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Sandu Bărbosu: „Anul acesta
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Dunărea Călăraşi,
şanse mari pentru a
câştiga trofeul Ligii a
2-a/Răzvan Burleanu
va fi în tribună
Oficialii Dunării Călăraşi se aşteaptă la un
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sâmbătă, 26 mai, de la ora 12:30 la
partida dintre Dunărea...
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675 de sancţiuni
contravenţionale,
însumând 98.000 lei,
au fost aplicate de
Poliţia Locală Călăraşi
de la începutul anului

P

oliţia Locală Călăraşi a aplicat, în
primele patru luni ale anului, 675 de
sancţiuni contravenţionale (avertismente scrise şi amenzi), valoarea totală a
amenzilor fiind de aproximativ 98.000 de
lei.
Cele mai multe şi mai mari amenzi au fost
aplicate după cum urmează:
- pentru colectarea de deşeuri menajere din
containerele special amenajate (32 amenzi 3.450 lei)
- pentru aruncat gunoaie pe domeniul
public (25 amenzi - 1.750 lei)

- pentru consum băuturi alcoolice pe
domeniul public (28 amenzi - 3.700 lei)
- pentru nesolicitarea unui document de
identitate la împlinirea vârstei de 14 ani (49
amenzi - 1.985 lei)
- pentru nerespectarea reglementărilor
privind Oprirea (124 amenzi - 36.250 lei)
- pentru nerespectarea regulilor privind
"Accesul interzis" (15 amenzi - 4.495 lei)
- pentru nerespectarea HCL 40/2013 privind regulamentul de circulaţie a
autovehiculelor cu tonaj mai mare de 3,5
tone pe raza municipiului (12 amenzi12.500 lei)
- pentru nerespectarea reglementărilor
privind fumatul în localuri publice (3
amenzi - 15.000 lei)

ANUNŢ
ORGANIZARE
CURSURI
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;
http://www.cursuri-calificareautorizate.ro

Proaspăt asfaltate, străzile din Lotul 2
Mircea Vodă au intrat în reparaţii

A

sfaltate în toamna anului trecut,
străzile din Lotul 2 Mircea Vodă
(Panduri, Victoriei, Năvodari) au
intrat deja în reparaţii, chiar înainte de
recepţia lucrării, programată pentru
luna viitoare. Lucrările de decopertare
sunt executate pe lângă bordură din
cauza unei deficienţe de turnare a
asfaltului.
Mai exact, conform spuselor
directorului tehnic din Primăria
Municipiului Călăraşi, Marian
Gheorghe, s-a constat că asfaltul este
turnat greşit, fapt ce nu permite
preluarea apelor pluviale de către
geigere.
Constructorul, firma Oyl Company
din Slobozia, s-a văzut nevoit să
intervină la covorul asfaltic turnat
uniform pe toată suprafaţa caro-

sabilă, prin decopertare, şi să-l
peticească după ce va fi adus la
nivelul corespunzător.
Normal ar fi fost ca acest aspect să fie
aniticipat din momentul turnării
asfaltului, dar.. a fost o scăpare
tehnică. Aşa cum s-a întâmplat şi cu
bordurile care nu au fost coborâte la
nivelul asfaltului, în intersecţii,
pentru a perimte un acces facil de pe
un trotuar pe altul.
Primăria Călăraşi a alocat pentru
asfaltarea străzilor din Lotul 2 suma
de 3.573.453 lei:
-Str. Macului – 431 m
-Str. Navodari – 642 m
-Str. Victoriei – 840 m
-Str. Panduri – 1062 m
La începutul acestei luni a fost
semnat contractul ce vizează
proiectarea şi execuţia pentru

proiectul ”Modernizare străzi în
cartierul Mircea Vodă, municipiul
Călăraşi”- Lot 1.
În urma procedurii de achiziţie, a
fost declarată câştigătoare asocierea
dintre Bertoni Construct SA,
Frasinul SRL şi Komora SRL.
Termenul de execuţie a lucrărilor
este de 13 luni de la semnare, din care
o lună proiectarea şi 12 luni execuţia.
Proiectul implică modernizarea a
cinci străzi din cartierul Mircea Vodă
(zona de case), astfel:
Grădiştea – 687,954 ml
Năvodari – 935,909 ml
Crângului – 1083,202 ml
Mihai Viteazul – 1022,452 ml
Dumbravei – 905,187 ml
Valoarea totală a contractului este de
6.271.712,96 lei fără TVA.

Primăria Călăraşi
În atenţia comercianţilor
Ziua Copilului va fi organizată, anul acesta, prin
parteneriatul Primăria Municipiului Călăraşi – Consiliul
Judeţean Călăraşi şi Centrul Judeţean de Cultură şi
Creaţie. În acest sens, Primăria Municipiului Călăraşi
anunţă faptul că, pentru manifestările legate de Ziua
Copilului – 1 iunie 2018, pune la dispoziţia comercianţilor
posibilitatea de a desfăşura activităţi, în centrul oraşului,
în anumite locaţii ce vor fi repartizate după primirea
cererilor şi analizarea lor.
Se vor accepta NUMAI activităţi de comercializare de:
l
apă şi băuturi răcoritoare
l
îngheţată
l
vată de zahăr, gogoşi şi alte produse de patiserie
l
porumb fiert/copt
NU se vor aviza favorabil cererile privind activităţi legate
de terase, grătare, comercializare băuturi alcoolice, parc
de distracţii, trambuline, tobogane gonflabile, comerţ
ambulant de orice fel.
În curând veţi afla şi ce surprize au pregătit anul acesta,
pentru copiii din Călăraşi, Primăria Municipiului Călăraşi
şi Consiliul Judeţean Călăraşi prin Centrul Judeţean de
Cultură şi Creaţie, cu ocazia Zilei de 1 Iunie.
www.obiectiv-online.ro
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n
Primăria Călăraşi

Proiect cu finanţare REGIO
pentru modernizarea zonei
centrale a municipiului Călăraşi

U

n alt proiect cu finanţare
europeană pe care Primăria
Municipiului Călăraşi îl are în
pregătire este cel care îşi propune
reducerea emisiilor de carbon în
municipiul Călăraşi prin creearea unui
spaţiu urban multifuncţional în zona
centrală a municipiului.
Extinderea şi modernizarea spaţiilor

pietonale constituie una dintre
strategiile esenţiale pentru atingerea
obiectivului de mobilitate urbană
durabilă. În municipiul Călăraşi există
zona centrală care reprezintă areale de
atracţie la nivelul oraşului, care
reuneşte zone pietonale de recreere,
agrement, reprezentate de Parcul
Central, fiind utilizată preponderent

Serviciul Public Pavaje Spaţii Verzi
a început asfaltarea străzilor

S

erviciul Public Pavaje Spaţii Verzi, din subordinea Primăriei
Municipiului Călăraşi, a demarat recent programul de asfaltări pe
mai multe străzi.

Conform declaraţiilor viceprimarului Viorel Ivanciu, acest program se va
încheia la 1 septembrie 2018.
Luni, 14 mai a.c., s-au efectuat lucrări de asfaltare pe strada Ecaterina
Teodoroiu, pe 21 mai, în acelaşi cartier Cărămidari, s-a asflatat strada
Eremia Grigorescu, iar pe 28 mai se va lucra pe strada Miron Costin.
Se vor mai asfalta, până la 1 septembrie, de către SPPSV, următoarele
străzi:

pentru activităţi de recreere. Mersul pe
jos reprezintă una dintre opţiunile
fundamentale ale mobilităţii, oferind o
serie de avantaje: este ieftin, fără
emisii, nu utilizează combustibili,
oferă beneficii pentru sănătate,
accesibil indiferent de venituri.
Zona centrală în care este situat
amplasamentul investiţiei concen-

trează cele mai importante unităţi
administrative, financiare, culturale şi
comerciale şi prezintă o bună deservire
cu spaţii publice prin existenţa unei
reţele formată din grădini, squaruri şi
pieţe conectate, parţial, prin zone
pietonale.
Cu toate acestea, spaţiul public nu este
amenajat corespunzător, fiind în mare
măsură degradat. Astfel, per
ansamblu, zona nu este foarte
atractivă pentru locuitori, fiind
necesară reamenajarea şi revitalizarea zonei pietonale.
Proiectul propune soluţii moderne de
share-space şi pietonal, infrastructura
necesară derulării tranzitului
pietonilor şi bicicliştilor între zonele de
interes din zona centrală şi a legăturii
între liniile de circulaţie ale
transportului public urban. Lucrările
de intervenţie propuse vor consta în:
lucrări de infrastructură, fântâni,
mărirea şi diversificarea zonelor de
spaţiu verde prin amplasarea de
jardiniere şi gradene de sprijin (se vor
planta specii autohtone şi foarte bine
adaptate la mediul climatic din zona
câmpiei), trepte şi rampe pentru
accesul persoanelor cu dizabilităţi,
pergole, divers mobilier urban,
iluminat ornamental, canalizaţii
subterane pentru instalaţiile noi cât şi
pentru reţelele de telefonie, cablu
existenţe, amenajarea zonelor de
şedere prin amplasarea de bănci
inteligente (dotate cu prize USB,
sisteme inteligenţe şi autonome) etc.
În acelaşi perimetru va fi amplasată o
staţie autonomă de tip bike-shering
pentru circa 30 de biciclete care va
permite parcarea în siguranţă a
acestora precum şi un confort ridicat
pentru închiriere şi returnare.
Prin toate intervenţiile propuse se va
obţine îmbunătăţirea calităţii vieţii
prin îmbunătăţirea amenajărilor
peisagistice, prin crearea unui micro
climat mai favorabil şi a unui mediu
mai calm şi mai bine oxigenat.
În curând, Primăria Municipiului
Călăraşi va recepţiona Documentaţia
de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie a
acestui proiect, urmând ca, până în
toamnă, aplicaţia să fie depusă spre
finanţare.

A fost semnat contractul pentru
proiectul „Modernizare străzi în
cartierul Mircea Vodă, municipiul
Călăraşi” - Lot 1

M

iercuri, 9 mai 2018, a fost
semnat contractul ce vizează
proiectarea şi execuţia pentru
proiectul ”Modernizare străzi în
cartierul Mircea Vodă, municipiul
Călăraşi”- Lot 1.

Valoarea totală a contractului este de
6.271.712,96 lei fără TVA.
Sistemul rutier va avea următoarea
alcătuire:
-4 cm uzură din beton asfaltic
-5 cm strat de legătură din beton asfaltic
deschis

În urma procedurii de achiziţie, a fost
declarată câştigătoare asocierea dintre
Bertoni Construct SA, Frasinul SRL şi
Komora SRL. Termenul de execuţie a
lucrărilor este de 13 luni de la semnare, din
care o lună proiectarea şi 12 luni execuţia.

-20 cm strat de fundaţie din balast

l
Ion Scorţaru

Proiectul implică modernizarea a cinci
străzi din cartierul Mircea Vodă, astfel:

-15 cm strat de formă recuperat din
materialul pietros existent

l
Anton Pann

Grădiştea – 687,954 ml

l
Silozului

Năvodari – 935,909 ml

l
Mihail Sadoveanu

Crângului – 1083,202 ml

l
Pescăruşi (între Panduri şi Zăvoiului)

Mihai Viteazul – 1022,452 ml

l
Locomotivei (intre Nicolae Titulescu şi Tudor Vladimirescu)

Dumbravei – 905,187 ml

Trotuarele existente vor fi ranforsate cu
un strat de mixtură asfaltică de 4cm şi se
vor înlocui bordurile de lângă drum,
excepţie făcând strada Grădiştea unde
trotuarele sunt într-un stadiu avansat de
degradare şi necesită reparaţii majore.

l
Stânjeneilor
l
Andrei Şaguna
l
Diaconu Coresi
l
Sulfinei (zona blocurilor I)
l
Aleea Constructorului

www.obiectiv-online.ro

-15 cm strat de fundaţie superioară din
piatră spartă
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Sandu Bărbosu: „Anul acesta ne ocupăm, cu
precădere, de asfaltarea străzilor din comuna Modelu”

A

flat la jumătatea celui de-al
patrulea mandat de primar,
Gheorghe Dobre sau Sandu
Bărbosu, cum îl ştie toată lumea, este
hotărât să finalizeze asfaltarea tuturor
străzilor din Modelu, Tonea şi Codana
chiar în acest mandat. Iar lucrurile stau
foarte bine din acest punct de vedere,
dat fiind faptul că două proiecte sunt
finanţate, unul din fonduri proprii şi
celălalt pe PNDL, iar cel de al treilea
urmând a fi depus pe PNDL 3. Lucrările
la canalizare sunt şi ele aproape de
finalizare, în acest moment lucrânduse la staţia de epurare.
„Reţeaua de canalizare este aproape de
finalizare, cu staţie de epurare şi 7 staţii
de pompare. Lucrările au început în
2016, numai că, între timp, firma care a
câştigat licitaţia atunci a dat faliment,
astfel că a trebuit să refacem proiectul,
să scoatem din nou la licitaţie, ceea ce
ne-a întârziat, dar acum lucrările sunt
pe final, în august anul acesta vom face
recepţia lucrării. Reţeaua de canalizare
va deservi toată comuna Modelu,
aproximativ 10.000 de locuitori.

Vom începe apoi discuţiile pentru
realizarea branşamentelor, pentru că în
proiect nu au fost prinse, să vedem cât
costă acest lucru. Intenţia noastră este
de a suporta în comun costurile,
cetăţenii să plătească jumătate iar
Consiliul Local diferenţa.”, ne-a
explicat primarul din Modelu.

Dacă la şcoli s-a intervenit în anii
anteriori, în prezent atenţia
administraţiei Modelu este axată pe
cele două grădiniţe, care au fost prinse
în proiecte pe PNDL 2, urmând ca în
perioada următoare să înceapă

lucrările de modernizare. „Avem două
proiecte pe PNDL 2, privind
infrastructura educaţională, pentru
care am obţinut finanţare, la Grădiniţa
nr. 1 - 1,9 milioane lei pentru
modernizare şi Grădiniţa nr. 2 –
800.000 lei, care va fi demolată şi
reconstruită. Pentru Grădiniţa nr. 2 am
publicat pe SEAP caietul de sarcini, sau depus ofertele care sunt în analiză în
acest moment. Pentru Grădiniţa nr. 1 a
expirat termenul de contestaţii şi, dacă
nu a fost depusă niciuna, vom da
ordinul de începere şi vom preda
amplasamentul constructorului.”, ne-a
explicat primarul.
Obiectivul principal al acestui mandat,
după spusele primarului Sandu
Bărbosu, este finalizarea asfaltării. Şi
există toate premisele ca acest lucru să
se întâmple datorită faptului că
majoritatea străzilor sunt prinse în
proiecte aflate în diferite stadii.
„În ceea ce priveşte asfaltarea, am
publicat pe SEAP proiectarea şi
execuţia pentru proiectul finanţat prin
PNDL 2, în valoare de 11 milioane lei, ce
prevede asfaltare şi şanţuri dalate pe o
lungime de 8,4 km. Sperăm ca la 1 iulie
2018 să demarăm lucrările. Străzile pe
care se va turna covor asfaltic sunt:
Răsăritului, Dudului, Nucilor,
Canalului, Zăvoiului, Trandafirilor,
Porumbeilor, Vişinilor şi Lacului
situate în partea de nord, iar pe sud
Castelului, Narciselor, Teiului şi
Borcea.
Am semnat contractul pentru studiul
de fezabilitate pentru un alt proiect de
asfaltare şi şanţuri dalate, pe o lungime
de 5 km, în satul Tonea, pe străzile
Lebedei, Bumbacului, Prelungirea
Bumbacului, Prepeliţei, Berzei şi Morii.
Străzile au fost reabilitate acum 10 ani
dar s-au deteriorat din cauza lucrărilor
la aducţiunile de gaze şi la reţeaua de
apă şi nu le mai putem lăsa aşa.
Valoarea investiţiei va fi de 3 milioane
de lei şi o vom suporta din bugetul
propriu.
Iar pentru anul următor avem deja un

proiect pregătit, care a fost respins pe
AFIR, tot pe asfaltare de drumuri, şi
aşteptăm să se deschidă PNDL 3 pentru
a-l depune acolo. Străzile cuprinse în
acest proiect sunt Crinului, Plopilor,
Flacăra, Narciselor, Năvodari din
Modelu şi Prunului, Nucului din Tonea.
Lungimea cumuluată fiind de 6,5 km
iar valoarea investiţiei 7 milioane lei.
Cu acesta din urmă vom avea peste 75%
din străzile din comuna Modelu
asfaltate şi racordate la apă şi
canalizare.”, a încheiat Sandu Bărbosu.

Despre buget, primarul se declară
mulţumit, nu e îndestulător, dar se
descurcă, aşa cum a făcut-o în ultimii 14
ani. Cu banii pentru asistenţii personali
sunt mereu probleme, dar altfel i-a
chivernisit cum trebuie. Bugetul
consolidat al Primăriei Modelu, pentru
acest an, este de 15 milioane lei din care
bugetul propriu este de 3 milioane lei.
Din fonduri proprii s-a reamenajat
Salonul de nunţi, căruia i-a fost mărită
capacitatea pentru încă 100 de
persoane, şi s-au construit 6 foişoare în
faţa acestuia şi a fost modernizat şi
sediul Primăriei.
Şi pentru că oamenii mai trebuie să se şi
distreze, week-end-ul trecut (19-20
mai) a fost organizată Ziua Comunei, la
care au participat în jur de 4.000 de
persoane, atracţia principală fiind Nicu
Paleru, Minodora dar şi trupa
Compact. Distracţia s-a încheiat
duminică cu deja obişnuitul foc de
artificii.

Proiect Grădiniţa Amicii Călăraşi - „Cartea, prietena mea”

„Copiii citesc tot mai puţin” – este o afirmaţie pe care o
auzim, din păcate, din ce în ce mai des. Cartea este
sursa principală de miraje, dar astăzi primează
calculatorul, tableta, telefonul şi televizorul şi asta
pentru că oferă atractivitate, spectaculozitate şi nu cere
efort mintal special, de aceea lectura pierde teren,
pentru aceasta, noi, educatoarele: Chiru Mariana,
Popa Valeria, Stoian Letiţia, Enică Dumitra şi Sava
Mariana, de la Grădiniţa cu Program Prelungit
„Amicii” Călăraşi, am realizat un Proiect de Parteneriat
cu Biblioteca Judeţeană Călăraşi cu scopul de a face
cartea, prietena copiilor.

Prima întâlnire a copiilor cu doamnele bibliotecare
Stan Elena şi Popescu Adriana a fost interesantă,
plăcută şi aşteptată cu multă nerăbdare. Le-au vorbit
copiilor despre importanţa cărţilor în viaţa lor.

natură şi cel creat de om.
Am continuat să promovăm importanţa cărţii printr-o
gamă diversă de activităţi adaptate nivelului de vârstă
preşcolară.

În alte activităţi, noi, educatoarele, le-am precizat că
ascultând, citind cărţi (atunci când vor fi mari) nu au
decât de câştigat, pentru că vor comunica mai uşor cu
lumea din jurul lor, îşi pot exprima gânduri, idei,
opinii, stări, sentimente.

Toate au culminat cu vizita la bibliotecă. Bucuria
copiilor la întâlnirea cu multitudinea de cărţi a fost
manifestată astfel: „Ce multe cărţi, ce frumos sunt
aşezate! Păcat că nu ştiu să citesc...” A fost o zi
minunată... cu multă eficienţă.

Cartea trebuie să fie o prietenă pentru fiecare copil.
Citind-o, copiii vor fi mai sensibili la frumosul din

Să nu uităm să oferim copiilor noştri un start
mai bun pentru ziua de mâine.
www.obiectiv-online.ro
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George Avram: „Vom demara procedurile de
licitaţie pentru două proiecte importante în
comună, în valoare de peste 7 milioane de lei”
Mircea Brânduşă

R

ecent, am ajuns din nou în
comuna Ştefan Vodă
pentru a avea o discuţie cu
edilul comunei, George Avram,
despre realizările administraţiei
sale la jumătatea acestui mandat.
î
Rep: Care este modul dumneavoastră de a
conduce primăria Ştefan Vodă care v-au
menţinut în fruntea comunei timp de 26 de
ani?
G.A.: De-a lungul timpului am implementat în
primăria Ştefan Vodă un stil de lucru bine articulat, pe
care m-am preocupat să-l îmbunătăţesc la începutul
fiecărui mandat. Acest stil de lucru mi-a oferit
posibilitatea să dispun de o viziune clară pentru
perioada următoare şi să asigur comunei o dezvoltare
coerentă, care să permită punerea în valoare a tuturor
posibilităţilor şi facilităţilor existente.
î
Rep: Din punct de vedere administrativ,
economic şi social, la ora când vorbim, cum
stau lucrurile în primăria Ştefan Vodă?
G.A.: Obiectivul nostru principal a fost, este şi va
rămâne în continuare o administraţie orientată spre
cetăţeni, ceea ce înseamnă că nevoile şi cerinţele lor,
problemele comunei şi soluţiile ce se impun sunt
preocupările noastre zilnice. Administrativ, s-a
completat organigrama de funcţionare a primăriei prin
scoaterea la concurs a unor posturi în serviciile
deficitare: registrul agricol; asistenţă socială;
contabilitate; stare civilă. Economic, lucrurile nu stau
tocmai bine privind încasarea taxelor şi impozitelor,
asta datorită faptului că populaţia este îmbătrânită.
Salariile au sosit cu întârziere în ultimul trimestru al
anului 2017, lucru care s-a reglat odată cu aprobarea
bugetului local pe 2018. La capitolul social, există 32
dosare în plată pentru Legea 416, oameni care
prestează muncă în folosul comunităţii. Nu există
întârzieri la plata îndemnizaţiilor privind asistenţii
persoanelor cu handicap.
î
Rep: Care ar fi cele mai importante realizări
ale primăriei Ştefan Vodă, vorbind despre
primii doi ani din acest mandat?
G.A.: S-au executat lucrări de mentenanţă a reţelei de
iluminat public stradal prin completarea cu unităţi
lumină (200 bucăţi) economice, astfel încât cetăţenii să
beneficieze de condiţii optime pentru deplasarea pe
timp de noapte. În curs de derulare se află lucrările
reţelei de canalizare, proiect implementat prin
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Ministerul Mediului în valoare de 1 milion euro care
include următoarele obiective: construire staţie
purificare apă potabilă; înlocuirea reţelei de tubulatură
(5.606 m conducte pvc/250mm; 315 m conducte
pvc/106 mm şi 560 m conducte pld/125mm);
construire cămine vizitare cu cap şi rame (102 bucăţi);
construire două chesoane de găzduire a sistemului de
pompare. Nu în ultimul rând primăria a încheiat un
contract de salubrizare cu firma Rebu pentru
colectarea şi transportul gunoiului menajer cu un preţ
de 1,8 lei/persoană.
î
Rep: Ţinând cont că localitatea Ştefan Vodă
este foarte aproape de municipiul Călăraşi,
există interes în rândul oamenilor de afaceri?
Cum şi cu ce contribuie primăria în vederea
atragerii investitorilor?
G.A.: În primul rând fac menţiunea că dorim să
contribuim la dezvoltarea comunei nostre oferind
astfel sprijin tuturor investitorilor ce vor prezenta
interes pentru realizarea unor medii de afaceri. Există
la nivel de discuţii un parteneriat cu un investitor care a
solicitat aprobarea documentaţiei tehnice pentru

înfiinţarea unei firme cu specific avicol, respectiv
construirea unei ferme care va avea obiect de activitate
creşterea păsărilor ouătoare. Această investiţie se va
construi la intersecţia DN 21A cu DJ 211C. Odată cu
înfiinţarea acestei ferme se vor creea noi locuri de
muncă iar bugetul local se va îmbunătăţi considerabil.
De asemenea, Agroprest, care îşi desfăşoară activitatea
pe raza comunei Ştefan Vodă, a solicitat în baza unui
proiect extinderea societăţii prin construirea unei noi
hale de producţii, acest lucru generând noi locuri de
muncă pentru locuitori şi venituri considerabile la
bugetul local.
î
Rep: Care sunt priorităţile primarului
George Avram pentru următorii ani?
G.A.: Am pe masa de lucru două proiecte foarte
importante pentru comunitate:
Reabilitare, modernizare şi dotare Şcoala Generală;
Reabilitare, modernizare, dotare Cămin Cultural. Nu
în ultimul rând, prin PNDL 2, înaintea sărbătorilor
pascale, UAT Ştefan Vodă a semnat două proiecte de
finanţare pentru două investiţii benefice comunităţii:
Construire Grădiniţă cu Program Normal (va fi
amplasată pe locul fostei brutării) în valoare de
1.363.237 lei şi Modernizare 7,8 km străzi prin
asfaltare cu o valoare totală de 6.445.992 lei.
î
Rep: Domnule primar, în opinia dumneavoastră, primar cu şapte mandate, care credeţi
că sunt factorii esenţiali care contribuie la
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale
cetăţenilor din comuna Ştefan Vodă?
G.A.: Dezvoltarea economică, socială, echilibrată
teritorial şi durabilă a comunei Ştefan Vodă s-a putut
realiza în primul rând prin îmbunătăţirea condiţiilor
de infrastructură şi ale mediului de afaceri. În al doilea
rând, fie că a fost vorba de infrastructura de transport,
de cea de utilităţi, de educaţie, socială, sanitară, de
sprijinire a afacerilor, acestea au necesitat
îmbunătăţiri prin implementarea unor proiecte care au
avut ca scop final creşterea gradului de atractivitate şi
competitivitate a comunei. Pentru atingerea acestor
obiective, pornind de la problemele prioritare
identificate în rândul locuitorilor, am dezvoltat o serie
de componente şi direcţii de acţiune, utilizând fonduri
europene şi naţionale pentru finanţarea proiectelor
derulate.
î
Rep: Care este mesajul dumneavostră pentru
locuitorii comunei Ştefan Vodă?
G.A.: Mulţumesc pentru încrederea acordată de-a
lungul timpului tuturor locuitorilor comunei Ştefan
Vodă, cărora le doresc multă sănătate!
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Senator Roxana Paţurcă:
„Investiţii de 1 miliard de euro vor
fi generate de schema de ajutor
lansată de Guvernul României”

Secretarul de stat Victor Ionescu şi senatorul
Roxana Paţurcă, prezenţi la acţiunea de promovare
a campaniei „Informare acasă! Siguranţă în lume!”

P

remierul Viorica Dăncilă a declarat recent că
Guvernul vizează un parteneriat strategic real cu
marile companii care vor să investească în România,
urmând ca în scurt timp să se deschidă schema de ajutor de
stat pentru investiţiile private mai mari de 10 milioane de
euro pentru deschiderea sau extinderea capacităţilor de
producţie. „Guvernul a lansat schema de ajutor de
stat despre care s-a discutat în Biroul Politic
Naţional al PSD, destinată investițiilor mai mari de
10 milioane de euro, care vor genera investiții în
economie de circa 900 milioane – 1 miliard euro și
vor crea mii sau zeci de mii de locuri de muncă, bine
plătite.”, a declarat senatorul PSD Călăraşi, Roxana
Paţurcă, membru al Comisiei de buget – finanţe. Aceasta
consideră că în acest fel se vor crea premisele dezvoltării
industriei și creșterii numărului locurilor de muncă. „Este
un pas important în realizarea obiectivului politic
asumat în campania electorală privind
reindustrializarea României și crearea de locuri de
muncă.”

P

În afară de schema lansată pentru investițiile mai mari de 10
milioane euro, în scurt timp va fi lansată o altă schemă de
ajutor de stat cu granturi de până la 5 milioane euro pentru
firmele care creează locuri de muncă în județele cu șomaj
mai mare de 5%. „Alte măsuri similare privind
ajutoarele de stat sunt: Schemă de ajutor de stat
pentru industria cinematografică și în domeniul
inovării; Schemă de ajutor de stat pentru
grădinițele și locuințele de serviciu şi Schemă de
ajutor de stat pentru construcția de rezidențe
pentru seniori de 5 stele.”, a mai spus parlamentarul
călărăşean.

e 17 mai, la Colegiul
Agricol Sandu Aldea din
Călăraşi, a avut loc
acţiunea de promovare a
Campaniei Naţionale „Informare
acasă! Siguranţă în lume!” 2018
– Un cetăţean informat, un
cetăţean câştigat!, iniţiată de
Ministerul pentru Românii de
Pretutindeni la care a fost
prezent secretarul de stat din
cadrul acestui minister, Victor
Ionescu, alături de senatorul
Roxana Paţurcă, inspectorul
general şcolar, Elena Mihăilescu,
directorul AJOFM Călăraşi,
Nicolae Chirana şi prefectul
Gerorge Iacob.
Secretarul de stat Victor Ionescu
a prezentat tinerilor din sală
scopul şi beneficiile acestui
program dar şi modul cum poate
fi accesat. La rândul său,
senatorul Roxana Paţurcă a

apreciat că un astfel de program
vine în sprijinul tinerilor care
pleacă la muncă sau la studii în
ţările UE dar şi al celor care
doresc să se întoarcă în ţară şi să
pună bazele unei afaceri.
„Programul este mai mult decât
interesant şi beneficiază de toată
susţinerea mea. Tinerii trebuie să
fie informaţi cu privirile la
drepturile şi responsabilităţile pe
care le vor avea în ţările în care
intenţionează să muncească, să
studieze, să locuiască, inclusiv la
drepturile sociale specifice
fiecărui stat în parte. Dialogul
purtat astăzi a fost de bun augur,
întrebările puse dar şi
răspunsurile oferite de
reprezentantul ministerului
limpezind multe aspecte în acest
sens.
De asemenea, dacă românii
intenţionează să se întoarcă

acasă şi să-şi deschidă propria
afacere, Programul Diaspora
Start-Up Nation, dezvoltat de
Ministerul Fondurilor Europene,
le vine în ajutor. Programul
reprezintă o linie de finanţare
destinată cetăţenilor români din
afara graniţelor ţării şi celor
reîntorşi recent care doresc să-şi
valorifice abilităţile profesionale
dobândite afară, prin
deschiderea unei afaceri aici, în
România. Beneficiarii pot fi
persoane fizice: şomeri, persoane
inactive, persoane care au un loc
de muncă şi înfiinţează o afacere
în scopul creării de noi locuri de
muncă.
Sunt alături de iniţiatorii acestei
campanii şi sper ca toate
informaţiile să ajungă la
călărăşeni în timp util şi pe
înţelesul tuturor.”, a declarat
Roxana Paţurcă.

Aurel Stan, fostul primar Primarii şi parlamentarii PNL au
interzis la Europarlamentare
al comunei Cuza Vodă,
şi-a dat demisia din PSD C
âţiva primari PNL, printre care Ilie
Bolojan (Oradea), Mircea Hava (Alba
Iulia) şi Gheorghe Falcă (Arad), şi-ar
fi manifestat dorinţa de a candida la
alegerile europarlamentare de la anul, însă,
conducerea centrală a partidului a decis ca la
acest scrutin să participe doar cei care nu
ocupă, la momentul acesta, nicio altă funcţie
aleasă – primar sau parlamentar.

Senatorul liberal Răducu Filipescu a
explicat că decizia a fost luată, iniţial, doar
pentru aceste alegeri, însă va fi extinsă şi
pentru alegerile parlamentare din 2020,
astfel încât cei care vor candida şi câştiga la
alegerile locale să nu mai poată candida la
cele parlamentare.

F

ost primar al comunei Cuza
Vodă vreme de două
mand at e , în p e rioad a
2008-2016, Aurel Stan, şi-a dat
demisia din PSD Călăraşi.
Motivaţia gestului său se
regăseşte în demisia pe care a
transmis-o şi presei locale şi care a
fost depusă marţi, 22 mai a.c., la
sediul organizaţiei judeţene a
PSD.
„Această derivă, pricinuită şi
întreţinută de trocuri politice ce
descalifică, compromit definitiv şi

copleşesc de mediocritate ce
musteşte progresiv la toate
nivelurile, de absenţa totală a
interesului pentru cetăţean din
orice demers concret politic,
devine o constantă certă, fără o
ieşire onorabilă.”, explică Aurel
Stan.

„Niciun parlamentar nu va merge să
candideze pentru altă funcţie, cum niciun
primar nu va merge să candideze pentru o
astfel de poziţie. Primarul să-şi vadă de
Primărie, parlamentarul să-şi vadă de
Parlament, sunt alţii care au posibilitatea să
ajungă acolo.”

Acesta mai spune că: „aleg să plec
întrucât eticheta de membru PSD,
la acest moment, nu mai oferă o
garanţie a competenţei şi valorii,
nu mai onorează.”

Filipescu mai spune că PNL va avea grijă ca
în Parlamentul European să ajungă numai
oameni pregătiţi: „Aceste criterii vor fi
destul de dure, astfel încât să trimitem acolo
oameni care să ne onoreze, nu să facă act de
prezenţă şi atât. Toţi parlamentarii pe care

PNL i-a trimis în Parlamentul European au
fost foarte buni.”
De asemenea, liderul PNL, Răducu
Filipescu, precizează că liberalii care vor
câştiga funcţii alese în urma alegerilor locale
din 2020 nu vor mai putea să-şi încerce
norocul şi pentru Parlament: „S-a instalat o
regulă foarte clară: Ţi-ai asumat o poziţie, te
duci cu ea patru ani. Nu te duci să candidezi
pe toate locurile că eşti tu înalt şi frumos.”
www.obiectiv-online.ro
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ILEANA
STOIANOVICI
-Alo, alo, alo !
- Clientul apelat nu răspunde. Vă
rugăm reveniţi/The customer you
call is not answering.
După câteva secunde mă sună
telefonul fix: „Da, domnule Ciucă,
sunt eu, doamna..."
*
Plecat din centrul Sloboziei, o
luasem pe Drumul Brăilei. M-am
oprit la barieră. Într-o anexă din
curtea SMA-ului încropisem sediul
Muzeului Agriculturii.
Dimineaţa ajustam organigrama,
recrutam tineri cu CV agrar şi
pasiune pentru trecut, peste zi
făceam planuri de dezvoltare şi
dădeam presei interviuri despre ce
va fi: „Ialomiţa", televiziune, radio
naţional. Ba, mă căutau şi cei de la
Dreptatea, organ de luptă împotriva
comunismului, dar le răspundeam că
nu fac politică (sic).
Îmi amintesc că era o vreme uscată
ca un ziar uitat în soare. De Sfinţii
Constantin şi Elena oamenii au
lucrat şi li s-au ars câmpurile. Tot
atunci, păsările, după ce au învăţat
puii să zboare, au distrus hectare de
vie. Aşa auzeam şi vedeam la
televizor, tot alb – negru şi se dădea
peste cap, până într-o zi, când
patronul Ilie Alexandru mi-a vândut
în rate un televizor color, Hermes.
Era cald şi o linişte de auzeai
bâzâind muştele. Priveam pe
fereastră la un cal slobozit din
hamuri, care se tăvălea cu copitele în
sus lângă poarta de intrare în incinta
Staţiunii. S-a ridicat nechezând,
după ce stăpânul, cu bustul gol şi cu
pantalonii suflecaţi, l-a biciuit.
Nu eram pregătit să mai primesc
vizite. Se apropia şi prânzul. De
obicei mergeam acasă să iau masa,
doar stăteam aproape de „serviciu",
sau mâncam mici şi beam bere la
cârciuma din colţ.
Se sparge liniştea, aud cum frânează
o maşină. „Domnule director... " Mă
apropii de fereastră, trag perdeaua
cu boboci de trandafiri cumpărată
după ultimul Congres PCR, şi privesc
în curte. Dintr-un automobil Skoda
coboară trei doamne de vârsta a
treia. „Ce-or mai vrea şi astea?
Viorica, spune-le că sunt plecat".
„Domnule director, vă rog, insist,
primiţi-le, niciodată n-aţi închis uşa
cuiva..." Ştia ce ştia Viorica, un om
care se va dovedi esenţial pentru
istoria Muzeului Agriculturii.
Doamnele, în rochii simple, de
stambă, cu pălării de pânză, cu
boruri largi, şi pantofi cu toc jos, nu
www.obiectiv-online.ro

purtau ochelari nici de vedere, nici
de soare. Priveau consternate la
scândurica de deasupra uşii de la
intrare spre biroul directorului:
„Muzeul de istorie Agrară a
României".
Au intrat în birou chiar cu
nonşalanţă, ne-am prezentat, apoi
doamnele şi-au deschis poşetele şiau întins pe lungul mesei din faţa
biroului meu sandvişuri, un termos
cu cafea, o sticlă de „Borsec", pahare
de unică folosinţă şi serveţele
desenate cu pitici. M-am simţit
cumva, şi am trimis după o sticlă de
vin alb sec şi rece. De ce nu uit
secvenţa asta niciodată?
Mai târziu aveam să aflu cât de
apropiate erau cele trei doamne. Se
întâmpla într-o seară de iarnă, într-o
vilă de pe strada dr... Rămase din
familii, scăpătate, de diplomaţi,
agricultori sau industriaşi, aveau
tabieturi. Se adunau o dată pe
săptămână, seara, să joace canastă.
Fumau cu ţigarete de chihlimbar sau
de os şi conduceau maşini pe rând, şi
prin toată lumea: Slobozia,
Constanţa, Paris (mai ales Paris),
Madrid, Roma, Geneva...
Foarte rar şi numai la anumite
aniversări, se amuzau purtând
chemisier, o rochie de formă
tubulară, lejeră, asemănătoare cu
camizolul, şi îşi puneau pe cap
pălării cloş şi Mary Jane, amintind
vag de un Art Deco, un timp pe care
îl cunoşteau din expoziţii, reviste ale
vremii sau albume de artă.
Pe două dintre doamne le-am mai
văzut doar de câteva ori. Doar pe
una, care semăna puţin cu mama, şi
pe care o chema Ileana
Stoianovici, aveam să o întâlnesc
sau să aud şi să lucrez cu ea un sfert
de veac.
Să nu mint, de Ferma model de la
Perieţi auzisem vag, de Enerst
Urdărianu, fostul mareşal al Patului
Regal, ceva mai mult, din facultate,
de Aureliu Ion Popescu nimic...
La plecarea din Drumul Brăilei,
Ileana Stoianovici, omul pe care nu
l-am văzut niciodată trist sau măcar
încruntat, mi-a lăsat un Catalog de
odinioară, al unei expoziţii de
pictură, aparţinând mamei ei, Lelia
Urdărianu, şi o mare provocare:
recuperarea istoriei celei mai mari
Ferme de seminţe şi soiuri de
legume şi specii de flori din
Răsăritul Europei.
*
Ileana s-a născut în 1925, de Sfinţii
Constantin şi Elena, în Bucureşti.
Era fiica artistei plastice Lelia
Urdărianu, din căsătoria cu Ion
Stoianovici, medic cu doctoratul la
Universitatea de Medicină din Paris.
Întrerup firul biografic al Ilenei
Stoianovici pentru câteva vorbe
despre mama ei, Lelia. În expoziţia
„Bărăganul" din 1939, şi despre care
ziarul „Timpul", nr. 935, 7 decembrie
1939, scria: „ca temă artistică, d-na
Lelia Urdărianu a luat una dintre
cele mai eterne, mai sfinte şi mai
aproape de realităţile absolute –
„munca omului".
Nu întâmplător, această temă se va
regăsi înfăţişată în fresca de pe holul
mare al conacului de la Perieţi.
Şi Petre Comănescu, într-un catalog
de expoziţie (2 – 30 aprilie 1947), va
consemna că „Lelia Urdărianu are

meritul de a fi adus în pictura
murală Bărăganul, fiind pioniera
exploatării lui plastice".
Cu acelaşi prilej, Adrian Marin, în
nr. 209 – 211 din bilunarul social –
literar „Pământul", îi dedică Leliei
Urdărianu un adevărat poem:
„Icoane zugrăvite pentru
anotimpuri: Bărăganul..."
După decesul dr. Ion I. Stoianovici
(1926), Lelia, mama Ilenei, se
căsătoreşte, în 1934, cu Aureliu I.
Popescu, „suflet iubitor al
câmpului"(Adrian Marin, dedicaţie
pe Versuri, Bucureşti, 1938), cel care
va organiza pe domeniile moştenite
de soţia sa, Ferma model Perieţi.
*
Precizări. Ferma Perieţi provine
din moşia lui Ion Poenaru-Bordea,
mare proprietar agricol şi om politic
de anvergură înainte de primul
război mondial.
După moartea lui Ion PoenaruBordea (1919), moşia a trecut în
proprietatea moştenitorului acestuia
(nepotul soţiei sale Sofia
Stoianovici), dr. Ion I. Stoianovici.
După decesul şi al acestuia, în 1926,
moşia s-a împărţit în două părţi
egale. O parte a revenit Sofiei
Stoianovici, fiica sa din prima
căsătorie, iar a doua parte celor doi
copii din cea de a doua căsătorie:
Şerban şi Ileana Stoianovici şi soţiei.
Lelia Urdărianu. În 1934, Lelia
Urdărianu s-a căsătorit cu Aureliu I.
Popescu.
În 1937, Aureliu I. Popescu se afla
deja la Perieţi, după ce vizitase
staţiunile producătoare de seminţe şi
legume din Anglia, Franţa
(Wilmorin), Olanda, Danemarca,
Germania, Bulgaria (Bojadgev-Stara
Zagora). În 1938, septembrie 27,
obţine Certificatul asupra moşiei
Perieţi. În 1945, octombrie 22,
Adresa din partea Comisie Centrale
de Reformă Agrară către Camera de
Agricultură Ialomiţa stipula
hotărârea prin care Ferma Perieţi
devenea Ferma Model (D.G.A.S.,
Dosar 12/1945, p. 13). Monitorul
Oficial din 25 noiembrie 1946
anunţa intrarea în legalitate a
Fermei Model.
Promitem că în curând vom reveni la
personalitatea lui Aureliu I. Popescu.
*
În acest timp, Ileana Stoianovici a
absolvit „cum laudae", în 1948,
Facultatea de Agronomie din
Bucureşti. În acelaşi an, Aureliu I.
Popescu, tatăl vitreg, îi
încredinţează coordonarea
administrativă a Fermei de la
Perieţi, cu îndemnul de a continua
opera începută de el.
Din nefericire, în martie 1949,
Ferma a fost naţionalizată. Ileana
continuă cu demnitate şi chiar
performând, un parcurs de
supravieţuire: şef de secţie la grădina
de legume şi zarzavaturi de la Ferma
Popeşti-Leordeni, referent tehnic de
specialitate la Centrocoop, în cadrul
Direcţiei de planificare, inginer
agronom la „Aprozar" Bucureşti,
apoi la CAP Garvăn, Constanţa,
profesor de maşini agricole şi
fitotehnie la şcolile de pe lângă SMT
Giurgiu şi Eliza Stoieneşti (Urziceni).
În sfârşi, din 1968 şi până la
pensionare, va lucra la Institutul de
Cercetări pentru Valorificarea

Legumelor şi Fructelor (I.C.V.L.F.).
*
Oficial, după cartea de muncă, am
lucrat în muzeografie patruzeci de
ani, neoficial, mai mult. De aceea şi
pot afirma liniştit: ca doamna Ileana
Stoianovici, nimeni, absolut nimeni,
nu a donat pentru Muzeul Naţional
al Agriculturii, din Slobozia, un
tezaur de valori atât de important
(documente de cancelarie
domnească sau de istoria agriculturii
interbelice, publicaţii de istorie, artă
şi economie, ţesături ţărăneşti şi
piese de cult, distincţii şi bijuterii de
argint şi aur...).
Prin 1964, primăvara, Ileana
Stoianovici a oprit (pentru a câta
oară) în curtea Muzeului
Agriculturii. Şi-a scos din poşetă
clasicul (devenit deja) sandvici, dar
nu l-a mâncat. Fără uvertură, m-a
fixat: „Am venit să-ţi dau Ferma de
la Perieţi!" „Cui, doamnă?".
„Dumitale, n-ai înţeles?". N-am
acceptat şi mi-am legat o piatră de
moară la gât până dincolo de moarte.
În 1994, la rugămintea mea, Muzeul
Agriculturii primea Ferma ca
donaţie din partea doamnei inginer
agronom Ileana Stoianovici. M-am
căznit iar, şi în 1996 a apărut, în
primăvară şi pe drept justificat, pe
Lista Monumentelor Istorice, la
Poziţia 23B115, „Ansamblul
Fermă Agricolă, com. Perieţi,
Jud. Ialomiţa". După nesfârşite
procese, incinta Fermei, cu ce mai
rămăsese din ea, mulsă şi mutilată, a
trecut în patrimoniul Muzeului
Agriculturii. Ferma n-a murit încă.
Agonizează. Umblă doi neisprăviţi
să-i facă cruce de lemn.
Nu mai am timp să povestesc. Acasă,
lângă fotografiile părinţilor mei care
s-au dus, privesc şi mă închin la
tripticul de bronz, cu Iisus Hristos,
Maica Domnului şi Sfântul Ioan
Botezătorul, dăruit de Ileana de
Buna Vestire, să o pomenesc. La
biserică, de câte ori mă aflu în altar,
aprind lumina din candela
brâncovenească dăruită tot de Ileana
şi tot de Buna Vestire.
Anul trecut, pe când l-au dus dincolo
pe Regele Mihai, am sunat-o pe
doamna Ileana Stoianovici s-o întreb
(iar) de cum i-e starea. N-a răspuns.
Anul acesta, de Paşti, am sunat-o săi transmit cele cuvenite. De atunci,
tot sun, şi pe fix şi pe mobil. Cum
trece timpul! Sâmbătă sunt Moşii de
vară, Duminică, Rusaliile…
*
-Alo, alo, alo!
-Aţi format un număr inexistent. Vă
rugăm, verificaţi numărul şi formaţi
din nou / you have dialed an
indialed number. Please chek the
number and dial again...
Răzvan Ciucă
Slobozia, 2018
înainte de Moşii de vară
Notă:
l
Răzvan Ciucă, Viorica CroitoruCapbun, Ileana Stoianovici,
Ruxandra Ciofu, Maria Ardeleanu,
Ferma model Perieţi, Muzeul
Agriculturii din România, Slobozia,
2005.
l
Răzvan Ciucă, Domeniul Perieţi,
Exploataţie Agricolă şi Horticolă,
Ed. Orient – Occident, Bucureşti,
1997.
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Dunărea Călăraşi, şanse mari pentru a câştiga
trofeul Ligii a 2-a/Răzvan Burleanu va fi în tribună
Rezultate / etapa a 36-a:
Ripensia Timişoara - Pandurii Târgu Jiu
Dacia Unirea Brăila - Olimpia Satu Mare
ASA Târgu Mureş - UTA Arad
Metaloglobus Bucureşti - CS Baloteşti
Chindia Târgovişte - CS Afumaţi
Sportul Snagov - CS Mioveni
Luceafărul Oradea - ASU Poli. Timişoara
Foresta Suceava - Ştiinţa Miroslava
Academica Clinceni - AFC Hermannstadt
FC Argeş - Dunărea Călăraşi

1-2
3-0
0-3
5-1
2-1
0-1
2-1
2-3
0-1
2-0

Etapa a 37-a:
l
Sâmbătă, 26 Mai
Foresta Suceava - Sportul Snagov
11:00
Ştiinţa Miroslava - Luceafărul Oradea
11:00
UTA Arad - Dacia Unirea Brăila
11:00
CS Afumaţi - Metaloglobus Bucureşti
11:00
AFC Hermannstadt - CS Mioveni
11:00
Olimpia Satu Mare - FC Argeş
11:00
Pandurii Târgu Jiu - ASA Târgu Mureş
11:00
Dunărea Călăraşi - Chindia Tg. (Digisport 1) 12:30
ASU Poli. Timişoara - Ripensia Timişoara 19:00
l
Duminică, 27 Mai
CS Baloteşti - Academica Clinceni
14:30

Clasament / Liga 2

O

ficialii Dunării Călăraşi se aşteaptă la un
număr foarte mare de spectatori, sâmbătă, 26
mai, de la ora 12:30 la partida dintre Dunărea
şi Chindia Tîrgovişte. Este ultima partidă pe care
gruparea călărăşeană o dispută pe teren propriu în
Liga a 2-a. „Ne aşteptăm la un număr mare de
suporteri, mai ales că intrarea este liberă. Sunt
convins că băieţii vor avea un public minunat mai ales
că este şi ultimul meci pe care îl vom juca pe stadionul
„Ion Comşa” în Liga a 2-a. O să fie o atmosferă de
vis!”, a afirmat preşedintele clubului, Florin Brişan.

Trofeul Ligii a 2-a, la Călăraşi!
La partida de sâmbătă vor fi prezenţi şi oficialii
Federaţiei Române de Fotbal. Dunărea poate termina
pe prima poziţie în clasament şi îşi poate adjudeca
trofeul Ligii a 2-a. „Răzvan Burleanu, şeful FRF, dar şi
alţi oficiali ai forului fotbalistic românesc, vin la
Călăraşi pregătiţi să ne înmâneze trofeul. Este pentru
prima dată când Federaţia pregăteşte un astfel de
eveniment la Liga a 2-a. Un trofeu pentru echipa
câştigătoare iar lansarea lui va avea loc miercuri, 23

mai la Casa Fotbalului”, a mai spus Brişan.

Lucrările la stadion au început
Stadionul „Ion Comşa” are nevoie de renovare pentru
ca echipa de pe malul Borcei să joace în Liga 1.
Lucrările de modernizare au început deja la Călăraşi.
„Este prima fază de lucrări ce au loc la noi de
modernizare. Se lucrează la reabilitarea zonei de
micro-hotel, accesul la tribuna oficială a stadionului
dar şi alte lucrări. Vom juca la Călăraşi meciurile din
Liga 1.”
Meciul contând pentru etapa a 37-a dintre Dunărea şi
Chindia se dispută sâmbătă, 26 mai, la Călăraşi şi este
ultimul pe care echipa în joacă în Liga a 2-a pe teren
propriu. Ultima rundă a Ligii a 2-a va prinde Dunărea
în deplasare la Metaloglobus Bucureşti.
În cadrul rundei a 36-a, Dunărea Călăraşi a pierdut la
Piteşti după "dubla" lui Raul Costin şi şi-a întrerupt
seria de invincibilitate de 32 de meciuri. Călărăşenii
sunt liderii Ligii a 2-a cu 89 de puncte fiind urmaţi de
Hermannstadt cu 85.

1. Dunărea Călăraşi
2. AFC Hermannstadt
3. Chindia Târgovişte
4. FC Argeş
5. CS Afumaţi
6. Academica Clinceni
7. Politehnica Timişoara
8. CS Mioveni
9. Sportul Snagov
10. UTA Arad
11. Luceafărul Oradea
12. CS Baloteşti
13. Ripensia Timişoara
14. Metaloglobus Bucureşti
15. Pandurii Târgu Jiu
16. Dacia Unirea Brăila
17. Ştiinţa Miroslava
18. Foresta Suceava
19. ASA Târgu Mureş
20. Olimpia Satu Mare

89 (pct.)
85
71
62
62
55
51
49
48
47
47
47
45
41
38
37
37
33
31
-50

Valentin Alexandru, primul
în topul golgeterilor
Ligii a 2-a cu 24 de reuşite

C

u două etape înainte de final, Valentin
Alexandru continuă să conducă în topul
golgeterilor. Atacantul Dunării a înscris
până acum 24 de goluri din care 10 din penalty. În
clasamentul intern, el este urmat de Valentin
Munteanu cu 9 reuşite şi Silviu Pană, cu 6.
În topul general, Valentin Alexandru este
secondat de Vlad Rusu (Luceafărul Oradea) cu 23
de goluri (8 din penalty). Locul 3 este ocupat de
Ndiaye Mediop (Ripensia Timişoara) şi Bogdan
Rusu (Hermannstadt), fiecare cu câte 18 goluri
marcate.

Golgeterii Dunării
24 goluri Valentin Alexandru (10 –penalty)
9 goluri Valentin Munteanu
6 goluri Silviu Pană
4 goluri Marian Drăghiceanu, Gaetan Missi
Mezu, Cristi Puşcaş, Bodo Kanda

3 goluri Bogdan Manole
2 goluri Bogdan Şandru, Călin Cristea
1 gol Bogdan Danciu, Ciprian Rus, Alexandru
Stoica, Alin Dobrosavlevici
Autogol S. Homei (Pandurii Tg. Jiu)

Golgeterii Ligii a 2-a după etapa 36
24 goluri Valentin Alexandru (Dunărea, 10 –
penalty)
23 goluri Vlad Rusu (Luceafărul, 8 – penalty)
18 goluri Mediop Ndiaye (ASU Poli, 1 – penalty),
Bogdan Rusu (Hermannstadt, 2 – penalty)
16 goluri Valentin Ghenovici (Metaloglobus, 2 –
penalty),
15 goluri Cristian Cherchez (Chindia, 5 – penalty)
14 goluri Marius Matei (Foresta, 6 – penalty),
Deian Sorescu (ASU Poli)
13 goluri Cosmin Năstăsie (2 – penalty)
www.obiectiv-online.ro
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ADI Ecoaqua Călăraşi

Apa din puţurile forate
înregistrează depăşiri ale
valorilor chimice admise

A

vând în vedere discuţia publică potrivit
căreia apa din puţurile forate din Călăraşi
„este potabilă” şi cu toate acestea este
folosită doar apa captată din Dunăre vă aducem la
cunoştinţă următoarele detalii provenite din
Studiul de fezabilitate, parte a programului
Asistenţă Tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de
finanţare aferentă proiectului de dezvoltare din
fonduri POIM, studiu aflat în derulare, realizat
din fonduri europene, cofinanţat de ADI
ECOAQUA.
„La forajele executate pe raza Municipiului
Călăraşi, conform rapoartelor tehnice de
expertiză, au fost identificate următoarele
deficienţe în ceea ce priveşte chimismul apei:
l
Forajul F1: depăşiri ale amoniului (0,819/0,586
mg/l faţă de limita admisă de 0,50 mg/l) şi a
gradului de oxidabilitate (6,02 mgO2/l faţă de
limita admisă de 0,50 mgO2/l)

8 medici noi vin către
Spitalul Judeţean Călăraşi

A

nul 2018 aduce modificari
constructive în cadrul
Spitalului Judeţean
Călăraşi. S-a creat o echipă de
conducere consolidată, au fost
atraşi medici tineri pe secţiile
deficitare, a fost mărită structura
compartimentului de diabet de la 8
la 15 paturi, s-a înfiinţat un nou
compartiment de nefrologie cu 8
paturi având medic specialist
nefrolog, se asigură garda UPU
Pediatrie şi ambulatoriu Pediatrie,
7 ore zilnic.
Totodată, din această lună, unitatea

spitalicească va avea cel de-al doilea
medic cardiolog şi un medic
specialist ORL cu norma întreagă
care vor asigura şi consultaţii în
ambulatoriu.
“Veştile sunt bune pentru pacienţi.
Facem demersuri în acest moment
pentru atragerea de noi medici în
specialităţile: urologie-medic
primar din Republica Moldova,
cardiologie, neurologie, medicină
de laborator. Aceştia urmează să
înceapă activitatea în cel mult două
- trei luni în cadrul SJU Călăraşi.
Demersurile noastre au sprijinul

autorităţilor judeţene şi locale,
Consiliul Judeţean Călăraşi prin
stimulentele financiare acordate
cadrelor medicale care vin către
judeţ şi Primăria municipiului
Călăraşi prin acordarea de locuinţe
de serviciu”, a precizat managerul
Valentin Emanoil.
La această oră, au fost ocupate prin
concurs posturile de conducere la
nivelul tuturor compartimentelor
TESA, ceea ce a făcut să funcţioneze
cât mai eficient activitatea
aparatului administrativ al
spitalului.

Romsilva a obţinut certificarea
managementului forestier la standarde
internaţionale pentru trei sferturi din
pădurile de stat administrate

R

egia Națională a Pădurilor –
Romsilva a obținut recertificarea managementului
forestier în sistem internațional pentru
74,64% din pădurile de stat
administrate. Obținerea certificării
pentru cele 2.344.360 de hectare de
pădure s-a produs în urma unui audit
complex efectuat de specialiștii unui
organism de certificare din Marea
Britanie.
Auditorii au verificat în teren, timp de
mai multe săptămâni, respectarea
criteriilor și standardelor privitoare la
managementul durabil al pădurilor
administrate de Regia Națională a
Pădurilor – Romsilva.

păduri, iar dacă în urma evaluării
principale va fi obținută certificarea,
atunci 78,69% din pădurile de stat
administrate de Romsilva vor fi
certificate la standarde internaționale.
Certificarea managementului forestier
garantează că pădurile administrate
sunt gestionate durabil și oferă
clienților și consumatorilor finali
siguranța că lemnul sau produsele din
lemn au o proveniență certă, din păduri
gospodărite durabil, conform celor mai
stricte norme silvice și legale.

Cele 2,34 de milioane hectare de păduri
de stat administrate de Romsilva sunt
grupate în șase certificate ale
managementului forestier, cu o
valabilitate de cinci ani.

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva
a demarat încă din anul 2000
demersurile privind certificarea managementului forestier la standarde
internaționale. Suprafața pădurilor
certificate a crescut, în timp, de la 1
milion de hectare în anul 2004, la 2,31
milioane de hectare în anul 2013.

În plus, Romsilva a inițiat demersuri
pentru obținerea certificării managementului forestier pentru alte 127.493
de hectare de pădure de pe raza a 11
ocoale silvice din cadrul a 6 direcții
silvice. Organismul de certificare a
efectuat deja o primă evaluare a acestor

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva
administrează 3,14 milioane de hectare
de păduri proprietatea publică a
statului și 22 de parcuri naționale și
naturale cu o suprafață de aproximativ
850 de mii de hectare.

www.obiectiv-online.ro

l
Forajul F2 bis: depăşiri ale sulfurilor şi
hidrogenului sulfurat (7,512 mg/l faţă de limita
admisă de 0,1 mg/l) precum şi a amoniului (0,997
mg/l faţă de limita admisă de 0,50 mg/l)
l
Forajul F3: depăşiri ale amoniului (0,697 mg/l
faţă de limita admisă de 0,50 mg/l)
l
Forajul F4: depăşiri ale sulfurilor şi
hidrogenului sulfurat (7,512 mg/l faţă de limita
admisă de 0,1 mg/l)
l
Forajul F5: depăşiri ale amoniului (0,823 mg/l
faţă de limita admisă de 0,50 mg/l), mangan
(5,560 mg/l faţă de limita admisă de 0,50 mg/l),
enterococi (6 nr/100 ml faţă de limita admisă de 0
nr/100 ml) precum şi a bacteriilor coliforme (22
nr/100 ml faţă de limita admisă de 0 nr/100 ml)”.

Peste 23.000 de voluntari la acţiunile
de împădurire derulate de ROMSILVA
este 23.000 de voluntari au
participat în această primăvară
la acţiunile de împădurire,
plantând puieţi forestieri împreună cu
silvicultori în pădurile de stat
administrate de Romsilva.

P

protecţie, a regenerat natural alte 6.578
de hectare de pădure şi a realizat
completări curente în zonele împădurite în anii anterior şi refaceri ale
pădurilor calamitate pe alte 1.449 de
hectare.

Din cei 23.375 de voluntari înregistraţi
la nivel naţional, 14.365 sunt elevi,
1.930 sunt cadre didactice, iar 386
studenţi. De asemenea, la acţiunile de
împădurire organizate de Regia
Naţională a Pădurilor – Romsilva au
participat alţi 6.694 de voluntari, între
care membri ai unor asociaţii nonguvernamentale, autorităţi locale,
angajaţi ai Gărzii Forestiere, ai Gărzii
de Mediu, ai Agenţiei pentru Protecţia
Mediului, jandarmi, militari, poliţişti,
pompieri şi reprezentanţi ai autorităţilor locale.

De asemenea, Romsilva a asigurat
gratuit 357.000 de puieţi forestieri
organizaţiilor şi voluntarilor care s-au
implicat în alte acţiuni de împăduriri, în
afara pădurilor de stat.

Pentru elevi şi studenţi, aceste acţiuni
au şi un puternic rol educativ, aceştia
învăţând de la silvicultori să planteze
puieţii forestieri dar şi cum se pot
implica, pe viitor, în protejarea
pădurilor.
Până în prezent, în campania de
împăduriri de primăvară, Regia
Naţională a Pădurilor – Romsilva a
împădurit 3.260 de hectare, a plantat 7
hectare de perdele forestiere de

Campania de împăduriri de primăvară
continuă în zonele montane, în acest
moment zece direcţii silvice derulând
lucrări de împăduriri şi regenerări a
pădurilor.
Romsilva va regenera în acest an, în cele
două campanii de împăduriri, din
primăvară şi toamnă, 12.881 de hectare,
din acestea 8.433 de hectare prin
regenerări naturale şi 4.448 de hectare
prin împăduriri, cu o investiţie de 167,4
milioane de lei. În ultimii 27 de ani,
Romsilva a regenerat peste 540.000 de
hectare de pădure.
Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva
administrează 3,14 milioane de hectare
de păduri proprietatea publică a
statului şi 22 de parcuri naţionale şi
naturale cu o suprafaţă de aproximativ
850 de mii de hectare.
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ANUNŢ CĂTRE LOCATARII DIN
APARTAMENTELE MUNICIPIULUI
CĂLĂRAŞI ŞI ORAŞULUI LEHLIU GARĂ
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 MAI 2018.

ORAªUL LEHLIU GARÃ
l
30.05.2018 - Bloc 9, Bloc 10, Bloc 12 MI, Bloc 12AS, Bloc
16, Bloc 20, Bloc 32 A, Bloc 32 B, Bloc 75G
l
31.05.2018 - Bloc 1, Bloc 2, Bloc 3, Bloc 4, Bloc 5, Bloc 6,
Bloc7, Bloc 8, Bloc 11, Bloc 12*, Bloc 40 A, Bloc 40 B

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.

Anunţ către
datornicii
Ecoaqua Călăraşi
ECOAQUA SA - Sucursala Călăraşi
informează clienţii beneficiari ai serviciului
de alimentare cu apă potabilă şi de
canalizare că, în perioada mai- iunie 2018,
desfăşoară activitatea de notificare a tuturor
datornicilor de la blocuri şi case în vederea
recuperării sumelor restante, conform
procedurilor existente la nivelul societăţii.
Prin prezenta notificăm clienţii restanţieri
cu privire la obligaţia achitării acestor
servicii în termenul legal înscris pe factură.
Atenţionăm debitorii că, în cazul neachitării
imediate şi integrale a debitelor restante
notificate, ori a neprezentării la sediul
societăţii noastre pentru plata parţială
şi/sau eşalonare, vom proceda la
debranşarea de la reţeaua publică de
distribuţie a apei şi canalizare conform
art.32 din Legea nr.241/2006 şi vom
recurge la recuperarea sumelor pe care ni le
datoraţi pe calea executării silite.
ECOAQUA SA - Sucursala Călăraşi

Primăria Municipiului Călărași

Serviciul public pentru Gestionarea
câinilor fără stăpân Călăraşi

Linie telefonică specială
pentru sesizări pe problema
animalelor fără stăpân

0371 069 701
...afli ce se-ntâmplă
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Direcţia 5 şi Luminiţa Anghel
cântă la Flori de MAI 2018
C

onsiliul Judeţean Călăraşi,
Centrul Judeţean de Cultură
şi Creaţie Călăraşi şi TVR 3
vă invită în perioada 25 – 27 mai
2018, la cea de-a 30-a ediţie a
Festivalului – concurs naţional de
interpretare a muzicii uşoare
româneşti „FLORI DE MAI”.
Concursul va avea loc în Sala de
spectacole „Barbu Ştirbei”, iar
Gala Laureaţilor pe scena
amplasată în faţa Centrului
Judeţean de Cultură şi Creaţie
Călăraşi.
Festivalul se va încheia cu
recitalurile extraordinare susţinute
de Luminiţa Anghel şi Direcţia 5,
dar şi printr-un impresionant
spectacol de lumini şi culori.
„Festivalul – concurs
naţional de interpretare a
muzicii uşoare româneşti
„FLORI DE MAI” a ajuns anul
acesta la cea de-a 30-a ediţie
şi, în acest sens, Centrul
Judeţean de Cultură şi
Creaţie Călăraşi şi-a propus
să transforme cele trei seri de
concurs într-un spectacol
deosebit care să ajungă la
sufletul publicului spectator.
În acest moment aniversar
ţin să mulţumesc tuturor
celor care au contribuit, de-a
lungul anilor, la promovarea
acestui proiect cultural la

nivel naţional. Sperăm că
publicul ni se va alătura pe
parcursul evenimentului,
când municipiul Călăraşi se
va transforma într-un oraş
plin de muzică, lumini şi
culoare. Succes tuturor
concurenţilor!”, a declarat
Mihaela Petrovici, managerul
Centrului Judeţean de Cultură şi
Creaţie Călăraşi.
Festivalul se va desfăşura după
următorul program:
25 mai, ora 19:00 – Sala „Barbu
Ştirbei”: Concurs; Recital OANA
RADU, NICO
26 mai, ora 19:00 – Sala „Barbu
Ştirbei”: Concurs; Recital
FREESTAY, ILEANA ŞIPOTEANU
27 mai, ora 19:00 – Gala
Laureaţilor; Recital LUMINIŢA
ANGHEL, DIRECŢIA 5
Din juriul festivalului vor face
parte specialişti şi personalităţi
consacrate ale muzicii uşoare
româneşti: Viorel Gavrilă, Ileana
Şipoteanu, Bogdan Dragomir,
Liviu Manolache, Virgil Peţanca.
Prezentatorii festivalului: Daniela
Mihai Soare - jurnalist Radio
România Actualităţi, realizator
emisiunea „Clubul prietenilor de la
10” şi Eugen Rusu – jurnalist
Radio România Actualităţi şi TVR.

Mihai Bendeac vine la Călăraşi
cu piesa „Bani din cer”

C

onsiliul Judeţean
Călăraşi, Centrul
Judeţean de Cultură
şi Creaţie Călăraşi şi
Teatrul de Comedie vă
invită la spectacolul de teatru
cu piesa „Bani din cer” de
Ray Cooney, regia Horaţiu
Mălăiele.
Distribuţia: Mihai Bendeac,
Mihaela Teoloacă, Delia
Nartea, Dragoş Huluba, Eugen
Racoţi, Marius Drogeanu,
Şerban Georgevici. Scenografia
este semnată de Puiu Antemir,
asistent scenografie Irina
Chirilă, traducerea Gheorghe
Lăzărescu.
„Bani din cer” răspunde unor
frământări ale umanităţii: este de ajuns să te îmbogăţeşti
material, pentru a sărăci cu totul, spiritual, pentru a uita cine
eşti? În această comedie întâlnim tipologii umane obişnuite
puse într-o situaţie neprevăzută, pilduitoare fără a moraliza,
plină de înţeles fără să dea răspunsuri directe. „Bani din cer”
este încă o dovadă că râsul poate trezi conştiinţe. Sursa:
www.comedie.ro
Spectacolul de teatru va avea loc luni, 11 iunie 2018, ora
19:00 – Sala „Barbu Ştirbei” a CJCC Călăraşi.
www.obiectiv-online.ro

Teatru pentru copii/„CLOWNS”

C

onsiliul Judeţean Călăraşi,
Centrul Judeţean de
Cultură şi Creaţie Călăraşi
şi Teatrul „Ion Creangă” vă invită
la spectacolul de teatru cu piesa
„CLOWNS” – scenariul şi regia
Ruxanda Ştefan. Scenografia
spectacolului este semnată de
Viaceslav Vutcarion.
„CLOWNS” este un spectacol
muzical de teatru şi circ, publicul
având ocazia să urmărească una dintre
cele mai recente producţii ale
Teatrului Ion Creangă. Protagoniştii
invită copiii într-o călătorie
îndepărtată a clovnilor.
Alături de ştrengarii Hanso şi Lora, de
clovnul orchestră Consi şi de Morbus,
păzitorul celor mai aspre legi din
ţinut, tinerii spectatori vor descoperi
bucuria jocului în arenă.
Clovnii multitalentaţi cântă, fac
giumbuşlucuri şi dansează, schimbând
cea mai ursuză privire într-un zâmbet
larg, veselia răsunând dincolo de sala
de spectacol.
Spectacolul de teatru va avea loc
luni, 4 iunie 2018, ora 10:00 –
Sala „Barbu Ştirbei a CJCC
Călăraşi.
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LUNCA SRL
COMERCIALIZEAZÃ
l
insecticide l
erbicide l
fungicide l
îngrăşăminte chimice
l
seminţe de grâu, orz şi rapiţă produse de firmele Pioneer,
Monsato, Procera, Saaten Union, KWS şi Caussade.
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Asamblul Peco, bl.A2, parter, Slobozia, şi la secţia de Mecanizare Căzăneşti.

Telefon/fax 0243.236.423; 0728.960.470; 0722.771.693

SC Coslo - Zinca SRL Cãlãraºi

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

O cursă dus:

1
2
minute

!

Relaţii la telefon 0734.99.00.11

