 140A, cod fiscal 4445370, nr. 
telefon/fax: 0242311031, e-mail: office@primariacalarasi.ro. 
2. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă: Legea nr. 
350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate 
pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare. 

3. Procedura de atribuire se face pe baza selecţiei publice de proiecte  conform art. 5 din 
Legea nr. 350/2005. Scopul este atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă 
,,Activităţi sportive şi de tineret ,, de la bugetul local al Municipiului Călăraşi, în anul 
2018. 
  - Sportul de performanţă (divizie superioară, divizie medie, divizie inferioară, sport 

B) PROGRAMUL MUNICIPAL PENTRU SUSŢINEREA ŞI PROMOVAREA individual) - valorificarea aptitudinilor individuale şi de echipă în cadrul competiţiilor 
SPORTULUI  PENTRU TOŢI, în sumă totala de 150 mii lei, astfel:pentru ameliorarea rezultatelor sportive, realizarea de recorduri sau obţinerea 
Toate cererile selecţionate în urma trierii sunt supuse evaluării. La acordarea victoriei, cantonamente, semicantonamente, concursuri şi întreceri sportive. 
punctajului vor fi considerate ca prioritare:Obiective: dezvoltarea activităţii sportive pe plan local, naţional sau internaţional, după 

caz; 
  - Sportul pentru toţi - organizarea de consfătuiri, schimburi de experienţă, gale şi 
manifestări; practicarea sportului pentru sănătate, educaţie, recreere, ca parte 
integrantă a modului de viaţă, în vederea menţinerii sănătăţii individului şi societăţii; 
participarea la tabere de pregătire, susţinerea prin participarea la competiţiile 
judeţene, naţionale şi/sau internţionale pentru dezvoltarea spiritului competiţional, 
atragerea cât mai multor tineri către mişcare, dezvoltarea comportamentală care 
favorizează orientarea către performanţa cotidiană şi dezvoltare durabilă. Obiective: 
atragerea populaţiei de toate vârstele în activităţi pentru sănătate şi recreere. 
4. Suma disponibilă pentru sprijinul financiar acordat de autoritatea 
finanţatoare este de 200 mii lei. 
Grantul maxim acordat prin acest program este de cel mult 90% din totalul cheltuielilor 
eligibile ale proiectului. Diferenţa trebuie să fie asigurată din sursele proprii ale 
solicitantului, ale partenerilor acestuia sau din alte surse. Fiecare solicitant trebuie să 
contribuie cu un aport propriu de cel puţin 10% din costurile totale eligibile ale 
proiectului, sumă ce va fi identificată în contul deschis special pentru proiect. 
Contribuţia financiară proprie a solicitantului se va verifica odată cu întocmirea 
raportului final al proiectului. Contribuţia în natură nu este eligibilă. 
ATENŢIE! Gradul de implicare financiară a solicitantului este un criteriu de punctaj, cu 
cât contribuţia financiară proprie este mai mare de 10%, cu atât punctajul obţinut la 
evaluare va fi mai ridicat. 
5. Eligibilitatea aplicanţilor 
(1) Pentru a fi eligibili la accesarea fondurilor nerambursabile, solicitanţii trebuie să 

Proiectul sau proiectele stabilite ca fiind câştigătoare sunt cele care întrunesc punctajul îndeplinească următoarele condiţii: 
cel mai mare, rezultat din grila de evaluare, fiind cele mai avantajoase din punct de  să fie persoană fizică care să prezinte o formă de înregistrare, atestare sau apartenenţă 
vedere tehnico-financiar. Proiectul sau proiectele care nu întrunesc punctajul minim de din punct de vedere profesional, sau persoană juridică cu statut de asociaţie sau 
60 de puncte, rezultat din grila de evaluare, sunt respinse. fundaţie constituită conform legii sau cult religios recunoscut de lege; 
Proiectele vor fi finanţate în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut, în limitele  solicitantul trebuie să aibă activităţile din proiect incluse în documentele statutare; 
fondurilor aprobate prin Programul anual. În cazul în care, vor exista mai multe  solicitanţii trebuie să aibă sediul înregistrat în– MUNICIPIUL Călăraşi (să fie 
proiecte care întrunesc acelaşi punctaj, dar nu vor exista resurse financiare pentru înregistrate ca organizaţii româneşti conform legii române); 
finanţarea lor, criteriul avut în vedere la departajarea acestora va fi reprezentat de data  fiecare solicitant trebuie să contribuie cu minimum 10% din costurile eligibile totale ale 
şi ora depunerii (înregistrării) cererii de finanţare la Autoritatea Finanţatoare.proiectului; 
Beneficiarul finanţării nerambursabile se va angaja în scris să asigure contribuţia  să fie direct responsabili de pregătirea şi managementul proiectului şi să nu acţioneze 
proprie pe parcursul derulării proiectului. (Declaraţia este cuprinsă în anexa A2 - ca un intermediar. 
Cererea de finanţare)(2) Potenţialii solicitanţi nu pot participa la licitaţia deschisă dacă: 
7.  Regulamentul privind regimul finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al  sunt în stare de faliment sau pe cale de lichidare, au activităţile administrate de către 
Municipiului Călăraşi şi documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile, se pot tribunal, au început proceduri de aranjamente cu creditorii, au activitatea suspendată 
obţine de la sediul Primăriei Municipiului Călăraşi, str. Bucureşti, nr. 140A,  judeţul sau sunt în orice situaţie analogă provenind dintr-o procedură similară prevăzută în 
Călăraşi, cod poştal 910058, Călăraşi, la Direcţia tehnică/Direcţia economică, nr. legislaţia şi reglementările în vigoare; 
telefon/fax: 0242311031, e-mail: office@primariacalarasi.ro., începând cu data de  au suferit condamnări definitive şi/sau irevocabile datorate unei conduite profesionale 
12.04.2018.(ex: condamnare împotriva căreia nici un apel nu mai este posibil); 
Informaţii suplimentare despre programul de finanţare, procedura de completare şi  au suferit condamnări definitive şi/sau irevocabile pentru fraudă, corupţie, implicare 
depunere a documentelor pot fi solicitate în scris pe adresa de e-mail: în organizaţii criminale sau orice alte activităţi ilegale în detrimentul intereselor 
office@primariacalarasi.ro la Direcţia tehnică/Direcţia economică nr. telefon/fax: financiare ale unor terţi; 
0242311031, cu cel puţin 6 zile înainte de data-limită pentru depunerea propunerilor de  sunt declaraţi a fi într-o situaţie de încălcare contractuală prin neîndeplinirea 
proiect conform art.23 (2) din Legea nr.350/2005obligaţiilor provenind dintr-o procedură de achiziţii sau de altă finanţare 
8. Unde şi cum se depun cererile de finanţare nerambursabilă din fondurile autorităţilor finanţatoare. 
Documentele de eligibilitate ale proiectului/Cererile de finanţare nerambursabilă Solicitanţii, respectiv partenerii (dacă sunt), trebuie să depună odată cu cererea de 
trebuie trimise în plic sigilat, prin poştă recomandată, mesagerie expresă sau înmânate finanţare o declaraţie pe propria răspundere că nu se încadrează în nici una din 
personal (aducătorului i se va elibera o confirmare de primire care să cuprindă situaţiile de la punctele de mai sus. 
numărul, data şi ora înregistrării la sediul Autorităţii Finanţatoare) la sediul Autorităţii Proiectele trebuie să vizeze grupuri ţintă numai din MUNICIPIUL Călăraşi.    
Finanţatoare: Registratura din cadrul Primăriei municipiului Călăraşi, str. Bucureşti, 6.Criteriile conform art.30 din Legea nr.350/2005 pe baza cărora se atribuie 
nr.140A,  Judeţul Călăraşi. Cererile de finanţare trimise prin orice alte mijloace (ex.: contractul:
fax.sau e-mail) vor fi respinse.A)PROGRAMUL MUNICIPAL PENTRU SUSŢINEREA ŞI PROMOVAREA 
Solicitantul trebuie să prezinte un exemplar original şi o copie a documentaţiei de SPORTULUI DE PERFORMANŢĂ în suma totala de 50 mii lei astfel:
solicitare.Toate cererile selecţionate în urma trierii sunt supuse evaluării. La acordarea 
Documentaţia de solicitare se introduce într-un plic interior care va fi sigilat. Plicul punctajului vor fi considerate ca prioritare:
interior trebuie să fie marcat cu denumirea şi adresa solicitantului, pentru a permite 
returnarea documentelor, fără a fi deschis, în cazul în care scrisoarea de 
înaintare/interes este declarată întârziată. Plicul interior se introduce într-un plic 
exterior, marcat cu adresa Autorităţii Finanţatoare şi cu inscripţia ,, A NU SE 
DESCHIDE ÎNAINTE DE  DATA.......... ".
În cazul în care plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de mai sus, 
Autoritatea Finanţatoare nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru rătăcirea 
documentelor transmise
9.Termenul-limită pentru înaintarea solicitărilor de finanţare nerambursabilă este 
10.05.2018, orele 15.00. Selecţia şi evaluarea proiectelor va începe la data de 
11.05.2018, ora 11.00. 
Notă: 
Programul pentru acordarea finanţărilor nerambursabile, valabil pe anul 2018, a fost 
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. 57 din 27.03.2018.
Vor fi analizate doar proiectele depuse în termenul stabilit prin anunţul de participare şi 
întocmite în conformitate cu documentaţia prevăzută în regulament şi care au ca 
beneficiari locuitorii MUNICIPIULUI Călăraşi.

Primăria Călăraşi

Anunţ de participare Legea 350



...afli ce se-ntâmplă12 20  - 26 aprilie 2018Publicitate

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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