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Canotoarele CSM Călăraşi,
medalii la Campionatele Europene de
canotaj pentru juniori 2018!
Raportul Primarului
2017 - Florian Belu,
Comuna Unirea >> pag.4-5
Instituţia Prefectului a
atacat Hotărârea
Consiliului Local Călăraşi
privind contractarea unui
împrumut de 42 de
milioane de lei
>> pagina 9
Senator Răducu Filipescu:
„PNL nu o apără pe
Kovesi, apără principiul
Statului de drept” >> pagina 6

L

a sfârşitul lunii mai, în zilele de 26 şi 27, la
Gravelines, în Franţa, s-au desfăşurat
Campionatele Europene de canotaj
pentru juniori I la care a participat şi lotul
României de Canotaj, al doilea ca număr de

sportivi. În total, 469 de sportivi, reprezentând
34 de naţiuni (record de participare, după 33 de
ţări anul trecut) au luptat pentru medaliile
puse în joc la Europenele de juniori, cei mai
mulţi participanţi fiind din Italia (49), România

(42), Cehia (37), Franţa şi Rusia (câte 33).
Din cei 42 de sportivi români, din care 21 de
băieţi şi 21 de fete, înscrişi la zece probe, câte
cinci la fiecare categorie, au făcut parte şi şapte
canotori ai Clubului...

Dunărea Călăraşi a
promovat în Liga I de
>> pagina 8
pe primul loc >> pagina 8

Senatorul Roxana Paţurcă a
solicitat reanalizarea modalităţii
de calcul al preţului de vânzare şi
al chiriei locuinţelor ANL
ntr-o interpelare adresată
vicepremierului Paul
Stănescu, cel care deţine
portofoliul Ministerului Dezvoltării Regionale, senatorul
Roxana Paţurcă a solicitat o
reanalizare a modului de

Î

Sandu Manea: „Comuna
Gurbăneşti a atras până
acum aproape 4
milioane de euro”

VINERI

SÂMBĂTĂ

calcul al preţului de vânzare şi
al chiriei locuinţelor ANL. De
exemplu, chiriile ANL sunt
calculate individual, în funcţie
de venitul brut şi nu de venitul
net aşa cum ar fi mai
corect.
>> pagina 6

DUMINICĂ

LUNI

MARŢI

MIERCURI

JOI

Mircea Brânduşă
Comuna Gurbăneşti se află la aproximativ
25 de kilometri de Fundulea, distanţă
care poate fi parcursă în cel mult 15
minute cu maşina sau...
>> pagina 3
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Locuri de muncă în
Austria - salariul
minim net 2.000 euro

O

ferte de muncă prin intermediul Reţelei
EURES România pentru sezonul de iarnă
2018-2019 de bucătar, chelner şi
cameristă în regiunea Voralberg din Austria.
Selecţia se va organiza la Sibiu.
Voralberg este regiunea cea mai vestică a Austriei,
fiind cunoscută ca o regiune în care se practică
sporturile de iarnă. Diferite pensiuni şi hoteluri
de 3, 4 sau 5 stele din staţiunile din munţii Alpi
caută pentru sezonul de iarnă 2018-2019,
bucătari, chelneri şi cameriste. Oferta de muncă
venită prin Serviciul Public de Ocupare austriac
(Arbeitsmarktservice-AMS Osterreich)
însumează 300 de locuri de muncă, după cum
urmează:
l
Bucătar: 100 posturi;
l
Chelner: 100 posturi;
l
Cameristă: 100 posturi;
l
Candidaţii pentru posturile de bucătari şi
chelneri trebuie să deţină o diplomă de calificare
în domeniu şi o experienţă de cel puţin un an de
muncă şi să vorbească engleza şi/sau germana (
pentru bucătar: limba germană nivel A2 sau
limba engleză nivel B1; pentru chelner: limba
germană nivel B1 şi limba engleză nivel A2).

Trofeul „Flori de Mai” a fost
câştigat de Ana Maria Roşu,
din Roman, judeţul Neamţ

P

Cameristele trebuie să vorbească germana (nivel
A2), să aibă experienţă de cel puţin un an de
muncă independentă şi orientată spre servicii.
Salariul net este de până la 2.000 de euro/lună,
astfel: - bucătari: între 1.500-2.000 euro
net/lună; - chelneri: între 1.500-1.900 euro net /
lună; - cameriste: între 1.400-1.600 euro
net/lună.
Contractul de muncă este sezonier (decembrie
2018 - aprilie 2019), iar programul de lucru este
de 48 sau de 54 ore pe săptămână.
Mod de aplicare: Se transmite C.V -ul model
Europass cu fotografie, completat la calculator în
limba germană, la consilierul EURES din
regiunea Voralberg, Austria Dietmar Müller, la
adresa de e-mail: dietmar.mueller@ams.at şi
doar pentru monitorizare (fără feedback) la
corina.suciu@sb.anofm.ro.
Persoanele preselectate în urma transmiterii CVului, vor fi contactate pentru a participa la o
selecţie care se va organiza la Sibiu (data va fi
anunţată ulterior, probabil luna septembrie).
Termen limită pentru aplicare: 31.08.2018.

e 27 mai a.c. s-a încheiat cea de
a 30-a ediţie a deja celebrului
Festival Naţional de muzică
„Flori de Mai” organizat de Centrul de
Cultură şi Creaţie Judeţean Călăraşi.
Premiile generoase au atras
concurenţi din toată ţara, iar trofeul a
ajuns la Roman, judeţul Neamţ, la
Ana Maria Roşu, care a interpretat în
concurs piesele „Cine iubeşte şi lasă”
şi „Noapte caldă”. Prezentatorii
festivalului au fost Daniela Mihai
Soare şi Eugen Rusu de la Radio
România Actualităţi.
De reamarcat că şi în acest an, deşi au
existat presiuni ale unor comercianţi,
festivalul a fost ferit de fumul
grătarelor de mici, păstrându-şi
ţinuta artistică nealterată de
provincialismul bâlciului pe care unii
încă mai insistă să-l „asezoneze”
acestui concurs muzical naţional.
Câştigătorii Festivalului – concurs de
interpretare a muzicii uşoare
româneşti „FLORI DE MAI” – ediţia
XXX 2018
Categoria de vârstă 15 – 18 ani
n
Premiul I – 10.000 lei - Teodora
Daniela Bazac - 16 ani, Slobozia
„Singură”

M: Oana şi Valentin Vardianu,
Daniela Bazac
T: Daniela Bazac şi Valentin Vardian
n
Premiul II – 5000 lei - Ioana
Lucia Berechet - 16 ani, Constanţa
„Mai dă-mi o şansă”
M: Laurenţiu Matei
T: Loredana Mândrescu
n
Premiul III – 3000 lei Eleonora Filipoiu - 15 ani, Slobozia
„Ană, zorile se varsă” - preluare din
folclor
n
Menţiune – 3000 lei - Ana
Stănciulescu - 15 ani, Ilfov – Măgurele
„Chemarea Dragostei”
M: Marius Ţeicu
T: Constantin Săbăreanu
n
Premiul special TINERE
TALENTE oferit de Radio
România Regional:
Ioana Roxana Cozma - 15 ani, Eforie
Nord - Constanţa
„Să fii campion”
M: Viorel Gavrilă
T: Roxana Popescu
n
TROFEUL „FLORI DE MAI”
2018 – 15.000 lei
Ana Maria Roşu - 22 ani, Roman, jud.
Neamţ
„Cine iubeşte şi lasă” - din repertoriul
Mariei Tănase

„Noapte caldă”
M: Paula Seling, Cristi Ştefănescu
T: Paula Seling
n
Premiul I – 10.000 lei
Minodora Cătălina Dumitrean - 21
ani, Sibiu
„Iubirea-i doar o glumă”
M: Mişu Iancu
T: Petre Andreescu
n
Premiul II – 7500 lei
Cristina Simion - 23 ani, Iaşi
„Dor de viaţă”
M: Aura Urziceanu
T: Dan V. Dumitriu
n
Premiul III – 5000 lei
Claudia Dumitriu - 21 ani, Bucureşti
„Până când nu te iubeam”
M şi T: Anton Pann
n
Menţiune – 3000 lei
Maria Antonela Dima - 18 ani,
Călăraşi
„Inimă nu fi de piatră”
M: Edmond Deda
T: Harry Negrin
n
Premiul special „Dumitru
Lupu” – 3000 lei
Astrid Diana Petcu - 22 ani, Bucureşti
„Ce mult te-am iubit” (original)
M: Dumitru Lupu
T: Mala Bărbulescu

Absolvenţii de învăţământ, promoţia 2018,
au la dispoziţie 60 zile de la absolvire pentru
a se înregistra în evidenţa AJOFM Călăraşi

A

bsolvenţii unei forme de învăţământ
promoţia 2018 pot beneficia de serviciile şi
facilităţile acordate conform prevederilor
Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru
şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
Astfel, pentru a beneficia de indemnizaţie de şomaj
este necesar ca, în termen de 60 zile de la
terminarea studiilor – încheierea anului şcolar (NU
DUPĂ EXAMENUL DE BACALAUREAT), să se
înregistreze la AJOFM. Călăraşi, ca persoană aflată
în căutarea unui loc de muncă.
Data absolvirii este data de întâi a lunii următoare
celei înscrise pe diplomă sau, după caz, pe
certificatul/adeverinţa de studii eliberat de către
instituţia de învăţământ, dacă în cuprinsul acestora
nu se specifică în mod expres o anumită dată de
absolvire.
Dacă în cele 60 de zile nu au reuşit să ocupe un loc

de muncă, după această perioadă, absolvenţii pot
depune cerere de acordare a indemnizaţiei de
şomaj.
Indemnizaţia de şomaj se acordă absolvenţilor pe o
perioadă de 6 luni şi constă într-o sumă fixă, lunară,
al cărei cuantum reprezintă 50% din valoarea
indicatorului social de referinţă, în vigoare (250
lei). Indemnizaţia de şomaj se acordă tinerilor
absolvenţi o singură dată, pentru fiecare formă de
învăţământ finalizată.
În urma înregistrării la Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă, absolvenţii pot
beneficia gratuit de:
l
repartizarea pe un loc de muncă vacant;
l
înscrierea la un curs de formare profesională în
una din meseriile solicitate pe piaţa muncii;
l
informare şi consiliere profesională.
www.obiectiv-online.ro
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Sandu Manea: „Comuna Gurbăneşti a atras
până acum aproape 4 milioane de euro”

Mircea Brânduşă

C

omuna Gurbăneşti se află la
aproximativ 25 de kilometri de
Fundulea, distanţă care poate fi
parcursă în cel mult 15 minute cu
maşina sau o jumătate de oră cu
mijloacele de transport în comun, ceea
ce a făcut ca, în ultimii ani, multe
familii din oraş să se retragă spre satele
comunei. Localitatea este amplasată
chiar pe stânga Văii Mostiştei, de o
parte şi de alta a lacului cu acelaşi
nume, şi are patru sate: Coţofanca,
Preasna, Valea Presnei şi Gurbăneşti.
Imediat ce ajungi în Gurbăneşti
întâlneşti o rânduire parcă desprinsă
dintr-un vechi sat românesc deoarece
străzile şi trotuarele sunt bine îngrijite,
spaţiul verde curat şi copacii tăiaţi. În
Gurbăneşti s-au stabilit în ultimii ani
mulţi tineri atraşi de condiţiile de trai,
de liniştea localităţii, dar şi de faptul că
este foarte aproape de capitala ţării.
„Preţurile sunt mici la terenuri
şi case, însă prin strategia
noastră ne-am gândit că nu
putem dezvolta această comună
decât dacă creăm un sistem de
infrastructură şi utilităţi. Orice
familie care doreşte să îşi
construiască un cămin s-ar gândi
prima dată unde să îşi găsească
liniştea, apoi se gândeşte în cât
timp va avea la poartă apa,
canalul, telefonia, internetul,
iluminatul, drumul asfaltat,
trotuarul. Noi am încercat să
dezvoltăm infrastructura, să
ducem apă-canal, curent chiar şi
în zonele unde nu sunt construite
case în aşa fel încât să fie zona
respectivă atractivă pentru cel
care decide să îşi facă o casă”,
spune primarul Sandu Manea.
Strategia de a dezvolta astfel comunitatea a atras mai întâi la sat copiii sau
nepoţii celor din Gurbăneşti, care au
început să se întoarcă acasă şi să
investească în casele părinteşti, în case
noi, iar apoi comuna a devenit atractivă
şi pentru alţii. Dacă ajungi la
Gurbăneşti, nu poţi să nu observi că în
toate satele sunt proiecte imobiliare în
dezvoltare. Case mai mari sau mai mici
aflate în construcţie, iar altele deja
finalizate în care noii proprietari îşi fac
ultimele retuşuri pentru mutarea în
www.obiectiv-online.ro

noul cămin. Primăria Gurbăneşti este
chiar în centrul comunei. Sandu
Manea este primar în Gurbăneşti de
aproape 6 ani. „În 2012, când am
ajuns primar, veniturile noastre
proprii erau de 70.000 de lei şi
am moştenit o datorie de vreo
600.000 de lei. Nu ne puteam
plăti nici salariile la Primărie, tot
timpul ni se întrerupea iluminatul public, nu aveam bani
pentru lemne la şcoli. Nici nu
puteam vorbi de un buget de
investiţii aşa cum orice
administraţie ar trebui să aibă:
are un buget de funcţionare şi
unul de dezvoltare prin care să te
gândeşti ce faci pe termen scurt,
mediu şi lung în acea
comunitate”, ne-a spus Sandu
Manea. Edilul povesteşte că soluţia pe
care a găsit-o atunci a fost atragerea
fondurilor europene şi să transforme
una dintre păşunile comunei în zonă
pentru investiţii. „Ştiţi cum e în
administraţie. Oricât de mulţi
bani ai avea, niciodată nu îţi
ajung, iar fără bani nu te poţi
dezvolta. Aşezarea geografică a
noastră ne-a permis să exploatăm acest lucru şi în 2014 am luat
decizia ca o parte a terenului
nealocat din Gurbăneşti, care
este aproape de drumul naţional
să îl transformăm în zonă
industrială. Atunci a apărut
primul nostru motor propriu de

dezvoltare”, explică Sandu
Manea. El îşi aminteşte că, în prima
fază, locuitorii au fost nemulţumiţi de
această decizie, că a trebuit să îi
convingă de necesitatea ei şi chiar a fost
reclamat la DNA. „Atunci când faci
ceva bun, se găseşte sigur cineva
care să îţi pună beţe în roate. A
fost o persoană care a sesizat
atunci DNA şi Poliţia. Le-am
demonstrat acelor oameni ce
vrem să facem, cu cifre, şi am
explicat că nu vrem să favorizăm
pe nimeni, ci vrem o dezvoltare
sănătoasă a comunei. Şi în final
nu a fost nimic, au înţeles că totul
era legal”, adaugă primarul Manea
Sandu. El spune că nu se teme de DNA
şi Poliţie deoarece îşi face treaba
corect, cu simţ de răspundere şi
respectând legile. „Singurul lucru
de care mă tem în viaţa asta este
Dumnezeu. DNA şi Poliţia sunt
instituţii care îşi fac treaba
pentru respectarea banului
public şi a legilor ţării. Dacă tot
timpul m-aş teme nu aş îndrăzni
să mai fac nimic. Am adus
venituri importante la bugetul
local. Nu suntem cea mai bogată
comună din judeţul Călăraşi, dar
din zona industrială, redevenţe,
impozite pe profit, impozite pe
clădiri şi maşini ne vin anual în
jur de 96 milioane de lei”, mai
spune primarul Sandu Manea. În
perioada mandatelor sale, Sandu
Manea a reuşit să atragă peste 4
milioane de euro de la Uniunea
Europeană. Oriunde mergi în
Gurbăneşti nu poţi să nu observi pe
anumite clădiri publice, pe drumuri
sau în centrul satelor panouri pe care
scrie că investiţiile au fost realizate cu
fonduri europene. Dezvoltarea
comunei Gurbăneşti s-a făcut, potrivit
primarului Sandu Manea, cu ajutorul
banilor europeni, cu fondurile alocate
de Consiliul Judeţean şi prin
programele PNDL - 2 care au fost o
adevărată „bulă de oxigen” pentru
comunitate. El susţine că tot ceea ce s-a
făcut la Gurbăneşti în ultimii şase ani
cu bani europeni se putea face în 150 de
ani dacă era folosit doar bugetul
propriu al comunei. „Marea
dezvoltare a comunei a venit prin
PNDL şi prin lucrările realizate
în regie propie. Comuna
Gurbăneşti a atras undeva
aproape 4 milioane de euro, bani

care au venit în comuna noastră,
sumă prin care suntem angrenaţi
într-un complex de proiecte
europene. Totuşi, banii care au
ajuns la Gurbăneşti ar însemna
bugetul comunei, veniturile
noastre proprii, pe următorii 150
de ani. Dacă nu am fi accesat
PNDL, am fi avut nevoie de 150 de
ani ca să facem ce am făcut”,
susţine Sandu Manea. „Aici lucrurile
sunt simple: dacă respecţi ce ai
scris în proiect, primeşti banii şi
nu ai absolut nici o problemă.”
Fondurile alocate de Consiliul
Judeţean şi banii proprii ai primăriei
vor fi direcţionaţi către infrastructură,
extinderea reţelelor de apă, dar şi
pentru asfaltarea drumurilor de
interes public local. Prin PNDL 2 vom
realiza un proiect de infrastructură
important pentru comunitate, în
valoare de 2 milioane de euro, prin care
se vor executa 9 kilometri asfalt stradal
şi 9,6 kilometri de reţea de apă. „Sigur
că această investiţie pare
spectaculoasă în condiţiile în
care în România nu avem străzi
asfaltate în unele oraşe sau ne
chinuim de ani de zile să facem
câţiva kilometri de autostrăzi.
Noi considerăm că nu este ceva
spectaculos, ci este un pas spre
normalitate, aşa cum în
comunele europene fiecare
fermier se duce până la tarlaua
lui pe asfalt sau pe un drum
amenajat, aşa vreau să fie şi la noi
în comună. Şi noi, cei de aici din
Gurbăneşti, suntem ca şi ei, tot o
comună europeană”, explică Sandu
Manea. Iluminat public şi internet
gratuit în spaţiile publice în satele
componente ale comunei, alte proiecte
îndrăzneţe ale primarului Manea.
„Îmi doresc ca locuitorii din
Gurbăneşti să beneficieze de
internet şi wi-fi gratuit în toate
spaţiile publice din satele
aparţinătoare şi să poată merge
în parcuri amenajate tot pe bani
europeni”. În curând, localnicii vor
putea să îşi achite online taxele şi
impozitele, iar în următorii ani
primăria vrea să dezvolte un sistem de
info-chioşcuri în fiecare sat prin care
cetăţenii să poată solicita să obţină
online anumite acte de care au nevoie.
„Doresc să implementez un
proiect prin care o parte din
iluminatul public să fie produs
ecologic printr-o centrală eoliană
şi cu ajutorul panourilor solare.
Investiţia va fi făcută tot cu bani
europeni”, precizează Sandu Manea.
Domnia sa susţine că dezvoltarea
comunei Gurbăneşti în următorii ani
va fi stimulată şi de alte investiţii aflate
în stadiu de documentaţii tehnice, care
vor da o nouă înfăţişare localităţii şi vor
îmbunătăţii viaţa locuitorilor, cum ar
fi:
w
Asfaltarea DJ 305 care face legătura
între satele Valea Presnei şi
Gurbăneşti;
w
Asfaltarea a 9,5 km străzi în satele
Coţofanca, Preasna, Gurbăneşti;
w
Înfiinţare 9,5 km conductă reţea
alimentare apă în satul Coţofanca;
w
Reabilitare, Modernizare, Dotare
Şcoală Generală Gurbăneşti.
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Raportul Primarului 2017 De curând, primarul comunei Unirea a
publicat raportul anual privind starea,
economică, socială şi de mediu a localităţii
în anul 2017, dar și intențiile sale de viitor
privind implementarea unor proiecte
benefice concetățenilor săi: „Stimați
consilieri locali, preocuparea mea
principală, a întregului aparat de
specialitate din cadrul Primăriei comunei
Unirea, a Consiliului Local Unirea în anul
2017 a fost gospodărirea eficientă a
comunei, a bugetului local şi nu în ultimul
rând bunăstarea cetăţenilor din comuna
Unirea, vizând dezvoltarea infrastructurii,
atragerea de fonduri în vederea realizării
extinderii, moderizării, întreţinerii şi
reparării drumurilor din comună, a reţelei
de apă existente, a imobilelor din domeniul
public şi privat al comunei, a iluminatului
public, a menţinerii stării de curăţenie a
localităţii prin colectarea gunoiului
menajer, prin menţinerea unui aspect
îngrijit al zonei verzi din vecinătatea DN
3B, atragerea de investitori, precum şi
asigurarea transparenţei în ceea ce priveşte
cheltuirea banilor publici şi a acţiunilor
întreprinse de administraţia publică locală.
Activitatea primarului s-a desfăşurat în
serviciul colectivităţii locale, în acord cu
interesele generale ale comunei Unirea, pe
baza atribuţiilor prevăzute de lege,
respectând principiul transparenţei
decizionale. În spiritul transparenţei şi
respectului faţă de cetăţeni, principii care
trebuie să guverneze administraţia publică
locală, redau mai jos sintetic activitatea
desfăşurată în anul 2017, pe domenii de
activitate: Gradul de colectare a veniturilor
proprii în anul 2017 a fost de 85%.
A. Bugetul de venituri realizat se
ridică la 5.160.003 lei, din care:
Venituri proprii: 1.116.762 lei; Cote si sume
defalcate din impozitul pe venit: 680.191
lei; Sume defalcate de la bugetul de stat:
2.184.565 lei; Subvenţii de la alte instituţii:
1.173.785 lei, din care: Sume PNDL:
1.135.218 lei: Ajutor de încălzire: 23.261 lei;
Subvenții primite de la Consiliul Județean:
15.306 lei pentru PUG; Donaţii şi
sponsorizări: 4.700 lei.
Impozite şi taxe: Situaţia încasării
veniturilor din impozitele şi taxele locale
este următoarea: Impozitul pe veniturile
din transferul proprietatilor imobiliare:
10.462 lei; Impozite pe clădiri persoane
fizice: 39.209 lei; Impozite pe clădiri
persoane juridice: 2.740 lei; Impozite pe
teren intravilan persoane fizice: 150.434
lei; Impozite pe teren intravilan persoane
juridice: 2.767 lei; Impozite pe teren
extravilan: 395.578 lei; Taxe judiciare de
timbru și alte taxe de timbru: 31.123 lei;
Alte taxe pe servicii specifice : 49.051 lei;
Taxe pe utilizarea bunurilor mobile; Taxe
pe mijloace de transport persoane fizice:
35.461 lei; Taxe pe mijloace de transport
persoane juridice: 8.213 lei; Taxe şi tarife
pentru eliberarea licenţelor şi autorizaţiilor
de funcţionare: 3.991 lei; Alte impozite și
taxe fiscal: 33.212 lei; Venituri din
concesiuni şi închirieri: 114.636 lei;
Venituri din vânzări de bunuri şi servicii;
Taxe din activitatea cadastrală şi de
agricultură: 175lei; Alte venituri din
prestări de servicii şi alte activităţi: 137.122
lei; Taxe extrajudiciare de timbru: 180 lei;
Venituri din amenzi: 49.279 lei; Alte
venituri :53.128 lei; Donaţii şi sponsorizări
: 4.700 lei.
B. Bugetul de cheltuieli se ridică la
suma de 5.131.248 lei. CHELTUIELI
DE PERSONAL
În anul 2017 cheltuielile de personal sunt în
sumă de 2.062.037 lei, din care: Cheltuieli
cu salariile personalului din administraţia
publică: 976.465 lei; Cheltuieli cu salariile
personalului din învăţământ: 817.163 lei;
Cheltuieli cu salariile personalului
căminului pentru persoane vârstnice
„Sfânta Maria”: 268.409 lei.
ILUMINATUL PUBLIC: S-au realizat
cheltuieli în sumă de 104.648 lei constând
din lucrări de întreţinere şi reparaţii în
sumă de 23.529 lei şi costuri consum de
energie electrică în sumă de 81.119 lei.
REŢELE ŞI GOSPODĂRII DE APĂ:

S-a reparat şi modernizat reţeau de
alimentare cu apă, cheltuindu-se suma de
47.399 lei, iar pentru consumul de curent al
puţutilor forate (7 la număr) s-a cheltuit
suma de 38.392 lei. STUDII ŞI

PROIECTE: În anul 2017 s-a achitat suma
de 24.487 lei pentru studii PT şi DALI
aferente
proiectul Modernizarea
drumurilor de interes local din comuna
Unirea, judeţul Călăraşi, proiect în valoare
de 5.499.276 lei. CULTURĂ: În anul 2017
Căminul Cultural a găzduit următoarele
activităţi: Ansamblul folcloric Unirearepetiții în fiecare zi de miercuri.
Spectacolul muzical „Ziua Femeii”,
organizat de Consiliul Judeţean Călărași,
având ca parteneri Primăria şi Consiliul
Local Unirea - 1 martie 2017. „Ziua Femeii”
organizată de Primăria comunei Unirea - 8
martie 2017. „Ora Pământului”- activităţi:
oprirea iluminatului - 18 martie 2017.
Găzduirea evenimentelor Şcolii
Gimnaziale nr. 1 Unirea în cadrul
Săptămânii Şcoala Altfel. „Ziua copilului”activităţi diverse: spectacol, desene pe
asfalt, etc - 1 iunie 2017. Manifestarea
culturală româno-sârbe în ziua de 14
august 2017, care a reunit un ansamblu de
dansuri populare sârbe, dar şi Ansamblul
de dansuri al comunei Unirea. Sărbătorirea
Zilei Internaționale a Persoanelor
Vârstnice – 1 octombrie 2017. Sărbătorirea
Zilei Naționale a României „1 Decembrie
1918” Șezătoarea de la Țară – organizată în
data de 18 decembrie 2017. Serbarea de
Căciun – decembrie 2017. Vizionări de
filme şi documentare. Vizionarea unor
meciuri de fotbal. Căminul Cultural a fost
pus și la dispoziția unor locuitori ai
comunei, la solicitarea acestora, pentru
organizarea unor evenimente private –
nunți, botezuri.
SPORT ŞI ACTIVITĂŢI RECREATIVE: A fost susținută Asociaţia Sportivă
„Şoimii Unirea”, având în componenţă
echipa de fotbal, afiliată la Asociaţia
Judeţeană de Fotbal. În spaţiul excedentar
de la Monumentul Eroilor a fost realizat un
parc, dotat cu mobilier specific şi locuri de
joacă pentru copii, unde cetăţenii comunei
se bucură de momente de odihnă şi
recreere şi mai ales de socializare.
CONCESIUNI ŞI ÎNCHIRIERI: S-a
concesionat un imobil – teren arabil
intravilan în suprafață de 716 mp unui
cetățean al comunei.
S-a închiriat islazul comunal crescătorilor
de animale, asigurându-se încărcătura
optimă pe hectar păşune conform
legislaţiei în vigoare. ÎNVĂŢĂMÂNT: În
localitatea noastră funcţioneză Şcoala
Gimnazială cu clasele I-VIII, cu
personalitate juridică, care include şi o
grădiniţă cu program normal, în care sunt
şcolarizaţi 243 copii. Au fost executate
lucrări de igienizare şi reparaţii în sumă de
101.253 lei, la care se adaugă şi alte
cheltuieli în sumă de 44.500 lei
reprezentând cheltuieli cu energia electrică
şi încălzire, consumabile 2.369 lei, telefon
5.100 lei, decontarea cheltuielilor de
transport ale cadrelor didactice 16.614 lei,
alte materiale şi prestări servicii 20.497 lei.
Au fost susţinute festivităţile de încheiere a
anului şcolar, Moş Crăciun, Ziua Copilului,
cu ajutorul agenţilor economici, prin

sponsorizări. S-a înfiinţat toaletă
interioară în corp C, necesară copiilor din
învăţământul primar (clasele 0-IV). S-au
efectuat lucrări de montare de parchet şi
lambriu la clasa pregătitoare, a fost

modernizată biblioteca şcolară şi, cel mai
important, a fost înlocuit integral
acoperişul Grădiniţei cu program normal.
PROTECŢIA MEDIULUI: S-au cheltuit
127.782 lei pentru prestări de servicii de
întreţinere şi curăţenie, îndepărtarea
gunoaielor, colectarea şi localizarea
acestora, precum şi pentru îngrijirea
platformelor de gunoi. Comuna noastră
este membră a Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară de gestionare a deşeurilor
în judeţul Călăraşi „Eco Management
Salubris” cu o cotizare de 2.500 lei anual.
INFRASTRUCTURĂ:S-a continuat
execuţia lucrărilor de asfaltare a străzilor
din cadrul proiectului ”Modernizare străzi
în comuna Unirea, judeţul Călăraşi”. Din
acest proiect fac parte următoarele străzi:
Strada Muşeţelului, Strada Dumbravei,
Strada Tufănelelor, Strada Rozelor;
Strada Pescarilor, Strada Lujerului, Strada
Lalelelor, Strada Crizantemei. Proiectul
este executat în proporţie de 95 %. Din
proiectul Amenajare trotuar la DN 3B pe
ambele părţi km 24 + 975,18 – km 28 +
227,57, s-a realizat construcţia trotuarelor
pe partea stângă a DN 3B, sens de mers
Călăraşi – Feteşti, de la intrare în localitate
până la Primărie, urmând ca în anul 2018
să se continue executarea părţii stângi până
la ieșirea din localitate. Prin efectuarea
acestor lucrări s-a realizat îmbunătăţirea
nivelului de trai al cetăţenilor comunei şi
asigurarea desfăşurării fluente a traficului
în interiorul comunei în toate
anotimpurile, în condiţii de maximă
siguranţă, prin acestea contribuindu-se la
dezvoltarea comunei. ÎMPRUMUTURI
INTERNE: A fost contractat leasing-ul
pentru achiziționarea unui autoturim
Dacia Duster prin programul RABLA în
anul 2014, luna noiembrie, în valoare de
19.795 euro, pe o perioda de 36 luni, leasing
achitat integral în anul 2017.
ACTIVITĂŢI EXTRABUGETARE:
Soldul iniţial al acestor activităţi a fost de
15.769 lei, la care s-au adăugat încasări în
sumă de 175.237 lei, iar cheltuielie au fost în
sumă de 181.461 lei, rămânând un sold la
finele anului 2017 de 9.545 lei. Aceste
cheltuieli se împart după cum urmează:
cheltuieli la şcoală – 21.000 lei, la Căminul
pentru persoane vârstnice „Sfânta Maria” –
160.461 lei, toate aceste cheltuieli fiind
necesare pentru buna funcţionare a
instituţiilor locale. ASISTENŢA
SOCIALĂ: S-a asigurat acordarea
prestaţiilor sociale pentru toate persoanele
care au solicitat acordarea lor şi care s-au
încadrat în prevederile legale.
Compartimentul s-a ocupat şi de protecţia
copiilor minori cu probleme şi a familiilor
acestora, de prevenire a abandonului
familial şi, în parteneriat cu şcoala, şi a
abandonului şcolar. Au fost elaborate
planuri de servicii şi s-a asigurat protecţia
şi promovarea drepturilor persoanelor cu
dizabilităţi. Au fost acordate următoarele
prestaţii şi servicii: ajutor social: 26 familii
şi persoane singure; alocaţii de stat: 19
copii; alocaţii pentru susţinerea familiei:

78 familii beneficiare; indemnizaţii pentru
creşterea copilului: 11 cazuri; indemnizaţii
pentru persoane cu handicap: 41 cazuri;
ajutoare pentru încălzirea locuinţei: 172
familii şi persoane singure; anchete
sociale: 663 cazuri; tichete sociale pentru
grădiniță – 7 copii; consiliere primară în
vederea obţinerii prestaţiilor şi drepturilor
conferite de lege: 30 cazuri; consiliere
primară şi monitorizare în cazurile în care
au fost implicaţi minori: 13 cazuri. Au fost
achitate în totalitate indemnizaţiile
persoanelor cu handicap, în sumă de
439.000 lei, s-au acordat ajutoare pentru
încălzirea locuinţei, inclusiv persoanelor
beneficiare ale Legii nr. 416/2001 în sumă
de 28.597 lei.
CENTRUL DE ZI PENTRU COPII:
Centrul de zi pentru copii a fost înfiinţat în
anul 2009 şi dat în folosinţă în anul 2013.
Clădirea în care îşi desfăşoară activitatea
Centrul de zi este fosta clădire a Şcolii
”Vagon”, clădire ce a fost renovată,
recompartimentată şi dotată cu
echipamente specifice pentru copii. Acest
centru a fost înfiinţat ca urmare a nevoii
copiilor nu doar pentru o masă caldă pe zi,
ci şi pentru un mediu potrivit în vederea
dezvoltării aptitudinilor şcolare, pentru ca
cei proveniţi din familii defavorizate să
poată avea aceleaşi şanse cu ceilalţi şi să nu
fie marginalizaţi social şi pentru buna
integrare a lor în colectivitate. Copiii au
beneficiat de activităţi de îngrijire, educaţie
şi recreere-socializare, consiliere,
dezvoltarea deprinderilor de viaţă
independentă, orientare şcolară şi
profesională. Activităţi desfăşurate:
efectuarea temelor; încheierea unui
parteneriat de colaborare cu Parohia
Unirea, prin preot paroh Leuştean
Florinel, pentru asigurarea mesei de prânz
copiilor înscrişi în centru în cadrul
Centrului social al Parohiei Unirea;
achiziţionarea alimentelor necesare
pregătirii prânzului; activităţi de recreere
pentru deprinderea unor abilităţi practice,
desfăşurarea de jocuri educative, activităţi
sportive; organizarea unor excursii la
Constanţa şi Bucureşti - Snagov, în
colaborare cu Primăria Unirea, Asociaţia
social-culturală Unirea şi Parohia Unirea;
postările pe pagina Centrului de zi pentru
copii pe reţeau de socializare Facebook
pentru a populariza activităţile centrului;
atragerea unor voluntari în realizarea de
activităţii educative. CĂMINUL
PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE
„SFÂNTA MARIA”: Căminul pentru
Persoane Vârstnice „Sfânta Maria”
funcţionează în subordinea Consiliului
Local Unirea în baza Hotărârii nr. 21 din
11.09.2006. Căminul, conform
Organigramei şi Statului de Funcţii
aprobate, are prevăzut un număr de 14
posturi, din care personal contractual de
execuţie 13 posturi şi personal contractual
de conducere 1 post, structurate în funcţie
de volumul, complexitatea şi specificul
activităţii, astfel: Director; Compartiment
de specialitate – 8, din care: medic – 1,
asistent medical – 1, psiholog – 1,
infirmiere - 4 şi îngrijitoare -1;
Compartiment administrativ 3, din care 2
bucătărese şi un paznic. Cu medicul de
medicina familiei, cu asistentul medical şi
psihologul sunt încheiate contracte de
servicii de specialitate conform legilor care
reglementează cele trei ocupaţii, precum și
a legii asistenţei sociale. Obiectul de
activitate: Îmbunătăţirea calităţii vieţii
persoanelor vârstnice şi socializarea lor,
conform Legii nr. 17/2000 privind
asistenţa socială acordată persoanelor
vârstnice, actualizată. Beneficiarii sunt
persoane vârstnice care îndeplinesc
condiţiile de eligibilitate stabilite prin lege.
Capacitatea Căminului pentru Persoane
Vârstnice este de 28 de persoane. Serviciile
prestate în cadrul Căminului pentru
Persoane Vârstnice sunt: servicii de cazare
pe durată nedeterminată - căminul asigură
un spaţiu de cazare personal; asigurarea
unei alimentaţii echilibrate atât cantitativ,
cât şi calitativ pentru toţi beneficiarii;
servicii de îngrijire personală, în funcţie de
www.obiectiv-online.ro
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nevoile identificate; asistenţă pentru
sănătate; activităţi pentru menţinerea sau
readaptarea capacităţilor fizice sau
intelectuale - activităţi de socializare,
îndrumare şi consiliere psihologică şi
socială; control şi tratament medical,
servicii de kinetoterapie (masaj,
reflexoterapie, detoxifiere, gimnastică). În
luna iunie 2015 unitatea a obţinut Licenţa
de funcţionare pe o perioadă de 5 ani, cu un
punctaj foarte mulţumitor, respectiv 98
puncte. În funcție de nevoile beneficiarului
se desfășoară activități de consiliere pentru
a le oferi acestora suport, pentru medierea
situațiilor conflictuale, pentru facilitarea
adaptării vârstnicilor la mediul de viață
instituționalizat, pentru promovarea unui
stil de viață sănătos. Activităţile de
informare şi consiliere psiho-socială au fost
acordate pentru îmbunătăţirea abilităţilor
de relaţionare, gestionarea relaţiilor
conflictuale, creşterea încrederii în
posibilităţile proprii şi îmbunătăţirea
activităţii, precum și pentru medierea unor
conflicte apărute între beneficiari şi
membrii familiei; Asistența socială a vizat
informarea cu privire la drepturile și
îndatoririle pe care beneficiarii le au în
cămin (proceduri, regulamente, ajutor
pentru a cunoaște serviciile, încurajarea
personalizării interioarelor, aplanarea
situațiilor conflictuale dintre beneficiari
prin intervenții directe (mutarea efectivă a
vârstnicilor în alte camere). Pentru
menținerea și dezvoltarea capacităților
intelectuale, a capacității funcționale,
pentru fructificarea timpului liber de care
se bucură, vârstnicii sunt încurajați să
desfășoare diverse activități, pliate pe
resursele de care aceștia dispun. Astfel, în
cadrul instituției există spații destinate
petrecerii timpului liber, unde beneficiarii
se pot întâlni să joce șah, table, să lectureze
presa, să vizioneze programe TV.
Compartimentul financiar – contabil
a desfășurat următoarele activități: a
întocmit bilanțul contabil pe tot anul pe
s u r s e d e f i n a n ța r e , u r m ă r i n d u - s e
respectarea acestuia prin încadrarea
plăților pe articole bugetare, s-au întocmit
conturi de execuție lunare și dările de
seamă contabile trimestriale și anuale
privind execuția planului cheltuieli; a
înregistrat în contabilitate documentele
care au stat la baza operațiilor contabile, în
mod sistematic; a întocmit statele de salarii
ale instituției și a urmărit achitarea corectă
a sumelor rezultate; a întocmit
ordonanțări, registrul jurnal, registrul
inventar, balanțe de verificare, ordine de
plată; a înregistrat documente care au stat
la baza intrărilor și ieșirilor din cămin; a
efectuat achiziții pe SEAP; a înregistrat în
REVISAL toate modificările intervenite la
contractele individuale de muncă ale
salariaților. În anul 2017, au fost
desfășurate efectiv următoarele activități:
A. Activităţi pentru menţinerea sau
readaptarea capacităţilor fizice sau
intelectuale. Activităţi practice: - lucru
manual: croşetat diverse obiecte,
confecţionarea de ornamente pentru
împodobirea spaţiilor de locuit, de relaxare
şi a sălilor în care se serveşte masa, în
funcţie de sezon; autogospodărire:
persoanele vârstnice au fost implicate în
activităţi de curăţenie în curtea căminului,
de grădinărit; Activităţi de grup - jocuri
de grup: beneficiarii participă la jocuri de
remmy, cărţi, table, şah pentru stimularea
cognitivă; - discuţii libere pe teme
religioase, medicale, de organizare a
activităţilor şi timpului liber; servicii de
tuns şi coafat; Activităţi informative: citirea presei, a revistelor/cărţilor,
urmărirea programelor TV, filme artistice
şi documentare; activităţi de informare: cu
privire la facilităţile/gratuităţi de care pot
beneficia, drepturile pe care le au în calitate
de beneficiari de servicii în cadrul
Căminului pentru Persoane Vârstnice,
activităţile care se desfăşoară în
comunitate. B. Activităţi de socializare;
Activităţi intergeneraţii - colaborarea
cu elevii Şcolii Gimnaziale nr. 1 Unirea în
cadrul acordului de parteneriat „Un
zâmbet pentru fiecare”, cu ocazia
www.obiectiv-online.ro

sărbătorilor legale. Activităţi în
comunitate: - participarea la
evenimentele culturale: spectacole
organizate de Primăria comunei Unirea;
participarea la activităţile organizate de
diverse instituţii din localitate: aniversarea
zilei de 1 Octombrie - Ziua internaţională a
persoanelor vârstnice (am efectuat o
excursie la mănăstirile din Bucureşti Pasărea şi Cernica; aniversarea lunară a
zilelor de naştere a beneficiarilor din cadrul
Căminului de Persoane Vârstnice Sfânta
Maria; primirea colindătorilor în perioada
sărbătorilor de iarnă: program de colinde şi
cadouri din partea mai multor grupuri de
oameni bine intenţionaţi. Activităţi
recreativ-distractive: - aniversarea
lunară a zilelor de naştere ale beneficiarilor
cu sprijinul colaboratorilor, într-un cadru
festiv, cu muzică, dans, gustare;
organizarea anumitor sărbători legale şi
religioase: Naşterea Domnului şi Învierea,
Ziua Internaţională a Persoanelor
Vârstnice; aniversarea zilei de 1 Martie;
activităţi de petrecerea timpului liber:
dans, jocuri re mmy;
A c tivităţi
spirituale: - slujbe religioase; spovedirea
şi împărtăşirea beneficiarilor înaintea
fiecărui post şi ori de câte ori beneficiarii
solicită; informare şi consiliere spirituală.
C. Îndrumare şi consiliere psihologică: În
anul 2017 intervenţia socială a vizat
consilierea socială, programe de terapie de
grup, programe de exerciţii distractive de
stimulare psiho-motorie, testare şi exerciţii
de stimulare cognitivă, precum şi
chestionare de verificare a satisfacţiei
beneficiarilor. S-au realizat 25 reevaluări
socio-medicale, respectiv 25 planuri
individuale de servicii. Activităţile de
informare şi consiliere psiho-socială au ca
scop îmbunătăţirea abilităţilor de
relaţionare, gestionarea situaţiilor
conflictuale, creşterea încrederii în
posibilităţile proprii şi îmbunătăţirea
activităţii, medierea unor conflicte apărute
între beneficiari şi membrii familiei. D.
Activitate socială, informare, consiliere
socială: pe parcursul anului 2017, la
Căminul pentru Persoane Vârstnice s-au
oferit servicii de informare şi consiliere
unui număr de 6 persoane care s-au
prezentat în vederea internării. Pentru un
număr de 3 persoane nou internate au fost
întocmite de echipa multidisciplinară
evaluările iniţiale şi planurile
individualizate de îngrijire şi asistenţă. E.
În anul 2017 au avut loc 3 internări şi 4
ieşiri din sistem, 3 prin decesul
beneficiarilor Iordache Ariclia, Iordan
Constantin și Sorescu Ilie și o externare la
cerere. Activitatea este completată prin
Raportări periodice (trimestriale,
semestriale, anuale), analiza gradului de
satisfacţie a beneficiarilor, situaţii
statistice, întocmirea de documente şi
pregătirea documentaţiei necesare în
relaţia cu instituţiile statului. De asemenea,
sunt desfăşurate acţiuni care au ca scop
menţinerea relaţiilor de familie a
beneficiarilor cu aparţinătorii, precum:
contactarea membrilor familiei care
locuiesc în străinătate în vederea
menţinerii unei legături şi a rezolvării unor
probleme; consilierea membrilor familiei
pentru soluţionarea diverselor probleme şi
pentru creşterea calităţii vieţii persoanei
vârstnice; contactarea membrilor de
familie cu ocazia deteriorării stării de
sănătate sau a evenimentelor majore din
viaţa beneficiarilor; întocmirea
documentaţiei pentru actele de identitate,
pentru cazurile sociale (fără venituri), care
necesită internare în spital; colaborarea cu
asistenţii sociali şi medicii din cadrul
unităţilor de asistenţă medicală şi socială;
colaborarea cu instituţiile partenere în
vederea organizării de activităţi comune
pentru socializare; actualizarea bazei de
date; implicarea beneficiarilor în activităţi
de lucru manual (colaje, tricotaje),
decorarea spaţiilor de locuit specifice
anotimpului ori evenimentului; F. Control
şi tratament medical: Consultaţiile sunt
asigurate de către un medic specialist
medicină de familie. Pe parcursul anului
toţi beneficiarii au fost consultaţi medical.

În cadrul activităţii cabinetului medical se
asigură: Administrarea medicamentelor
de către asistentele medicale conform
recomandărilor medicale;
Triaj la
internare; Sterilizarea instrumentarului şi
a spaţiilor; Educaţie sanitară lunară;
Colaborarea cu medicii de familie şi medicii
specialişti;
Vizitarea beneficiarilor
internaţi în spital; Măsurarea tensiunii
arteriale;
Măsurarea glicemiei; EKG lunar fiecarui
beneficiar.
Masaj, gimnastică,
reflexoterapie săptămânal, Schimbarea
sondelor urinare;
Pregătirea
documentaţiei pentru internare în spital şi
eliberarea certificatului constatator al
decesului; Rezultate obţinute. Căminul
pentru vârstnici Sfânta Maria asigură
fiecărui beneficiar un plan al serviciilor
care îi vor fi furnizate, respectând, pe cât
posibil, dorinţele şi priorităţile acestuia.
Beneficiarii primesc o alimentaţie
adecvată, într-o ambianţă plăcută.
Căminul pentru vârstnici asigură fiecărui
beneficiar trei mese complete gătite pe zi şi
două gustări, la intervale echilibrate,
asigurându-se aportul de calorii şi
varietatea de meniuri. Seniorii se pot
implica la pregătirea hranei, la servire şi la
spălarea veselei, în vederea menţinerii şi a
refacerii abilităţilor de autoservire şi
autogospodărire. Beneficiarilor serviciilor
Căminului pentru vârstnici Sfânta Maria li
se asigură condiţii corespunzătoare de
menţinere a igienei personale.
Beneficiarilor le sunt asigurate servicii de
prevenire, terapie şi recuperare medicală în
baza evaluării continue a nevoilor
individuale şi beneficiază de
medicamentele necesare în baza
prescripţiilor medicilor specialişti.
Obiective de dezvoltare
instituțională pentru anul 2018:
Pentru anul 2018 ne propunem
următoarele obiective: Extindere și
modernizare - construcție camere activități
ergoterapie, spațiu pentru rugăciuni etc.
Creşterea calităţii serviciilor oferite
persoanelor vârstnice în Căminul pentru
Persoane Vârstnice din Unirea.
Creşterea calităţii vieţii prin îmbunătățirea
serviciilor de îngrijire a persoanelor
vârstnice; Creşterea gradului de socializare
prin activităţi intergeneraţionale;
Promovarea activităţilor Căminului pentru
Persoane Vârstnice în comunitate;
Realizarea şi îmbunătăţirea în continuare a
unei bune colaborări cu toate instituţiile
specializate şi implicate în protecţia
persoanei vârstnice;
Promovarea activităţilor Căminului pentru
Persoane Vârstnice în comunitate şi
implicarea acesteia în problematica
persoanelor vârstnice. STARE CIVILĂ.
Comuna noastră are 2615 locuitori. În anul
2017 au fost înregistrate: acte de deces: 33
cazuri; acte de căsătorie: 15 cazuri;
documente privitoare la starea civilă –
menţiuni operate: 159 cazuri.
REGISTRUL –AGRICOL: În acest
domeniu s-au efectuat 165 de
înregistrări în registrul de evidenţă a
contractelor de arendă,
reprezentând 46 de contracte de
arendă şi 79 acte adiţionale la
contractele existente. Anul trecut au
fost eliberate un număr de 1243 adeverinţe
care au avut la bază înregistrări din
Registrul agricol. Au fost eliberate şi vizate
29 certificate de producător şi 26 carnete
de comercializare. URBANISM: În anul
2017 au fost eliberate 6 autorizaţii de
construire, 0 autorizaţii de desfiinţare, 15
certificate de urbanism. RELAŢIA CU
CONSILIUL LOCAL: Au fost convocate
un număr de 14 şedinţe ale Consiliului
Local (1 ordinare, 2 extraordinare, 1 de
îndată). Anunţurile privind desfăşurarea
şedinţelor au fost aduse la cunoştinţa
publicului prin afişaj la sediul Primăriei
Unirea şi pe site-ul instituţiei. Au fost
adoptate un număr de 44 hotărâri.
Majoritatea proiectelor de hotărâre l-a avut
ca iniţiator pe primar. Consiliul Local
funcţionează cu un număr total de 11
consilieri, prezenţa lor fiind bună, cu o
relaţie bazată pe colaborare cu primarul

localităţii, în folosul comunităţii, apărând
interesele comunei şi ale locuitorilor,
aspecte ce sper să caracterizeze şi
activitatea pe parcursul anului 2018.
RELAŢIA CU CETĂŢENII ŞI
TRANSPARENŢA DECIZIONALĂ: În
anul 2017 au fost primite spre
soluţionare un număr aproximativ
de 120 cereri din partea cetăţenilor,
în afara solicitărilor de adeverinţe.
Cetăţenii s-au adresat Primăriei
Unirea fie reclamând anumite
aspecte (clarificarea situaţiei
juridice a unor bunuri), fie solicitând
sprijin în rezolvarea unor probleme
personale (ajutor în bani, scutire de
la plata taxei pe apă, salubritate şi
pază). La toate solicitările s-a
răspuns în termenul legal,
neexistând reclamaţii. Totalul
documentelor înregistrate în
Registrul de corespondenţă intrareieşire în anul 2017 a fost de 5868. Au
fost emise un număr de 282 dispoziţii ale
Primarului, marea majoritate cu caracter
individual (stabilire de ajutoare sociale,
alocaţii, încadrări, salarizare aparat de
specialitate), dar şi de constituire de
comisii, convocări ale consiliului local, etc.
Proiectele de dispoziţii cu caracter
normativ şi proiectele Hotărârilor
Consiliului Local au fost afişate la punctul
de afişaj al Primăriei. Referitor la audienţe,
putem afirma că acestea s-au desfăşurat
permanent, cetăţenii fiind obişnuiţi să
intre în audienţă la primar şi secretarul
comunei, fără un program dinainte stabilit.
Considerăm că dotările Primăriei (acces la
internet, telefon, fax) permit instituţiei să
răspundă exigenţelor privind relaţia cu
cetăţenii şi transparenţa acestor relaţii.
CONCLUZII: Am încercat în acest raport
să redau imaginea reală a situaţiei socialeconomice şi de mediu a comunei şi
progresele înregistrate pe parcursul anului
2017. Fondul funciar reprezintă principala
resursă naturală a comunei, care,
valorificată corespunzător, reprezintă baza
dezvoltării comunei.
Preocupându-ne în continuare pentru
modernizarea infrastructurii, a căilor de
acces, trotuare, întreţinerea imobilelor din
domeniul public şi privat, identificarea
terenurilor disponibile, urmărim atragerea
de investitori pentru crearea de locuri de
muncă şi ridicarea nivelului de trai al
locuitorilor. Se urmăreşte în continuare
dotarea spaţiilor existente şi crearea unora
noi pentru petrecerea timpului liber de
către tineri, în sensul educării și al creşterii
nivelului de cultură al acestora. Şcoala şi
grădiniţa sunt în atenţia noastră în
continuare, astfel încât copiii să aibă
condiţii civilizate pentru învăţat, susţinem
cu toate mijloacele organizarea şi
participarea acestora la concursuri şi alte
evenimente propuse de şcoală. Pentru
eficientizarea activităţii noastre în scopul
realizării de resurse pentru dezvoltarea
comunei şi implicit a bunăstării locuitorilor
acesteia urmărim contorizarea apei
potabile din reţeaua comunală. Pentru
siguranţa cetăţeanului şi a bunurilor
acestuia avem în vedere monitorizarea
drumurilor comunele şi a căilor de acces
din comună cu ajutorul pazei comunale în
colaborare cu Postul de Poliţie Unirea. Vom
avea ca pricipală preocupare urmărirea
încasării veniturilor bugetului local, dar şi
identificarea altor resurse financiare în
vederea realizării de noi proiecte şi
investiţii locale. A fost aprobat proiectul cu
finanțare PNDL 2 – „Modernizarea
drumurilor de interes local din comuna
Unirea, județul Călărai”, a cărui implementare va începe în anul 2018 și care va duce la
asfaltarea tuturor tronsoanelor de drumuri
comunale. S-a depus un proiect pentru
achiziționarea unui buldoexcavator pentru
dotarea SVSU Unirea. Vreau să mulţumesc
tuturor celor care au venit cu propuneri
constructive şi mă bazez pe o colaborare
fructuoasă în anul următor.”
Cu stimă, primar ing. Florian Belu
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Ziua internaţională
a copilului
(Universal Children's Day)
Doamnelor şi domnilor senatori,

P

e Întâi Iunie România îşi sărbătoreşte copiii. Prin
voinţa Parlamentului, ziua de 1 Iunie a devenit
sărbătoare legală în ţara noastră, ca Ziuă a
Copilului. În decursul anilor, această zi a fost marcată
sub diverse teme/devize care reflectau modul în care
problematica tinerilor si copiilor este abordată pe la
global şi naţional.
Nouă, ca persoane publice, ne revine datoria onorantă de
a adopta politici care să facă viaţa copiilor şi a tinerilor cât
mai fericită. Fie şi pentru că, aceştia, la rândul lor, ne fac
de multe ori viaţa mai plină de bucurii şi de sens.
Sărbătorim o zi a copiilor, pentru că ei merită o atenţie
deosebită, pentru a conştientiza că au interese şi drepturi
specifice, pentru că ne sunt dragi şi foarte importanţi. O
astfel de zi ne oferă prilejul unor schimburi de idei şi
preocupări privind soarta şi situaţia la zi a acestor
categorii de vârstă, dorinţa celor din jur de a-i face pe
copii să înţeleagă grija care li se poartă, precum şi
iniţierea unei acţiuni de a promova drepturile, interesele
şi bunăstarea copiilor din toată lumea. Pe noi, adulţii,
acest moment ne motivează în căutarea unui echilibru
între viaţa personală şi cea profesională. Suntem puşi în
situaţia unei provocări: muncim mai mult, de multe ori
peste program şi facem sacrificii pentru ca fiilor şi fiicelor
noastre să le asigurăm o viaţă mai bună. Aceasta este una
dintre preocupări. Cealaltă este să le acordăm mai mult
din timpul nostru pentru un alt fel de bucurii produse
celor mici. Ca părinţi şi educatori trebuie să fim
conştienţi că timpul petrecut aproape de copii este foarte
important şi că modul în care îl valorificăm în
interacţiunile cu ei poate avea un rol determinant pentru
evoluţia lor ulterioară.
Copiii din ţara noastră constituie o lume aparte foarte
variată, care nu se pretează la o abordare prin şabloane.
Fiecare copil are particularităţi ale propriei persoane.
Mediul social şi familial diferă de la un caz la altul. Aşa că
vrem copii sănătoşi, fericiţi, ai căror părinţi se îngrijesc
îndeaproape de creşterea şi educare lor. Cei mai mulţi
copii şi tineri învaţă bine, merg cu regularitate la
grădiniţe şi la şcoli urmând cu cursurile de învăţământ
şcolar şi extraşcolar. Însă sunt şi copii care se confruntă
cu probleme de sănătate, copii neglijaţi de părinţii lor,
copii care trăiesc departe de proprii părinţi, plecaţi la
muncă în străinătate, copii care abandonează şcoala,
copii care trăiesc într-un mediu familial caracterizat de
sărăcie, violenţă sau dezorganizare. Pentru fiecare din
aceste categorii, statul român a adoptat reglementări,
politici şi instituţii care să trateze într-un mod
profesionist interesele coliilor. Ca naţiune, ţara noastră
se confruntă cu tendinţa unui spor natural negativ, ceea
ce ne creează şi ne va crea probleme demografice din ce în
ce mai dificile pe termen lung. Îmbunătăţirea condiţiilor
de viaţă, de învăţătură, crearea unor noi oportunităţi de
afirmare a personalităţii copiilor şi tinerilor constituie un
teren de provocare a responsabilităţii întregii societăţi,
începând cu părinţii, oamenii politici, autorităţile
publice, organizaţiile civice şi până la fiecare cetăţean. Cu
toţii avem obligaţia, plăcută de altfel, să venim în
sprijinul acestora cu schimbările oportune, cu politici
noi, adecvate vremurilor în care trăim.
Ca parlamentar PSD, exprim hotărârea noastră de a
acorda un loc prioritar politicilor speciale, dedicate unei
vieţi mai bune a copiilor, creşterii şi educării tinerelor
generaţii, asigurării condiţiilor de afirmare a
personalităţii acestora, precum şi reducerii fenomenelor
şi problemelor grave care pun în pericol viaţa, sănătatea
şi buna creştere a copiilor. Atâta timp cât România are
copii, avem pentru ce trăi şi munci aici.
Senator PSD,
Roxana Paţurcă
06.06.2018

8 - 14 iunie 2018
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Senatorul Roxana Paţurcă a
solicitat reanalizarea modalităţii
de calcul al preţului de vânzare
şi al chiriei locuinţelor ANL
ntr-o interpelare adresată
vicepremierului Paul
Stănescu, cel care deţine
portofoliul Ministerului
Dezvoltării Regionale, senatorul
Roxana Paţurcă a solicitat o
reanalizare a modului de calcul al
preţului de vânzare şi al chiriei
locuinţelor ANL. De exemplu,
chiriile ANL sunt calculate
individual, în funcţie de venitul
brut şi nu de venitul net aşa cum
ar fi mai corect.

Î

„Domnule Vicepremier,
În ultimul timp am purtat mai
multe discuţii cu persoane direct
interesate de preţul de vânzare şi
de nivelul chiriei locuinţelor
ANL.
Principala problemă ridicată de
cetăţeni se referă la critica
preţului unic la nivel naţional al
acestor locuinţe şi al chiriei. Întradevăr, la stabilirea acestui preţ
nu se ţine cont de o serie de
factori importanţi, aşa cum sunt
calitatea şi costul materialelor
din care sunt construite
diferitele tipuri de astfel de
locuinţe, de atractivitatea
poziţiei ansamblului de locuinţe,
de puterea de cumpărare din
fiecare zonă rezidenţială şi
altele. De exemplu, în judeţul
Călăraşi vorbim de construcţii
mai uşoare. Pentru mai multe
amănunte privind această
situaţie şi nemulţumire a
oamenilor, ataşez la prezenta
interpelare un Memoriu pe care

l-am primit de la reprezentanţii
cetăţenilor care mi-au venit în
audienţă.
În acelaşi timp, ca să le pot da un
răspuns competent, am nevoie
de o succintă informare oficială

din partea ministerului pe care îl
conduceţi, pe care o aştept în
scris la Senatul României.”
Senator PSD,
Roxana Paţurcă

Senator Răducu Filipescu:
„PNL nu o apără pe Kovesi, apără
principiul Statului de drept”

L

egat de poziţia pe care o
are PNL vizavi de decizia
Curţii Constituţionale
privind revocarea procurorului
şef al DNA, senatorul liberal
Răducu Filipescu a declarat că
formaţiunea politică din care
face parte nu o apără pe Laura
Codruţa Kovesi ci apără un
principiu fundamental al
democraţiei – Statul de drept.

„Cine n-are principii şi se
schimbă după o zi pe alta nu e
om politic. Ori de aceea Partidul
Naţional Liberal este un partid
politic adevărat şi vechi, pentru
că are nişte principii - a pierdut,
a câştigat - şi-a păstrat principiile.
Unul dintre principii se referă la
Statul de drept. Cineva trebuie
să apere Statul de drept, PNL nu

o apără pe Koveşi, nu apără
procurorii, nu apără judecătorii
care au dat sentinţe greşite,
apără nişte principii.”, a declarat
senatorul PNL.
Acesta a lansat supoziţia ca
preşedintele Iohannis să o
revoce din funcţie pe Kovesi
înainte cu o zi de a-şi termina
mandatul, pentru că decizia CCR
nu face referire la acest aspect.
www.obiectiv-online.ro
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ACATIST

venea sâmbăta la Biserică. Cu banii
dobândiţi din daravele plătea „capetele",
vinul, trei lumânări şi acatistul,
întotdeauna de vii. Coliva şi-o făcea spre
dimineaţă. Nu împărţea, nu făcea
parastase. Lăsa în Biserică ce adusese de
acasă. Între „Veşnica pomenire" şi miruire
privea cum domnul Nelu, consilier
parohial, strângea capetele în coşuri şi le
ducea în altar, la a doua împărţeală.
Deci, „Acatist de vii
Gigel - luminarea lui,
vindecarea lui trupească,
sufletească, şi de patima
băuturii şi să Îi înmoaie
inima lui să cedeze să
vină în faţa Domnului.
Mioara-Daniela – căsătorie,
să găsească un servici mai
bun.
Ion - să găsească servici, şi
gânduri bune.
Tinca- să-i ajute Dumnezeu

să achite datoriile la băncii
şi sănătate, înţelepciune.
Dan - sănătate, puţin noroc
şi înţelepciune".
Acatistul femeii era o mică adunare de
cereri, la şi pentru diferite trebuinţe din
viaţa apropiaţilor ei. Era întocmai cu a
miilor de închinători dintr-o ţară bântuită
de sărăcie şi alienare, suferindă de cele mai
diverse speţe – penale, civile, comerciale,
credite, pensii...
La Biserică, femeia mai venea şi
duminica, şi mai ales în Post. Cum
spuneam, dădea acelaşi acatist, numai
pentru vii, cu nicio literă sau virgulă
schimbată. Stătea în genunchi, asculta şi se
ruga, de la Psalmii Utreniei până la apolisul
Sfintei Liturghii, sprijinindu-şi, din când în
când, braţele de picioarele stranei care se
nimerea.
Va fi înţeles femeia, la Rugăciunea
Domnească, purtarea Lui de grijă faţă chiar
de „păsările cerului şi crinii câmpului"? Ştia
– nu ştia femeia că îi putea cere Lui, pentru

astăzi, nu şi pentru mâine, „pâinea cea spre
fiinţă"?
Ultima oară ne-am întâlnit în Poiană,
pe poteca îngustă dintre drum şi pridvor,
între două tufe de liliac înflorite şi crescute
pestă măsură. A potrivit o floare să mă
privească mai bine. Îi plăcea – mai auzisem
de la mai mulţi închinători – că citeam
Psalmii rar şi interpretativ.
„Plec, părinte, în Timpul Bisericii,
vine şi ziua mea de lucru".
Răzvan Ciucă,
Slobozia, 2018, iunie,
înainte de Duminica Sfinţilor Români
Note
- Preot iconom Dimitrie Lungulescu,
Manual de practică liturgică, Tipografiile
Române Unite, Bucureşti, 1926.
- Pr. Prof. Vasile Mihoc, Lumina
Evangheliei. Exegeze la Evangheliile
Duminicale, Ed. Agnos, Sibiu, 2016.

F
Filmele lunii iunie la Cinema 3D/2D Călăraşi
emeia spăla scările din bloc, vindea
în piaţă vâsc de Crăciun şi cireşe de
Sfinţii Petru şi Pavel. De obicei,

Vineri 08 iunie: ora 12.30
Sâmbătă 09 iunie: ora 10.30 şi 12.30
Duminică 10 iunie: ora 10.30 şi 12.30

Aventuri fără pereche 2D

de ani. Cu toate acestea, viaţa acestor patru
prietene este transformată radical după ce
ajung să citească infamul "Fifty Shades of
Grey", care le catapultează într-o serie de
alegeri şi decizii scandaloase.

Regia: Galina Miklínová
Cu: KrystofHádek, Jan Maxián, David
Novotný, OndrejTrojan, Marek Taclík
Gen film: Animaţie, varianta dublată
Rating: AG
Premiera în România: 27.04.2018
Mâncăcioşii de şosete sunt creaturi pe care
oamenii nu le pot vedea, responsabile pentru
dispariţia şosetelor pe care nu le mai găsim. Ei
mănâncă doar câte o şosetă, lăsând perechile...
desperecheate. Şi nu se ating niciodată de
şosetele de bebeluş.
Viaţa Mâncăcioşilor de şosete este o aventură
continuă. Îţi trebuie curaj să găseşti o familie
cu multe şosete, să o protejezi şi să înveţi să
trăieşti cu oameni prin preajmă. Iar eroii noştri
nu duc lipsă de curaj!

Moştenire diabolică – 2D

18 şi 25 iunie
Ora: 20:00

Iubindu-l pe Pablo,
urându-l pe Escobar - 2D

Jurassic World: Un regat
în ruină - 3D

11 iunie
Ora: 20:00

Book Club - 2D
Regia: Bill Holderman
Cu: Diane Keaton, Jane Fonda, Candice
Bergen, Mary Steenburgen, Andy Garcia
Gen film: Comedie
Premiera în România: 25.05.2018
Patru femei, patru prietene de-o viaţă, fac parte
dintr-un club de lectură care se întâlneşte
lunar. Diane a rămas recent văduvă după 40 de
ani de căsătorie. Jane se bucură de partenerul
ei fără nicio obligaţie. Sharon încă se luptă să
treacă peste un divorţ de zeci de ani, iar
căsătoria lui Carol se află într-o criză după 35

www.obiectiv-online.ro

15 - 21 iunie
Ora: 20.00
Luni: titlul nu este proiectat
Regia: Ari Aster
Cu: Toni Collette, Gabriel Byrne, Alex Wolff,
Milly Shapiro
Gen film: Dramă, Horror, Mister, Thriller
Rating: Ap12
Durata: 126 minute
Premiera în România: 15.06.2018
După decesul subit al lui Ellen, fiica ei începe
să descopere o serie de secrete întunecate ale
bătrânei care acum afectează armonia
întregului cămin. Cu cât află mai multe, cu atât
se văd cu toţii mai prinşi fără scăpare în
sinistrul destin moştenit.

08 – 14 iunie
Orele: 17.00 şi 20.00
Luni: titlul nu este proiectat

Regia: J.A. Bayona
Cu: Bryce Dallas Howard, Chris Pratt, Jeff
Goldblum, BD Wong
Gen film: Acţiune, Aventuri, SF
Durata: 128 minute
Rating: AP 12
Premiera în România: 08.06.2018
Au trecut trei ani de când parcul tematic şi
staţiunea de lux Jurassic World au fost distruse
de dinozaurii care au scăpat din captivitate.
Insula Nubar este acum abandonată de
oameni, iar dinozaurii care au supravieţuit sunt
acum pe cont propriu în junglă.
Când vulcanul adormit de pe insulă dă semne
de reactivare, Owen şi Claire lansează o
campanie pentru a salva dinozaurii care au mai
rămas de la erupţia iminentă a vulcanului.
Owen e hotărât să-l găsească pe Blue, raptorul
său lider, care e dispărut în sălbăticie, iar Claire
a ajuns să respecte aceste creaturi care au
devenit acum o cauză în care crede şi pentru
care se luptă. Cei doi ajung pe insulă cu
misiunea de a salva dinozaurii, dar descoperă o
conspiraţie care ar putea reîntoarce întreaga
noastră planetă la o stare de lucruri extrem de
periculoasă, şi care nu a mai fost văzută din
timpuri preistorice.

prost şofer de Uber din Marsilia, dar singurul
care poate conduce legendarul taxi alb
moştenit de la unchiul lui...

Vineri 15 şi 22 iunie: ora 12.30
Sâmbătă 16 şi 23 iunie: ora 10.30
şi 12.30
Duminică 17 şi 24 iunie: ora 10.30
şi 12.30

Prinţul fermecător - 3D
Regia: Ross Venokur
Cu: Demi Lovato, Wilmer Valderrama, Sia, Nia
Vardalos, Ashley Tisdale, Avril Lavigne
Gen film: Animaţie, varianta dublată
Rating: AG
Durata: 85 minute
Premiera în România: 15.06.2018
Trei prinţese de poveste descoperă că sunt
logodite cu acelaşi prinţ fermecător.
15 - 21 iunie
Ora: 17.00

Taxi 5 – 2D
Regia: Franck Gastambide
Cu: Franck Gastambide, Sabrina Ouazani,
Bernard Farcy, Malik Bentalha
Gen film: Acţiune, Aventuri, Comedie, Crimă
Rating: Ap12
Durata: 102 minute
Premiera în România: 01.06.2018
Sylvain Marot este un superpoliţist din Paris, şi
un şofer de excepţie. Transferat împotriva
voinţei sale în departamentul de poliţie din
Marsilia, este imediat solicitat de către fostul
inspector-şef Gibert, acum primar al oraşului,
dar în care alegătorii nu mai aveau încredere,
să pună capăt jafurilor comise de "banda de
italieni" care teroriza bijutierii din Marsilia.
Pentru că jefuitorii nu erau niciodată prinşi,
căci fugeau de la locul faptei cât ai clipi, cu
ajutorul unui Ferrari fabulos, Sylvain pare
omul potrivit pentru această misiune. I se alocă
şi un partener, pe Eddy Maklouf, care e nepotul
faimosului şofer de taxi Daniel Morales.
Nenorocirea face, însă, ca Eddy să fie cel mai

Regia: Fernando León de Aranoa
Cu: Penélope Cruz, Javier Bardem, Peter
Sarsgaard
Gen film: Acţiune, Crimă, Dramă
Durata: 123 minute
Premiera în România: 15.06.2018
Javier Bardem, Penelope Cruz şi Peter
Skaarsgard sunt protagoniştii acestui film care
spune povestea adevărată a jurnalistei care a
avut o relaţie de iubire cu cel mai faimos
traficant de droguri din istorie.
22 – 28 iunie
Orele: 17.00 şi 20.00
Luni: titlul nu este proiectat

Ocean's 8: Jaf cu clasă 2D
Regia: Gary Ross
Cu: Cate Blanchett, Olivia Munn, Matt Damon,
Dakota Fanning, Sandra Bullock, Richard
Armitage, Anne Hathaway
Gen film: Acţiune, Comedie, Crimă, Thriller
Rating: N15
Durata: 110 minute
Premiera în România: 22.06.2018
Cinci ani, opt luni, 12 zile... şi timpul trece în
continuare. Atât de mult a trecut de când
Debbie Ocean proiectează cel mai mare jaf din
viaţa ei.
Pentru asta are nevoie de o echipă de
profesioniste în domeniu. Împreună cu
partenera ei de încredere Lou Miller recrutează
specialistele: bijutierul Amita, hoaţa de
buzunare Constance, experta în garduri
Tammy, hacker-iţa Nine Ball şi designerul
vestimentar Rose.
Ţinta este un superb colier din diamante în
valoare de 150 de milioane de dolari, purtat de
actriţa Daphne Kluger care va fi starul celui
mai mare eveniment al anului - Gala Met.
Planul este perfect, însă totul trebuie să
decurgă fără nicio abatere dacă echipa vrea să
pună mâna pe diamante. Totul se face la
vedere.

După ce s-a rănit într-un accident, un gâscoi
aventuros este responsabilizat de doi orfani cu
ochii mari, în timp ce se confruntă cu pericolele
şi frumuseţea lumii din afară.
Vineri 29 iunie şi 06 iulie: ora 12.30
Sâmbătă 30 iunie şi 07 iulie: ora 10.30
şi 12.30
Duminică 01 şi 08 iulie: ora 10.30
şi 12.30

Jim Button şi Lukas,
mecanicul de locomotivă
- 2D
Regia: Dennis Gansel
Cu: Henning Baum, Solomon Gordon
Gen film: Aventuri, Familie, Fantastic ( film
în variantă dublată )
Rating: AG
Durata: 105 minute
Jim Button, prietenul său, Lukas, mecanicul de
locomotivă, şi Emma, locomotiva cu aburi, sunt
nevoiţi să părăsească mica insulă Lummerland.
Călătoria lor îi duce în regatul Mandala, unde
cei trei se vor îmbarca într-o aventură
incredibilă: căutarea lui Li Si, fiica împăratului,
răpită şi dată dispărută. Împreună, cei trei se
aventurează în oraşul dragonilor pentru a
elibera prinţesa şi pentru a rezolva misterul
originii lui Jim.
29 iunie – 05 iulie
Orele: 17.00 şi 20.00
Luni: titlul nu este proiectat

Sicario 2: Soldado – 2D
Regia: Stefano Sollima
Cu: Josh Brolin, Benicio Del Toro, Matthew
Modine
Gen film: Acţiune, Crimă, Dramă
Rating: N15
Durata: 122 minute
Premiera în România: 29.06.2018
În războiul drogurilor nu există reguli, iar în
momentul în care cartelurile mexicane au
început să infiltreze teroriştii în SUA, agentul
federal Matt Graver (Josh Brolin) apelează la
enigmaticul Alejandro (Benicio Del Toro) a
cărui familie a fost asasinată după o reglare de
conturi, să limiteze daunele de război după
metode personale.
Alejandro o răpeşte pe fiica şefului unui cartel
de droguri pentru a inflama conflictul, însă
atunci când fetiţa este privită drept victima
colaterală, soarta ei depinde de confruntarea
directă dintre cei doi care îşi chestionează toate
acţiunile din trecut.

Informaţii: Sala CINEMA 3D/
2D, B-dul 1 Mai, nr. 5A - Parcul
central
Preţul biletelor (acelaşi pt. filme 3D şi
2D): 8 lei – copii cu vârste de maxim
14 ani; 12 lei – persoane cu vârste
peste 14 ani.
Nu se efectuează rezervări, biletele
putând fi cumpărate de la casieria
cinematografului, cu o săptămână
înainte de data spectacolului.
- tel: 0242-312.800
- site: www.culturalcl.ro
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Canotoarele CSM Călăraşi, medalii la Campionatele
Europene de canotaj pentru juniori 2018!

L

a sfârşitul lunii mai, în zilele de
26 şi 27, la Gravelines, în Franţa,
s-au desfăşurat Campionatele
Europene de canotaj pentru juniori I la
care a participat şi lotul României de
Canotaj, al doilea ca număr de sportivi.
În total, 469 de sportivi, reprezentând
34 de naţiuni (record de participare,
după 33 de ţări anul trecut) au luptat
pentru medaliile puse în joc la
Europenele de juniori, cei mai mulţi
participanţi fiind din Italia (49),
România (42), Cehia (37), Franţa şi
Rusia (câte 33).
Din cei 42 de sportivi români, din care
21 de băieţi şi 21 de fete, înscrişi la zece
probe, câte cinci la fiecare categorie, au
făcut parte şi şapte canotori ai Clubului
Sportiv Municipal Călăraşi. Fetele au
reuşit să obţină medalii de aur
(Cristina Drugă), argint (Iuliana
Timoc) şi bronz (Gabriela
Paraschiv).
Delegaţia României a cucerit 7 medalii,
una de aur, 5 de argint şi una de bronz,
la această ediţie a Campionatelor
Europene de canotaj pentru juniori.
Echipajul feminin de patru rame fără
cârmaci al României (Cristina Drugă
– CSM Călăraşi, Laura Pal,
Alexandra Ungureanu, GeaninaDumitriţa Giuncănariu) a cucerit
singura medalie de aur în finală, cu
timpul de 7min23sec99/100,
devansând Italia (7min25sec54/100)

locul 2 în finală cu timpul de 6min
33sec25/100. Primul loc ac revenit
Cehiei (6min31sec50/100).
Tot argint a cucerit barca de dublu
rame fără cârmaci la masaculin, cu
Florin Arteni-Fîntînariu şi Iulian
Nestian, cu timpul de 7 min 11 sec
55/100, fiind întrecută în finală de
Croaţia - 7min10sec04/100.
La dublu rame fără cârmaci, în proba
feminină, Tabita Maftei şi Alina-Maria
Baleţchi s-au clasat pe locul 2 cu 7min
57sec98/100, devansate doar de
Grecia - 7min 54sec08/100.

şi Danemarca (7min29sec49/100)
Echipajul feminin de 8+1 al României a
câştigat medalia de argint, în
componenţă cu Amalia Bucu, Cristina
Răileanu, Lorena Constantin,
Georgiana Moroşanu, Elena-Cătălina
Onciu, Teodora Măndrilă, Alice-Elena
Turcanu, Iuliana Timoc – CSM
Călăraşi, Victoria-Ştefania Petreanu,
echipaj care s-a clasat pe locul 2 cu
6min56sec49/100, fiind devansat de
Cehia - 6min54sec38/100.

În proba masculină de 4 rame fără
cârmaci, echipajul Gheorghe
Morar/Denis Nichitean/Andrei
Lungu/Alexandru-Laurenţiu Danciu a
obţinut argintul în finală cu timpul de
6min42sec16/100, fiind devansat de
Italia - 6min38sec26/100.
În proba de 4 vâsle băieţi, echipajul
Sebastian-Constantin Cîrstea/Cosmin
Carpea/Dumitru-Valentin Bucur/
Dorin Simion a intrat în posesiat
medaliei de argint după ce s-a clasat pe

La proba feminină de 4 vâsle, echipajul
Georgiana-Simona Tătaru/ Adriana
Surupăceanu/ Gabriela Paraschiv
– CSM Călăraşi/Nicoleta Mustea s-a
clasat pe locul III cu timpul de
7min23sec34/100, în urma Cehiei
(7min09sec99/100) şi Elveţiei
(7min13sec40/100).
Ceilalţi sportivi ai CSM prezenţi la
această competiţie au ocupat
următoarele locuri: - Sandu Ştefan,
Robert Boboc şi Valentin Munteanu
locul 4 la 8+1iar Delia Clapon, locul 7 în
finala de 2 vâsle.
Sportivii călărăşeni sunt antrenaţi de
Daniel Bănăţeanu, Eugen Suciu şi
Mădălina Buzdugan.

Sportivul CSM Mihai
Palaghia, în lotul naţional
de lupte de la Campionatul
European U 23

Dunărea Călăraşi a promovat
în Liga I de pe primul loc

D

unărea Călăraşi este noua campioană
a ligii a 2-a. Sâmbătă, la prânz, elevii
lui Dan Alexa au câştigat partida cu
Metaloglobus, din Pantelimon, scor 0-2,
încheind sezonul pe primul loc în clasament.
După-amiază, la 3 ore distanţă de finalul
jocului de pe Metaloglobus, campionii ligii a
2-a au fost premiaţi la Călăraşi, pe platoul din
faţa Prefecturii chiar de preşedintele FRF,
Răzvan Burleanu, sosit în oraşul brăzdat de
apele Borcei de secretarul federaţiei, Gabriel
Bodescu şi directorul tehnic al FRF, Mihai
Stoichiţă.
Jucătorii, antrenorii şi staful administrativ,
condus perfect de preşedintele Florin Brişan
au intrat în posesia tricourilor şi a medaliilor
de campioni precum şi a trofeului acordat
începând din acest an campioanei ligii a 2-a.
Noul trofeu are o înălțime de 60 de
centimetri și cântărește aproximativ 13
kilograme. Cupa este realizată din bronz
acoperit galvanic cu 20 de microni de argint.
Trofeul este transmisibil, la începutul
fiecărui nou sezon fosta deținătoare urmând
a primi o replică a acestuia.
Zeci de suporteri ai Dunării, de toate vârstele

au participat la festivitatea de premieri la
care au mai fost prezenţi şi reprezentanţii
finanţatorilor, primarul Dan Drăgulin şi
viceprimarul Dragoş Coman, din partea
Primăriei şi a Consiliului Local Călăraşi,
respectiv vicepreşedintele Marian Dinulescu
şi consilierului pe problem de sport al
preşedintelui Vasile Iliuţă, Dorinel Dincă,
din partea Consiliului Judeţean Călăraşi.
Şi de data asta, galeria care şi-a susţinut
favoriţii şi la meciul disputat la prânz în
Capitală, a fost la înalţime realizând un fond
sonor demn de marile echipe ale ţării şi nu
numai.
Oficial, Dunărea a promovat în Liga I chiar de
pe prima poziţie, performanţă la care doar
doi oamenii au crezut din prima clipă:
preşedintele Florin Brişan şi antrenorul Dan
Alexa. Cu cei doi la timonă, Dunărea a pornit
ascensiunea de pe locul 16 realizând în 35 de
etape nu mai puţin de 92 de puncte.
Sezonul 2017 – 2018 va rămâne definitiv în
istoria grupării de la malul Borcei. După doar
2 sezoane petrecute în L2, Dunărea urcă
pentru prima oară în elita fotbalului
românesc.

C

omponent al Clubului
Sportiv Municipal
Călărași, Mihai Palaghia, a
fost selecționat în lotul României
care participă la Campionatul
European U23 (18 - 23 ani),
masculin şi feminin, la lupte
libere, lupte greco romane şi
lupte feminine, competiţie ce se
desfășoară în Turcia, la Istanbul,
în perioada 5-10 iunie 2018.

Antrenat de Dragoş Hogea, Mihai
Palaghia (cat. 86 kg) s-a clasat pe
primul loc la Campionatul
Naţional Individual Seniori U23,
desfăşurat la Iaşi în perioada 10 12 mai a.c. El i-a devansat pe
Tudor Racoţan (CSS Tg. Mureş),
Petruţ Moigrădean (CS Univ. Cluj
&ndash; Napoca), Sorin Gogu
(CSS Buzău) şi Nicuşor Coteanu
(CSM Craiova).
www.obiectiv-online.ro
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Instituţia Prefectului a atacat Hotărârea
Consiliului Local Călăraşi privind contractarea
unui împrumut de 42 de milioane de lei

P

e 29 martie 2018, Consiliul Local Călăraşi a
aprobat contractarea unei finanţări rambursabile interne în valoare de 42.000.000 lei, pe o
perioadă de 15 ani, din care 3 ani perioadă de tragere şi
12 ani perioadă de rambursare, bani cu care s-a propus
a fi realizate următoarele obiective importante pentru
dezvoltarea municipiului Călăraşi:

La momentul supunerii la vot a acestui proiect, grupul
de consilieri locali ai Partidului Social Democrat nu a
fost de acord cu acesta.
Miercuri, 6 iunie, Consiliul Local Călăraşi şi primarul
Daniel Ştefan Drăgulin au fost înştiinţaţi de către
Instituţia Prefectului-judeţul Călăraşi cu privire la
acţiunea formulată de această instituţie la Tribunalul
Călăraşi prin care se cere anularea Hotărârii
Consiliului Local Călăraşi nr. 56/29.03.2018 privind
contractarea finanţării rambursabile interne în valoare
de 42.000.000 lei.
„Sunt extrem de dezamăgit de jocurile politice
pe care le face o instituţie care se clamează a fi
apolitică. Nevoile călărăşenilor sunt efectiv
călcate în picioare pentru interesele de partidPSD.
Am primit adresa de chemare în judecată
pentru hotărârea împrumutului, am consultat,
împreună cu colegii mei, motivele invocate de
către Instituţia prefectului prin care apreciază

că hotărârea de contractare a împrumutului de
42 de milioane de lei este nelegală şi ne vom
apăra aşa cum se cuvine. Este foarte trist că se
încearcă, pe căi şi pe considerente politice,
stoparea oricăror investiţii majore în
infrastructura din municipiul Călăraşi. Acest
împrumut poate fi suportat de bugetul local cu
uşurinţă şi vine în completarea tuturor
eforturilor pe care noi le facem pentru găsirea
finanţărilor necesare realizării de obiective
importante, pe care municipiul Călăraşi le
aşteaptă de zeci de ani. Vorbesc de finanţări
europene, în special.
Vreau să transmit atât grupului de consilieri
locali PSD, cât şi Instituţiei prefectului, că
dezvoltarea municipiului Călăraşi, obiectivul
principal al echipei din conducerea Primăriei
Călăraşi, nu va fi umbrit sub nicio formă de
această încercare tristă. Mă gândesc serios să
iniţiez un nou proiect de hotărâre şi am
încredere în consilierii locali care au fost de
acord cu împrumutul de 42 de milioane de lei
că vor fi alături de echipa mea în continuare şi
de călărăşeni.
Din păcate, atacarea acestui împrumut
înseamnă că aceşti bani să nu poată fi traşi în
anul 2019. În cazul unei noi Hotărâri de
Consiliu Local, abia în 2020 vom putea avea la
dispoziţie aceşti bani. Sunt reguli ale

Deşi s-au aplicat sancţiuni, mai sunt
şcoli de şoferi care încalcă programul de
circulaţie pe drumurile din Călăraşi

A

nul trecut, pentru a se evita aglomeraţia
pe drumurile din municipiul Călăraşi la
orele de vârf, poliţiştii Biroului Rutier
Călăraşi au invitat la discuţii instructorii auto
şi reprezentanţi ai şcolilor de şoferi, tema fiind
respectarea traseelor de instruire practică şi a
intervalelor orare astfel încât să se evite
aglomerările în trafic pe străzile principale din
municipiul Călăraşi.
Li s-a adus la cunoştinţă care sunt străzile pe
care se aplică interdicţii şi intervalul orar
aferent acestora. Au fost stabilite ca traseu de
instruire practică şi examinare auto toate
străzile din mun. Călăraşi, însă pe străzile
Bucureşti, Prel. Bucureşti, Griviţa, Eroilor, bd.
Republicii, bd. N. Titulescu, bd. Cuza-Vodă se
interzice circulaţia maşinilor de şcoală în
timpul săptămânii, în intervalul orar 07.00 –
08.30 şi 15.30 – 17.30, iar pe strada Belşugului,
în weekend, în intervalul 09.00 – 12.00.
Nerespectarea acestor prevederi poate atrage
sancţiuni de 4-5 puncte de amendă pentru
instructorii auto.
Deşi se cunosc toate acestea, încă mai există
www.obiectiv-online.ro

şcoli şi instructori ale căror maşini circulă pe
străzile şi în intervalele orare cu interdicţie
provocând ambuteiaje.
Poliţia Rutieră Călăraşi a organizat activităţi
specifice în cadrul cărora au fost aplicate un
număr de 11 sancţiuni contravenţionale
instructorilor auto pentru nerespectarea
programului orar.
Faţă de 6 instructori auto s-a luat măsura
sancţionării cu avertisment, cuantumul
sancţiunilor contravenţionale fiind de 2.900
lei.

Ministerului de finanţe. Astfel că, investiţii
majore cum sunt Canalizarea menajeră şi
pluvială în Cartierul Măgureni, modernizarea
unor străzi din Mircea Vodă, modernizarea
Variantei Nord, vor mai avea de aşteptat, deşi
documentaţiile tehnice sunt avansate. Pentru
că nu se pot face minuni cu bugetul local, în
afară de minunile „negative” pe care onor
Guvernul PSD le-a făcut deja prin taxarea UATurilor care aveau bani în excedent, prin
micşorarea cotelor defalcate care ne-au
revenit in 2017. Împrumutul deja contractat va
fi anul acesta şi anul viitor consumat pe
cheltuieli pentru modernizarea străzii Griviţa,
a bulevardului Nicolae Titulescu şi a lotului 1 de
străzi din Mircea Vodă” – primar Daniel Ştefan
Drăgulin
Mai facem menţiunea, încă o dată, că, în cazul în care
acest împrumut era contractat anul acesta, după cei
trei ani de tragere a creditului în valoare de
42.000.000 lei, în condiţiile contractării cu o dobândă
ROBOR 3M (2,09)+marja fixă de 1,5%, gradul de
îndatorare cel mai mare, cumulând cele doua credite
(25.000.000 lei şi 42.000.000 lei) ar fi în anul 2023 de
9,91%, adică serviciul total al datoriei va fi de 7.809
mii lei raportat la o medie veniturilor proprii de 78.811
mii lei. Acest lucru înseamnă că în anul 2023 rata
datoriei publice lunare nu va fi mai mare de 651 mii lei.
Legea 273/2006 permite un grad de îndatorare de
până la 30%.

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-calificare-autorizate.ro
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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 IUNIE 2018.

ORAªUL LEHLIU GARÃ
l
28.06.2018 - Bloc 4, Bloc 5, Bloc 6, Bloc 7, Bloc 8, Bloc 11, Bloc 40 A, Bloc 40 B , Bloc 75G
l
29.06.2018 - Bloc 1, Bloc 2, Bloc 3, Bloc 9, Bloc 10, Bloc 12 MI, Bloc 12AS, Bloc 12*, Bloc 16, Bloc 20, Bloc 32 A, Bloc 32 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.

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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Stadiul procedurilor de achiziţie
publică a principalelor investiţii
derulate de Primăria Călăraşi

- „Dezvoltarea patrimoniului cultural prin
restaurarea monumentului istoric Poşta Veche”
(valoarea 7.508.395,90 lei) - procedură afllată în
perioada contestaţiilor;
- „Construire grădiniţă cu 8 grupe (valoarea
1.390.708,90 lei) - procedură aflată în faza de
evaluare a propunerii financiare;
- „Reabilitare clădire hală de legume şi fructe Piaţa
Big (valoarea 927.911,36 lei) – în data de 4 iunie s-au
deschis ofertele depuse în SEAP;
- „Proiectare şi execuţie Canalizare pluvială strada
Năvodari tronson Prel. Luceafărului-str. Victoriei
(valoare 640.834,91 lei) - procedură aflată în
perioada contestaţiilor;
- „Modernizare Bazar Big (valoare 5.162.539,44 lei)
- pregătire documentaţie atribuire pentru SEAP;
- „Dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare în
municipiul Călăraşi (valoare 446.522,94 lei) - pe 4

iunie s-a semnat contractul.
Totodată, sunt în pregătire documentaţiile în
vederea publicării pe SEAP a următoarelor
investiţii:
- Modernizare strada Griviţa (valoare 8.664.284,65
lei) - în evaluare în cadrul Comisiei TehnicoEconomice din cadrul PMC, în următoarea şedinţă a
Consiliului Local Călăraşi se vor supune aprobării
indicatorii tehnico-economici;
- Canalizare menajeră şi pluvială cartier Măgureni
(valoare 4.333.579,80 lei) - în evaluare în cadrul
Comisiei Tehnico-Economice din cadrul PMC, în
următoarea şedinţă a Consiliului Local Călăraşi se
vor supune aprobării indicatorii tehnico-economici;
- Înfiinţare creşă în municipiul Călăraşi (valoare
1.704.198,90 lei) - se pregăteşte documentaţia de
atribuire pentru publicarea în SEAP.

Acţiune comună Primărie DGA în două unităţi şcolare
din municipiul Călăraşi

M

iercuri 30 mai şi joi 31 mai 2018, cu ocazia Zilei
Aniversare a Direcţiei Generale Anticorupţie
(D.G.A), au avut loc două acţiuni în comun
Primăria Municipiului Călăraşi – Direcţia Generală
Anticorupţie (D.G.A. – S.J.A. Călăraşi) – Inspectoratul
Şcolar Judeţean Călăraşi. Aceste acţiuni au avut loc la
Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul” Călăraşi şi Liceul
Tehnologic „Dan Mateescu” Călăraşi, unde, în cadrul unor
întâlniri cu elevii intitulate GENERAŢIA
ANTICORUPŢIE, au fost diseminate mesaje, materiale
video cu caracter preventiv şi educativ anticorupţie,
precum şi a implicării Primăriei şi Inspectoratului Şcolar
în prevenirea fenomenului de corupţie în comunitate şi
şcoală.
De asemenea, a fost organizat un concurs ad-hoc având ca
temă enunţarea de către elevi a unui scenariu de film
privind o faptă de corupţie. Câştigătorii concursurilor au
fost la Şcoala Gimnazială “Mihai Viteazul”: elevul Ioan
Bogdan Constantin, cls. VII E, eleva Ioana Irina Cosma, cls.
VII B, elevul Palade Vlad, cls. VII A. La Liceul Tehnologic
Dan Mateescu, câştigătorii au fost: elevul Florian Stan, cls.
X B, elevul Constantin Denis Stângă, cls. X B, eleva Olteanu
Cristina, cls. X B.

Premiile au constat în câte o tabletă electronică pentru
fiecare câştigător.
Acţiunile au fost finanţate din bugetul municipiului
Călăraşi pentru anul 2018 şi au avut loc în temeiul
Strategiei pentru Integritate a Primăriei Municipiului
Călăraşi şi a Serviciilor Publice Locale, pe perioada 20172020.
Menţionăm că aceste activităţi au fost realizate în baza
protocolului de colaborare nr. 18974/16.05.2017, încheiat
între Primăria Călăraşi şi Direcţia Generală Anticorupţie –
Serviciul Judeţean Anticorupţie Călăraşi.

Primăria Călăraşi
efectuează tratamente
de dezinsecţie,
dezinfecţie şi
deratizare în perioada
09-12 iunie 2018

P

rimăria Municipiului Călăraşi va
executa, în perioada 09 – 12 iunie 2018,
tratamente de dezinsecţie, dezinfecţie,
deratizare, avio în intervalul orar 06.00 –
12.00 şi terestru in intervalul orar 23.00 –
05.00, pe zone verzi, mlăştinoase, inundate,
lucii de apă etc.
Tratamentele se vor aplica doar când condiţiile
atmosferice sunt favorabile, în caz contrar
poate fi prelungită perioada (fapt ce va fi
comunicat ulterior).
Substanţele active ale produselor utilizate
pentru tratamentele de dezinsecţie,
dezinfecţie, deratizare sunt avizate de
Ministerul Sănătăţii prin Comisia Naţională
pentru Produse Biocide.
Precizăm că tratamentele se vor desfăşura în
condiţii corespunzătoare, pe raza municipiului
Călăraşi, respectând prevederile legale de
protecţie a mediului, a sănătăţii şi securităţii
populaţiei.
www.obiectiv-online.ro

Strada Locomotivei poate intra,
în sfârşit, în reparaţii

P

rimăria Călăraşi anunţă că a fost obţinut avizul
SNCFR pentru reţeaua de canalizare pluvială pe
strada Locomotivei!
În următoarea şedinţă ordinară a Consiliului Local
Călăraşi, vor fi supuşi aprobării indicatorii
tehnico–economici ai investiţiei.
Investiţia presupune realizarea reţelei de canalizare
pluvială pe strada Locomotivei, formată din 7 tronsoane,
lungimea reţelei de canalizare fiind de 2.870,55 ml, ce

reprezintă lungime reţea+lungime conductă de evacuare
prin colectarea apelor pluviale din întreaga zonă
(suprafaţa totală de colectare este de 17.415 m2) şi
înfiinţarea unei staţii de colectare-pompare ce va fi
amplasată la intersecţia străzilor Dacia şi Locomotivei.
Costurile sunt astfel:
Total reţea colectare=902.793,45 lei fără TVA
Total construcţie şi montaj SPP=746.146,22 lei fără TVA
Total C+M=1.648.939,67 lei fără TVA
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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

