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Pregătiri pentru Liga I
Sistem de supraveghere video şi control
acces la stadionul central Ion Comşa

Daniel Drăgulin:
„Eu sunt convins că
politicul influenţează
deciziile Prefecturii”
>> pagina 6
n
IMPACT

Primăria Călăraşi
doreşte implementarea
unui sistem inteligent
de management al
traficului
>> pagina 9

Fostul Acvariu din Călăraşi
va fi transformat în
Club al Pescarilor
Dunăreni
>> pagina 2

Victoria Dragoş Vodă,
Campioana Ligii a V-a!

C

onsilierii județeni au aprobat
miercuri 20 iunie a.c. proiectul de
hotărâre privind realizarea
„Sistemului de supraveghere video

şi control acces la stadionul central
Ion Comşa – Complex Sportiv
Municipal Dunărea Călăraşi” – faza
Studiu de fezabilitate (SF) a cărui

valoare, conform devizului, este de
465.657,97 lei fără TVA, din care C+M
260.452 lei.
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Ziua Comunei Mitreni zi de sărbătoare dar şi de bilanţ
Mircea Brânduşă

S

Aurică Gazu: „Chiar dacă
se constată un progres în
ceea ce priveşte gradul
de încasare al
impozitelor şi taxelor faţă
de anii precedenţi,
procentul realizat nu ne
mulţumeşte”
>> pagina 4

âmbătă 16 iunie 2016,
dată când localitatea
Mitreni a împlinit 203
de la atestarea sa
documentară a fost petrecere
şi voie bună în rândul
comunităţii. Prezentul, cu
toate înfăptuirile şi speranţele

lui, este întotdeauna cel mai
bun motiv de sărbătoare, mai
ales atunci când i se adaugă şi
actul artistic. Manifestările
dedicate Zilei Comunei
Mitreni au purtat din plin
acest mesaj admirabil şi
inspirat. Sărbătoarea anuală a
locuitorilor comunei Mitreni,
aflată la a IV-a...
>> pagina 5
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Fostul Acvariu din Călăraşi va fi
transformat în Club al Pescarilor Dunăreni

COMUNICAT
DE PRESĂ
n data de 27 iunie 2018 se încheie perioada
de sustenabilitate a proiectul „Ziua Dunării
– Ziua Peştelui Dunărean”, proiect
implementat de UAT Municipiul Călăraşi şi
finanţat prin Programul Operaţional de
Pescuit 2007 -2013, măsura 2.1.1 –
„Îmbunătăţirea competitivităţii zonei de
pescuit, prin investiţii în vederea
îmbunătăţirii mediului de viaţă”.
Obiectivul general al proiectului a fost acela de
a stimula populaţia municipiului Călăraşi
pentru dezvoltarea durabilă a zonei de
pescuit, atrăgând atenţia şi acţionând asupra
stopării declinului sectorului pescăresc, prin
promovarea activităţilor de turism si ecoturism, favorizând orientarea unui flux
investiţional în zonă.
În cadrul acestui proiect au fost desfăşurate
mai multe activităţi, cele mai vizibile fiind
amenajarea spaţiului pentru desfăşurarea
unui târg tematic cu specific pescăresc şi
desfăşurarea evenimentului „Ziua Dunării –
Ziua Peştelui Dunărean”, devenit tradiţio-nal.
Echipa de implementare
a proiectului

Î

ANUNŢ PUBLIC
Serviciul Public de Gospodărire Comunală,
str. Unirii, nr. 42, comuna Independenţa,
judeţul Călăraşi, solicită autorizaţie de
mediu pentru „Dotarea cu utilaje a
rămpilor de gunoi amplasate în satele
Independenţa, Potcoava şi Vişini, comuna
Independenţa, judeţul Călăraşi”.
Pentru informaţii suplimentare propuneri
şi contestaţii se va contacta APM Călăraşi,
şos. Chiciului, nr.2, tel. 0242315035 şi fax
0242311926, în termen de 10 zile de la
apariţia anunţului.

C

lădirea fostului Acvariu din
Călăraşi, obiectiv de referinţă al
municipiului în anii 80,
transformată în restaurant după
Revoluţie, cedată la un moment dat
Episcopiei Sloboziei şi Călărăraşilor şi
revenită în proprietatea Primăriei, zace
de ani buni în paragină, fiind adăpost
pentru oamenii străzii şi câinii
vagabonzi.
Pentru a reda frumuseţea de altă dată a
zonei lacului cu hidrobiciclete şi a
cascadei, Primăria Călăraşi a pregătit un
proiect pentru transformarea clădirii în
Club al pescarilor dunăreni.
Proiectul „Promovarea incluziunii
sociale prin înfiinţarea unui Club
al pescarilor dunăreni din
municipiul Călăraşi” este propus
pentru finanţare din fonduri europene
prin Programul Operaţional pentru
Pescuit şi Afaceri Maritime POPAM
2014-2020, Prioritatea Uniunii
Europene 4, Măsura 2.1 - Promovarea şi

valorificarea produselor şi activităţilor
specifice zonei.
Astfel, obiectivul specific îl reprezintă
„Promovarea creşterii economice, a
incluziunii sociale, a creării de locuri de
muncă şi sprijinirea inserţiei profesionale şi a mobilităţii forţei de muncă în
cadrul comunităţilor costiere şi
interioare care depind de pescuit şi de
acvacultură, inclusiv diversificarea
activităţilor din domeniul pescuitului şi
al altor sectoare ale economiei zonei”.
Acest proiect vizează reabilitarea clădirii
publice (cu lucrări de construcţii şi
instalaţii care constau în demolarea
anexelor clădirii şi a planşeului existent
din cauza stării avansate de degradare,
realizarea unor anexe noi pe latura de est
şi a unei şarpante de lemn, cu învelitoare
uşoară, consolidarea construcţiei prin
cămăşuirea pereţilor de zidărie,
refacerea continuităţii aparente a
zidăriei şi pentru asigurarea conlucrării
între pereţii clădirii, realizarea unor

pardoseli noi, termoizolate, realizarea
branşamentelor la reţelele de utilităţi ale
oraşului: apă, canalizare, electricitate şi
gaze naturale; de asemenea, se vor
executa lucrări de instalare a sistemului
de climatizare şi ventilare mecanică
pentru asigurarea calităţii aerului
interior, se vor realiza dotări diverse cu
utilaje,echipamente tehnologice şi
funcţionale cu şi fără montaj, dotări,
etc. Valoarea proiectului conform
bugetului întocmit este de 1.622.249,68
lei inclusiv TVA; durata de implementare a proiectului este de 19 luni.
Din bugetul propriu (bugetul local) se va
aloca suma de 1,622 milioane lei
reprezentând cheltuieli eligibile în sumă
totală de 883.212,80 lei inclusiv TVA şi
cheltuieli neeligibile în sumă totală de
739.036,88 lei inclusiv TVA, dar şi
cheltuieli conexe, necesare implementării proiectului, în
condiţiile
rambursării / decontării ulterioare din
instrumente structurale, de către
Autoritatea de Management a Programului Operaţional de Pescuit şi Afaceri
Maritime 2014-2020.
Realizarea lucrărilor de intervenţie are
ca scop transformarea clădirii într-un
loc de referinţă pentru comunitatea
locală a pescarilor dunăreni din
municipiul Călăraşi. Obiectivul general
al proiectu-lui constă în dezvoltarea
durabilă a zonei prin stoparea declinului
din sectorul pescuitului, prin susţinerea
programelor de educaţie privind
protecţia mediului, valorificarea
tradiţiilor populare în spiritul
autenticităţii, cu accent pe acest
domeniu, organizarea de sesiuni de
informare care vizează dezvoltarea zonei
pescăreşti prin accesarea de fonduri
destinate desfăşurării activităţilor
specifice.

Progresul înregistrat în implementarea
Programului Interreg V-A România – Bulgaria
Au trecut deja trei ani de când Programul
Interreg V-A România-Bulgaria a fost lansat,
prin bugetul total de 258,5 mil euro,
oferind o serie de oportunităţi pentru
soluţionarea diverselor nevoi identificate
în zona transfrontalieră dintre România şi
Bulgaria, contribuind la dezvoltarea
acesteia. Astfel, cartea de vizită a
Programului este îmbogăţită pe zi ce trece,
înregistrându-se progrese ce ne conduc din
ce în ce mai aproape de obiectivele
Programului. Astfel, enumerăm astăzi,
câteva dintre acestea:
l
este primul program din România care a
transmis la Comisia Europeană o cerere de
plată, aceasta fiind în valoare de
aproximativ 1,2 milioane euro în luna
decembrie 2016.
l
197 de proiecte selectate din totalul
celor 854 proiecte depuse, în valoare de
aprox. 320 milioane euro;
l
95 de proiecte contractate în valoare de
aprox. 148 milioane euro;
l
74 de proiecte în implementare în
valoare de aprox. 133 milioane euro;
l
rata de absorbţie 5,17% (aprox. 11
milioane euro fonduri FEDR);
l
20 proiecte finalizate în valoare de
aprox. 13 milioane euro.
Dintre proiectele finalizate, următoarele

proiecte au contribuit la Îmbunătăţirea
utilizării durabile a patrimoniului natural şi
cultural şi a resurselor:
1. ARHIVA – cod eMS: ROBG-9, cu buget de
500.000 euro, implementat în parteneriat
de Universitatea Angel Kanchev din Ruse
(Bulgaria), Muzeul Regional de Istorie, Ruse
(Bulgaria) şi Muzeul Naţional de Istorie şi
Arheologie Constanţa (România). Proiectul
a avut ca obiectiv general conservarea şi
promovarea siturilor istorice şi culturale
romane semnificative, prin intermediul
echipamentelor digitale avansate,
modelelor 3D, animaţii şi alte metode
moderne.
2. Aventura cu balonul – cod eMS: ROBG14, cu buget total de 500.000 euro,
implementat în parteneriat cu Agenţia
pentru Dezvoltare Regională şi Centrul de
Afaceri - Vidin (Bulgaria), Agenţia pentru
dezvoltare Regională şi Centrul de afaceri
2000 (Bulgaria) şi Asociaţia Română pentru
industrie electronică şi software Oltenia,
Craiova (România). Proiectul a avut ca

total de 800.000 euro, implementat în
parteneriat cu Agenţia de Dezvoltare
Regională şi Centrul de Afaceri - Vidin
(Bulgaria), Camera de Comerţ şi Industrie
Vidin (Bulgaria), Asociaţia Română pentru
Industrie Electronică si Software – Oltenia
(România) şi Patronatul Local al
Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Calafat
(România). Proiectul a avut ca obiectiv
general crearea unei reţele de biciclete
electrice (e-bikes), pe care oamenii o pot
folosi pentru a circula liber în întreaga zona
transfrontalieră (32 de oraşe).

obiectiv general crearea unui nou produs
turistic în aria transfrontalieră pentru aceia
care vor să descopere natura şi lumea din
zona eligibilă, într-un nou mod,
aventurându-se în zborul cu balonul cu aer
cald.
3. E-bike Net – cod eMS: ROBG-1, cu buget

4. 6 Motive – cod eMS: ROBG-5, cu buget
total de 400.000 euro, implementat în
parteneriat cu Asociaţia Pro-Mehedinţi
(România) şi Asociaţia "Parteneriatele
regionale pentru dezvoltare durabilă –
Vidin" (Bulgaria). Proiectul a avut ca
obiectiv general crearea unui studiu de
marketing în domeniul turismului utilizat
pentru a promova turismul în strânsă
legătură cu protecţia mediului şi pentru a
oferi soluţii pentru dezvoltarea pieţei
forţei de muncă transfrontaliere.
Pentru a afla mai multe despre Programul
Interreg V-A România-Bulgaria, vă invităm
să accesaţi site-ul oficial al programului:
www.interregrobg.eu.

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

www.obiectiv-online.ro

Administraţie 3

22 - 28 iunie 2018
...afli ce se-ntâmplă

Pregătiri pentru Liga I / Sistem de supraveghere video
şi control acces la stadionul central Ion Comşa

C

onsilierii județeni au aprobat miercuri
20 iunie a.c. proiectul de hotărâre
privind realizarea „Sistemului de
supraveghere video şi control acces la
stadionul central Ion Comşa –
Complex Sportiv Municipal Dunărea
Călăraşi" – faza Studiu de fezabilitate (SF) a
cărui valoare, conform devizului, este de
465.657,97 lei fără TVA, din care C+M
260.452 lei.
Proiectul propus vizează achiziționarea şi
montarea unui sistem control acces şi
supraveghere video pentru dotarea
stadionului „Ion Comşa", care va asigura
următoarele facilităţi:
n
sistemul de supraveghere video/televiziune
cu circuit închis va avea capacitatea şi
posibilitatea de a identifica orice incident în
incinta stadionului, cât şi în zonele adiacente,
care implică prezența participanților la
manifestarea sportivă.
n
sistemul de televiziune închis va asigura
protejarea/preluarea de imagini pe tot
parcursul fluxului spectatorilor precum şi
protejarea clădirilor din incinta complexului
sportiv, precum şi asigurarea/realizarea
monitorizării din punctul de comandă.
n
va asigura securitatea stadionului, dar şi
controlul eficient al accesului prin
implementarea componentei de control acces
şi ticketing dedicat special stadioanelor care
să furnizeze analize ale datelor în timp real.
n
va asigura detecţia şi identificarea oricărei
încercări de pătrundere neautorizată în
incinta stadionului, conform prevederilor
Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor,
bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor,
cu modificările şi completările ulterioare, a
Dispoziţiei IGPR 422/2006, precum şi a
Hotărârea Guvernului nr. 301/2012 pentru
aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 333/2003, cu modificările
şi completările ulteroare.
n
va asigura supravegherea siguranţei
sportivilor, antrenorilor, arbitrilor,
spectatorilor, a personalului administrativ şi
a bunurilor de la Stadionul Tineretului.
Descriere sistem de supraveghere
video şi control acces:
Configurarea minimă a componenţei de
televiziune cu circuit închis va fi realizată cu
ajutorul unei camere de supraveghere video
fixe şi mobile pentru preluarea de
imagini/protejarea următoarelor zone:
● zonele exterioare şi interioare de parcare
autovehicule;
● zonele de acces (interior şi exterior) în/din
incinta complexului;
● aleile interioare din complex destinate
deplasării spectatorilor;

● zonele de acces propriu-zise în arenă
sportive (cel puţin 2 echipamente care să
asigure distinct supravegherea zonei
turnicheţilor şi zona de ansamblu a acesului);
● toate zonele/tribunele rezervate
spectatorilor (tribuna I, II, Peluza Nord,
Peluza Sud);
● zonele de acces în incinta clădirilor
(Tribuna Oficială, Clădirea Administrativă,
Punctul de comandă, tabelă electronică,
chioşcurile);
Toate camerele de supraveghere au
caracteristici tehnice de funcţionare cu
infraroşu, în condiţii de luminozitate scăzută
sau chiar absentă, după caz.
Sistemul de supraveghere video va
avea în componenţa următoarele
elemente:
■ sistem de bază de date, pentru păstrarea
datelor despre client, despre vânzările
realizate şi despre intrările efectuate în
stadion;
■ sistem de vânzare de tichete şi abonamente;
■ sistem de control al accesului (POC-Point of
control) realizat din turnicheţi (bariere
rotative), de înălţime integrală pentru tribune
şi peluze cu cititoare de bilete conectate în
reţea.
Toate camerele de supraveghere vor avea
obligatoriu caracteristici tehnice de
funcţionare cu infraroşu, în condiţii de
luminozitate scăzută sau chiar absentă, după
caz. Sistemul va avea în compunere un număr
de echipamente de vizualizare / înregistrare /
arhivare corespunzător numărului camerelor
de supraveghere, dar se va calcula astfel încât
să existe posibilitatea existenderii în funcţie
de nevoi. Sistemul va avea în componenţa
echipamente de vizualizare a imaginilor cu cel

puţin o locaţie de monitorizare în punctul de
comandă. Imaginile preluate de sistem
trebuie să permită identificarea persoanelor
în zonele de acces (în Complexul Sportiv şi în
Arenă Sportivă), şi recunoaşterea în celelalte
zone. Imaginile preluate prin sistemul de
supraveghere video vor fi stocate pe un
echipament de stocare astfel încât să permită
o analiză ulterioară, în caz de necesitate.
Sistemul va permite stocarea
imaginilor pentru cel puţin 30 zile,
acesta fiind prevăzut cu camere de
supraveghere care au încorporată funcţia de
stop-cadru/auto-tracking (PTZ), astfel: cel
puţin 6 echipamente în interiorul arenei
sportive pentru monitorizarea tribunelor /
peluzelor dispuse în zonele colturilor
terenurilor şi cel puţin 1 echipament la fiecare
din cele 3 porţi de acces ale spectatorilor în
arenă sportivă. Numărul exact al camerelor
de supraveghere va fi stabilit de ofertantul
sistemului, după întocmirea documentaţiei şi
obţinerea avizelor instituţiilor abilitate, şi
după vizionarea în teren a locaţiei, autoritatea
contractantă recomandând doar un anumit
număr minim. Înregistrarea video a
evenimentelor de pe camerele instalate în
interiorul şi exteriorul bazei sportive se va
face prin sisteme dedicate de stocare, în care
se vor monta hard disk-uri pentru stocarea
imaginilor video captate. Vizualizarea
camerelor de supraveghere se va face şi din
exterior, doar de către persoane autorizate,
dacă este cazul. Vizualizarea imaginilor live şi
a înregistrărilor de pe toate unităţile de
înregistrare se va face cu ajutorul software-lor
de monitorizare şi management. De
asemenea, vizualizarea imaginilor se va face
şi din browserul de internet, accesând IP-ul

de reţea corespunzător.
Control Acces
Se va implementa un sistem modern de
control acces şi ticketing dedicate
stadioanelor care să furnizeze şi să analizeze
datele în timp real în scopul asigurării
securităţii stadionului, dar, şi controlului
eficient al accesului şi al spectatorilor. La
toate cele 9 puncte de acces în incintă se vor
monta sisteme de control cu turnicheţi.
Sistemul de acces va fi alcătuit din 9
turnicheţi bidirecţionali, casa cu eliberare
bilete, abonamente şi stocarea datelor de
acces. Un turnichet va asigura accesul unui
număr de 30 de persoane pe minut. Sistemul
va avea în componenţă echipamente care să
permită emiterea de rapoarte în centrul de
comandă privind numărul spectatorilor
intraţi în stadion şi existenţa spectatorilor
„problematici" cărora clubul le poate refuza
vânzarea de bilete/abonamente sau acces în
stadion. Sistemul va permite accesul lejer al
persoanelor cu dizabilităţi. Sistemul se va
monta la intrările în sectoarele din stadion.
Biletele vor fi din carton pe care va fi imprimat
codul de bare; abonamente şi cardurile
pentru angajaţi vor fi imprimate pe carduri
PVC şi vor avea imprimate coduri de bare. Se
doreşte o evidenţă a persoanelor care au
intrat, evidenta tranzacţiilor şi evenimentelor, dată la care s-au cumpărat biletele,
numărul lor, ora la care au intrat persoanele
cu bilete, evidenta încasărilor pe diferite
perioade de timp şi pe fiecare angajat.
Controlul accesului se bazează pe utilizarea
unor cartele de proximitate care oferă un grad
mare de securitate datorită caracterului de
unicitate al codului de identificare înscris în
cartele.
Beneficiile obţinute din această
investiţie sunt:
● asigurarea unui nivel ridicat de securitate
pentru toţi participanţii la evenimentele
organizate pe stadion;
● prevenirea unor potenţiale incidente pe
baza analizei imaginilor HD;
● identificarea rapidă a persoanelor
recalcitrante cu ajutorul imaginilor HD şi a
funcţionalităţilor de auto-tracking;
● consum redus de energie;
● sincronizarea camerelor prin intermediul
unui protocol NTP cu un ceas atomic;
● reducerea necesarului de stocare prin
utilizarea funcţionalităţilor inteligente de
procesare a camerelor video.
Terenul central „Ion Comşa" al stadionului
municipal Călăraşi este în administrarea
Consiliului Judeţean Călăraşi, conform
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului
Călăraşi nr. 6 din 31.01.2018.

Străzile din Lotul 1 (Muşeţelului, Ştirbei
Vodă şi Cuza Vodă) au intrat în reparaţii

A

u început lucrările de întreţinere şi reparaţii
capitale (LOT 1) ale străzilor Muşeţelului,
Ştirbei Vodă şi B-dul Cuza Vodă din municipiul
Călăraşi pe o lungime totală de 2043,40 m, lucrări
structurate în trei etape:
Prima etapă: - Str. Muşeţelului (778, 30 m) - tronson
cuprins între Str. Panduri - Str. Ştirbei Vodă
A doua etapă: - B-dul. Cuza Vodă (597,80 m) tronson
cuprins între Str. Cornişei – B-dul Republicii
A treia etapă: - Str. Ştirbei Vodă (667,30) tronson
cuprins între Str. Prel. Bucureşti - Str. Muşeţelului
Lucrările vor cuprinde: - frezarea stratului subţire din
asfalt existent pe anumite porţiuni ale străzilor
rezultate din plombări sau reparaţii vechi; - menţinerea
pe cât posibil a cotei şi poziţia bordurilor existente;
- înlocuirea bordurile în totalitate, mai puţin pe strada
Muşeţelului zona de trotuare noi şi pe B-dul Cuza Vodă,
partea dreaptă, sens/tronson B-dul Republicii – Prel.
Bucureşti;
- amenajare trotuare, ţinând cont şi de posibilitatea
înlocuirii fundaţiei existente, mai puţin pe B-dul Cuza
Vodă, partea dreapta (sens/tronson - B-dul Republicii
– Prel. Bucureşti);
- execuţia unor preluări de denivelări şi reabilitare a
sistemului rutier existent în vederea creări unor pante
www.obiectiv-online.ro

ce permit scurgerea apelor pluviale; - aplicarea unui
covor asfaltic de 5cm;
- pentru a se putea prelungi perioada de serviciu a
străzilor până la momentul refacerii complete se va
prevedea aşternerea unui material geosintetic pe
întreaga suprafaţă a părţilor carosabile;
- montarea unor dispozitive noi de scurgere a apelor
pluviale acolo unde este cazul;

- aducerea la cotă a tuturor căminelor şi gurilor de
scurgere întâlnite, inclusiv înlocuirea capacelor,
ramelor şi a plăcilor suport;
- realizarea semnalizării rutiere;
- amenajarea zonelor verzi prin nivelare, profilare şi
însămânţare de gazon.
Contractul de lucrări are o valoare de 5.890.469,06 lei
plus TVA, termenul de execuţie este de 12 luni (iunie
2018 – iunie 2019) şi este realizat de firma Telpron
Comex SRL, garanţia fiind de 24 de luni.
Primarul municipiului, Daniel Drăgulin, a declarat că a
solicitat constructorului care lucrează pe Lotul 1 să
urgenteze lucrările astfel încât, până la sfârşitul acestui
an, să fie finalizate.
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Aurică Gazu: „Chiar dacă se constată un progres în ceea ce
priveşte gradul de încasare al impozitelor şi taxelor faţă
de anii precedenţi, procentul realizat nu ne mulţumeşte”
Mircea Brânduşă
n interviul de mai jos, Aurică Gazu,
primarul comunei Curcani, ne-a
prezentat o sinteză a ceea ce a
însemnat anul 2017 din punct de vedere
al instituţiei pe care o conduce, despre
proiectele în curs de execuţie dar şi
informaţii interesante despre priorităţile
anilor următori la nivelul comunităţii,
care să îmbunătăţească viaţa locuitorilor.

Î

î
Rep: Domnule Gazu, ce este
raportul de lucru al primarului?
A.G.: Raportul de lucru al primarui este
de fapt raportul de activitate al echipei
administrative şi a serviciilor din
primărie la care se adaugă activităţile
Primar/Consiliu Local.
î
Rep: În câteva cuvinte cum
opinaţi să fi fost activitatea
primăriei în anul 2017?
A.G.: Sintetizând aceste activităţi pot
spune că în 2017 s-a constatat o
îmbunătăţire a acestor activităţi. Trebuie
amintit că nu au fost cazuri de hotărâri ale
Consiliului Local sau dispoziţii ale
primarului care să fie invalidate.
Şedinţele Consiliului Local s-au ţinut
lunar, cu analiza pertinentă a
materialelor şi ţin neapărat să subliniez
că în anul trecut aproape a dispărut votul
politic, acestuia luându-i locul analiza
lucidă şi votul în favoarea cetăţeanului,
lucru pentru care toţi consilierii merită
felicitaţi.
î
Rep: Despre serviciile din
primărie, ce amănunte puteţi oferi?
Sunteţi mulţumit de activitatea
funcţionarilor? Dar cetăţenii
comunei?
A.G.: O să încep cu cel mai important
serviciu: taxe şi impozite. Acest
compartiment are următoarele atribuţii:
să întocmească proiectul de buget local şi
proiectele de venituri şi cheltuieli din
mijloace extrabugetare; încasează
impozitele şi taxele locale de la populaţie
şi alte sume datorate de cetăţeni în
temeiul unor obligaţii de plată ce decurg
din prevederile legale eliberând chitanţe
pentru sumele încasate; calculează şi
încasează majorările de întârziere;
întocmeşte actele de insolvabilitate,
verifică anual cetăţenii înscrişi în
evidenţa specială privind cazurile de
insolvabilitate pe care le propune
aprobării Consiliului Local; efectuează
plata salariilor şi a celorlalte drepuri
băneşti cuvenite personalului unităţii
precum şi a indemnizaţiilor şi ajutoarelor
prevăzute de lege; îndeplineşte şi alte
sarcini sau atribuţii încredinţate de către
primar, viceprimar şi Consiliul Local.
Situaţia încasărilor pe anul 2017 este
următoarea: impozit clădiri - plan 636
mii lei, realizat 320 - 50%; impozit teren plan 1027 mii lei, realizat 359 - 35%;
impozit teren extravilan - plan 334 mii lei,
realizat 187 - 56%; impozit pe mijloace de
transport- plan 663 mii lei, realizat 86 13%; chirii şi concesiuni - plan 45 mii lei,
realizat 26 - 58%. Chiar dacă se constată
un progres în ceea ce priveşte gradul de
încasare ale impozitelor şi taxelor faţă de
anii precedenţi, procentul realizat nu ne
mulţumeşte, bugetul local având nevoie
de fiecare leu ce poate fi colectat, fapt
pentru care au fost înştiinţate şi somate
mai multe persoane fizice şi juridice,
întocmindu-se popriri la salariaţi şi
pensionari. Vrem să subliniem că
acţiunile întreprinse de către salariaţii
compartimentului Impozite şi Taxe în
anul 2017 pentru creşterea gradului de
colectare a veniturilor proprii primăriei

Curcani au fost doar un început, că
acestea se vor amplifica şi veniturile
colectate vor creşte substanţial.
Activitatea în ceea ce priveşte compartimentul de asistenţă socială în cadrul
primăriei Curcani a fost realizată în anul
2017 de către Cioceanu Stelică, Ioniţă
Marius, Alexandru Vasile şi Rotar
Mariana Cezarina. Asigură aplicarea
politicilor sociale în domeniul protecţieei
copilului, familiei, persoanelor vârstnice,
persoanelor cu handicap şi a altor
persoane, grupuri sau comunităţi aflate
în nevoie socială. Întocmeşte referatele
de anchetă socială şi pe linie de autoritate
tutelară şi asistenţă socială; întocmeşte
anchete sociale pentru judecătorie şi
tribunal, poliţia municipală, pentru
DGASPC, Călăraşi şi alte instituţii; ţine
evidenţa nominală a cazurilor de ocrotire
a minorilor problemă - 10 dosare;
întocmeşte dosarele privind alocaţia de
stat pentru copii - 50 dosare; întocmeşte
dosarele privind indemnizaţia pentru
creşterea copilului - 17 dosare; primeşte,
înregistrează şi soluţionează dosare
pentru ajutorul social conform legilor în
vigoare şi stabileşte cuantumul acestora
prin fişa de calcul - 132 dosare;
întocmeşte rapoartele statistice lunare
privind ajutoarele sociale; ţine evidenţa
însoţitorilor permanenţi ai persoanelor
cu handicap grav de gradul I - 4 dosare
asistent personal; ţine evidenţa şi
eliberează laptele praf gratuit pentru
copii cu vârsta cuprinsă între 0-1 an;
primeşte, înregistrează şi soluţionează
dosarele privind ajutorul de încălzire a
populaţiei conform OUG nr. 3/2005-465
dosare; ţine evidenţa dosarelor privind
alocalţia complementară şi monoparentală conform Legii 277/2010 - 143
dosare complementare, 12 dosare
monoparentale.
Obiectul de activitate al biroului de fond
funciar şi registru agricol constă în
desfăşurarea următoarelor activităţi:
completarea la zi a poziţiilor din
registrele agricole şi centralizarea acestor
date prin culegerea de date atât de la
pesoane fizice cât şi de la persoane
juridice: 1457 poziţii persoane fizice şi 48
poziţii pesoane juridice; numerotarea,
ştampilarea şi sigilarea registrelor
agricole: registrul de intrări/ieşiri
registrul agricol, registru declaraţii
gospodării-139 poziţii, registru Legea
15/2003-3 poziţii, registru Legea
145/2014-producători agricoli-29 poziţii,
registru contracte de arendă-138 poziţii,
registru vânzări terenuri extravilane
Legea 17/2014; comunicarea datelor
centralizate către Direcţia Judeţeană de
Statistică s-a efectuat în luna februarie;

punerea în aplicare a legilor funciare:
Legea 18/1991 şi Legea 247/2005, prin
activităţi de relaţii cu publicul, răspuns la
solicitări, reclamaţii şi sesizări-nu a fost
cazul; redactează şi supun aprobării
pocese verbale şi hotărâri ale Comisiei
Locale de fond funciar Curcani-au fost
instrumentate 6 solicitări (îndreptări
materiale); colaborează cu serviciile din
instituţie-au fost furnizate date biroului
impozite şi taxe (fişe de măsurători
imobile, acte imobile, ş.a), biroului
urbanism, biroului de asistenţă socială;
eliberări de acte: adeverinţe de
proprietate animale, certificate de
producători-29 poziţii, eliberări titluri de
proprietate-0, adrese instituţii-65,
adeverinţe-1763 poziţii, diverse;
înregistrează în registrul special,
contracte de arendare; înregistrează în
Registrele agricole, suprafaţa arendată;
analizări de cereri şi contestaţii; analizări
documente de arhivă; întocmiri adrese cu
hotărâri ale Comisiei Locale către
Comisia Judeţeană Călăraşi; întocmeşte
şi transmite adrese către solicitanţi,
pentru completarea dosarelor cu
documente de arhivă stare civilă;
întocmire de adrese de comunicare către
solicitanţi pentru semnarea fişelor de
punere în posesie; redactări de tabele de
anexe; adrese către Comisia Judeţeană de
fond funciar; delimitări de teren ale
parcelelor proprietarilor pentru punerea
în posesie; revalidări în Comisia
Judeţeană pentru rectificări şi completări
de date. Privind alicarea Legii 247/2005,
nu a fost cazul. Inventarierea terenurilor
conform Legii 165/2013-a fost încheiată;
întocmirea documentelor pentru
vânzarea terenurilor extravilane,
conform Legii 17/2014. Activitatea de
stare civilă se desfăşoară într-un birou
separat de celelalte activităţi ale
Consiliului Local, birou prevăzut cu
grilaje metalice la ferestre şi la uşa de
acces, iar registrele, certificatele şi
celelalte documente de stare civilă sunt
păstrate în fişete metalice. În anul 2017 sau înregistrat un număr de 107 de acte de
stare civilă din care: naşteri-6; căsătorii36; decese-65. S-au eliberat un număr de
0 livrete de familie. Au fost întocmite
lunar situaţii statistice de naştere,
căsătorie şi deces şi trimise în termen la
Direcţia Teritorială de Statistică Călăraşi
şi Serviciul Public Comunitar de Evidenţă
a Persoanei. Menţiunile de stare civilă se
întocmesc în termen de 10 zile care sunt
trimise la exemplarul II la Consiliul
Judeţean Călăraşi şi după caz altor
primării. Există o preocupare permanentă pentru identificarea şi punerea în
legalitate cu acte de stare civilă şi

respectiv acte de identitate a persoanelor
de etnie romă în conformitate cu H.G.
430/2001 privind aprobarea Strategiei
Guvernului de îmbunătăţire a situaţiei
romilor şi a Planului de măsuri nr.
B/134850/21.11.2001 pentru punerea în
legalitate cu acte de stare civilă şi acte de
identitate a populaţiei de etnie romă la
nivel naţional.
î
Rep: La nivelul comunei care
sunt proiectele în curs de derulare?
A.G.: Avem câteva proiecte în diferite
stadii de execuţie care au ca obiective:
Extindere alimentare cu apă a comunei
Curcani; Înfiinţare Gospodărie de apă
nouă; Construire dispensar uman;
Înfiinţare Canalizare şi construire staţie
de epurare; Asfaltare drumuri de interes
public local; Reabilitare Şcoala Nr. 2
Curcani; Reabilitare Şcoala Nr. 1 Curcani
şi construcţie ateliere-şcoală.
î
Rep: Care ar fi principala
problemă cu care vă confruntaţi?
Ce soluţii ar fi în vederea remedierii
acestui aspect?
A.G.: Una dintre cele mai arzătoare
probleme a comunei noastre a rămas
problema legată de curăţenia comunei.
Problema gunoiului a necesitat luarea
următoarelor măsuri care consider că
împreună cu o acţiune de educare civică a
populaţiei o va rezolva: trebuiesc curăţate
şi eliminate punctele de depozitare
neautorizate urmând ca acestea să fie
păzite; vor fi obligaţi toţi cetăţenii să nu
mai depoziteze gunoiul în spaţii
neautorizate, pentru că altfel vor
cunoaşte rigorile legii.
î
Rep: Pentru anii următori, ce
priorităţi se regăsesc pe agenda
dvs. de lucru? Prin ce programe le
veţi accesa? Ce valoare au şi care
sunt posibilităţile de finanţare?
A.G.: Avem o strategie locală în care am
inclus spre implementare următoarele
proiecte deosebit de importante pentru
comunitate: Asfaltare străzi în comuna
Curcani, judeţul Călăraşi, finanţat prin
PNDL, autoritatea de contractareMDRAPFE în valoare totală de 9.950.750
lei; Înfiinţare dispensar uman în comuna
Curcani, judeţul Călăraşi, finanţat prin
PNDL, autoritatea de contractareMDRAPFE în valoare totală de 1.677.495
lei; Înfiinţare reţea de canalizare şi staţie
de epurare în comuna Curcani, judeţul
Călăraşi, finanţat prin PNDL, autoritatea
de contractare-MDRAPFE în valoare
totală de 8.767.166 lei; Reabilitare şi
modernizare Şcoala Gimnazială nr. 1
comuna Curcani, judeţul Călăraşi,
finanţat prin PNDL, autoritatea de
contractare-MDRAP în valoare totală de
1.044.659 lei; Reabilitare şi modernizare
Şcoala Primară nr. 2 comuna Curcani,
judeţul Călăraşi, finanţat prin PNDL,
autoritatea de contractare-MDRAP în
valoare totală de 748.641 lei; Achiziţie
buldoexcavator cu accesorii în cadrul
UAT Curcani, judeţul Călăraşi, finanţat
prin PNDR, autoritatea de contractareAFIR în valoare totală de 414.695,01 lei;
Gospodărie de apă nouă în sat Curcani,
judeţul Călăraşi, finanţat prin PNDL,
autoritatea de contractare-MDRAP în
valoare totală de 3.265.554,10 lei; Măsuri
privind creşterea participării la educaţie
şi prevenirea abandonului finanţat prin
POCU, autoritatea de contractare-MFE
în valoare totală de 4.935.291,32 lei.
î
Rep: Vă mulţumesc. Ce mesaj
transmiteţi locuitorilor?
A.G: Multă încredere în echipa primăriei
şi sănatate tuturor!
www.obiectiv-online.ro
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Ziua Comunei Mitreni - zi de sărbătoare dar şi de bilanţ
Mircea Brânduşă

S

âmbătă 16 iunie 2016, dată când
localitatea Mitreni a împlinit 203 de la
atestarea sa documentară a fost
petrecere şi voie bună în rândul comunităţii.
Prezentul, cu toate înfăptuirile şi speranţele
lui, este întotdeauna cel mai bun motiv de
sărbătoare, mai ales atunci când i se adaugă şi
actul artistic. Manifestările dedicate Zilei
Comunei Mitreni au purtat din plin acest
mesaj admirabil şi inspirat. Sărbătoarea
anuală a locuitorilor comunei Mitreni, aflată
la a IV-a ediţie, a reunit la baza sportivă
personalităţile cele mai importante a celor
trei sate arondate: Valea Roşie, Clăteşti,
Mitreni, cărora li s-au adăugat numeroşi
oaspeţi din judeţ. Ca de fiecare dată în ultimii
trei ani şi de data aceasta autorităţile locale,
conduse de primarul Tudorel Minciună, s-au
ocupat cu brio de organizarea bunului mers al
manifestării. Acţiunile dedicate acestui
important eveniment au debutat în jurul orei
9, prin jocuri de fotbal şi oină, băieţi şi fete,
disputate între copiii şcolilor din localităţile
Valea Roşie şi Curcani, sub egida, „Cupa
Prieteniei”. A urmat un frumos spectacol
artistic oferit de copiii Şcolii Gimnaziale din
Mitreni în care s-au regăsit scenete, montaje
literare, poezii, momente folclorice, cântece
patriotice şi dansuri ţigăneşti. De altfel, în
mesajul său transmis cu ocazia sfârşitului de
an şcolar doamna profesor, Mihaela Carmen
Cristea, directorul instituţiei de învăţământ
preciza: „Bună ziua tuturor celor prezenţi la
sărbătoarea noastră! A sosit vremea să ne
bucurăm de această zi minunată şi aici în
Mitreni, localitate cu oameni mândri, harnici
şi cu copii minunaţi. Suntem fericiţi că noi,
cadrele didactice şi elevii Şcolii Gimnaziale
din Mitreni şi Valea Roşie avem prilejul să ne
desfăşurăm momentul nostru artistic. Ne
bucurăm pentru faptul că între şcoala noastră
şi primărie a existat o bună colaborare, iar dl
primar şi dl viceprimar au fost alături de noi
de fiecare dată când le-am solicitat sprijinul.
Să nu uităm că în fiecare an, dl primar a avut
grijă de şcoala şi de copiii noştri. A
transformat Şcoala Gimnazială Nr. 2 Mitreni,
într-o şcoală curată, modernă şi prietenoasă.
De asemenea, să nu uităm că în prezent
primăria construieşte în satul Valea Roşie o
grădiniţă modernă şi avem promisiunea că pe
viitor şi Şcoala Gimnazială Nr. 1 din Valea
Roşie va fi modernizată. Vă mulţumesc şi vă
invit să asistaţi la frumosul spectacol
organizat de noi pentru dumneavoastră!”.
Înainte ca pe scenă să urce artiştii consacraţi,
primarul Tudorel Minciună s-a adresat
tuturor celor prezenţi, urându-le bun venit şi
trecând în revistă activitatea primăriei:
„Dragi prieteni, în primul rând doresc să vă
mulţumesc tuturor pentru o prezenţă aşa de
mare, care dovedeşte încă o dată că suntem o
comunitate unită şi că împreună putem
realiza lucruri excepţionale. Vă sunt
recunoscător pentru aprecierile dumneavoastră, pentru că ne-aţi acordat încă o dată
încrederea dumneavoastră şi ne-aţi ales să vă
reprezentăm interesele în continuare să
ducem la bun sfârşit proiectele pe care le-am
demarat împreună. Vă mulţumesc şi am să vă
rog să ne iertaţi dacă v-am greşit în vreun fel,
vă asigur că nu a fost cu intenţie. Oameni
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buni, ştiţi că în mandatul 2012-2016 echipa
PNL alături de mine am demarat şi executat
lucrări care au îmbunătăţit viaţa noastră a
tuturor într-o măsură mai mare decât ne-am
asumat în campania electorală. Suntem însă
conştienţi că au fost şi lucruri pe care noi le-

am promis şi nu le-am putut realiza. Şi vă dau
câteva exemple: Potabilizarea apei în satul
Clăteşti; Construirea grupului sanitar de la
şcoala Valea Roşie, clasele I-IV şi continuarea
trotuarului de la intrarea în comună;
Finalizarea canalizării menajere în satele
Valea Roşie şi Mitreni. Suntem totuşi
bucuroşi că am reuşit să pietruim, în
proporţie de peste 90%, străzile comunei, am
extins iluminatul public pe care îl menţiem
aprins pe toată perioada mandatului, am
demarat asfaltarea în comună şi am asfaltat
mai bine de 7 km de străzi de interes local
(sunt proiecte pentru care şi-au dat votul
membrii Consiliului Local Mitreni). Avem
acum şi parcuri în Mitreni şi Clăteşti în zona
centrală aşa cum şi-a dorit majoritatea
cetăţenilor. Şi vă spun un lucru: întreţinerea
acestor zone de recreere s-a făcut cu cheltuieli
minime prin societatea primăriei, SC
Gospodaru SRL. De aceea fac un apel către
dumneavoastră: fiecare om trebuie să
întreţină curăţenia în comună, fără să arunce
gunoiul pe străzi. Vă mulţumesc. În prezent
toate gospodăriile sunt dotate cu pubele
pentru gunoaie, avem utileje pentru
curăţarea căilor de acces atât vara cât şi iarna
şi întreţinerea stadionului. În conformitate
cu normele europene s-a făcut un proiect la
nivel de judeţ Călăraşi pentru salubrizare,
proiect care trebuie respectat de toţi
semnatarii din care face parte şi comuna
Mitreni. Până la expirarea contractului
suntem obligaţi să depunem gunoaiele la
punctele fixe stabilite în proiect, proiect
demarat din anul 2009. Vom încerca să avem
discuţii, negocieri pentru preluarea din
poartă-n poartă, dar să vedem cât ne costă
contractul. Cu banii comunităţii am reuşit
extinderea reţelei de apă potabilă şi avem în
derulare proiecte de extindere de apă pe toate
străzile din satele Mitreni şi Valea Roşie, iar
în Clăteşti potabilizarea apei este prioritară,
dar anul acesta am fost obligaţi, după
blocarea conturilor primăriei, să achităm
datoria istorică de 1.226.136,64 lei
(condamnare rezultată în urma sesizării d-lui
Paceagiu Gheorghe pe vremea când era
primarul comunei). Canalizarea este o
prioritate pentru mine şi echipa noastră,
avem demarat cu constructorul lucrări
pentru cca. 12 km de reţea şi staţie de epurare.
Lucrăm în paralel la extinderea proiectului de
canalizare care până în 2025 va fi finalizat în

toate cele trei sate. La Valea Roşie avem deja
demarate lucrările unei grădiniţe cu 3 săli de
clasă şi program normal. Pe lista de priorităţi
includem şi continuarea asfaltării a 10 km de
străzi locale, avem semnat contractul de
finanţare pentru cele trei sate, urmează
procedura de licitaţie. Ne gândim şi la
confortul copiilor. Şcoala din satul Valea
Roşie va intra în modernizare şi extindere cu
toalete la clasele I-IV, teren de sport. Am făcut
o estimare şi vom reuşi din fonduri proprii (cu
sprijinul cetăţenilor) să înfiinţăm reţeaua de
gaze naturale şi alimentarea cu gaze în
comuna Mitreni, suntem într-o fază avansată
trebuie să predăm reţeaua firmei Gospodaru,
să trimitem personalul la şcolarizare şi să
obţinem autorizaţia de construire a reţelei.
Experienţa ne arată că este vremea
colaborărilor. Aşadar am demarat proiectul:
Grupul de acţiune Colinele Argeşului din anul
2015, al cărui preşedinte sunt onorat să fiu,
un grup format din 11 comune: Mitreni,
Luica, Curcani, Şoldanu, Crivăţ, Radovanu,
Căscioarele, Chirnogi, Ulmeni, Spanţov,
Chiselet, şi 33 de societăţi comerciale care au
sediul în aceste comune. Anul acesta, 6
comune au semnat contractul de finanţare pe
proiectele care sunt aprobate, acum suntem
în sesiune de depunere pe două măsuri: M1
pentru publici şi M3 pentru activităţi non
agricole. Acest grup îşi propune şi va reuşi
dezvoltarea întregii zone prin accesarea
fondurilor europene pe care le vom folosi
pentru realizarea de proiecte. Avem nevoie de
sprijinul şi implicarea dumneavoastră, a
cetăţenilor, a consilierilor locali din toate
partidele. Să ne unim forţele pentru a putea să
facem din aceste comune un model. Avem
tineri valoroşi, avem oameni cu experienţă
care ne pot ajuta şi sprijini astfel încât să
creem plus valoare. Avem de unde obţine
fonduri, avem idei de proiecte, avem putere
de muncă, trebuie doar să ne unim forţele şi
să creem parteneriate, asociaţii, să concepem
proiecte eligibile pentru a reuşi. Toate acestea
le vom înfăptui împreună cu dumneavoastră,
prin GAL şi cu ajutorul echipei primăriei
Mitreni. De reţinut, comuna Mitreni nu se
poate bucura de accesarea fondurilor
europene deoarece suntem în litigiu cu
Agenţia de Plăţi pentru proiectul „Alimentare
cu apă în comuna Mitreni”, din vremea
domnilor Iosif şi Paceagiu Gheorghe. Această
condamnare la plată trebuie să fie o lecţie pe
care să o ţinem minte şi să nu mai repetăm
greşeli asemănătoare. Invit în scenă pe cei
care prin votul dumneavoastră au obligaţia de
a lucra pentru dezvoltarea acestei comune:
viceprimar Gheorghe Podaru, sufletul
comunei noastre, un om care lucrează cu
plăcere pentru oameni şi cu frica lui
Dumnezeu, consilieri locali, Nicuşor Florin
Chirnogeanu, Mircea Vasile, o persoană
adaptabilă şi la această vârstă, Nicoleta
Tudor, soţie, mamă, prietena cetăţenilor şi
om de încredere PNL, Dăscăliţa Ionuţ,
PetruţaVişan, asistentă medicală de profesie,
o persoană de mare ajutor pentru
comunitate, pentru Cl şi sigur şi pentru PNL,
Gelu Duluman, Ion Ion-consilier PNL din
satul Clăteşti, Ion Voicu-consilier din partea
partidului ALDE, Ciprian Panait, un tânăr cu
aspiraţii înalte, Dumitru Trăznitu, fost
viceprimar în mandatul 2008-2012 cu

realizările pe care le ştiţi, Alexandru Toma,
fost administrator la Flora Mitreni, Mariana
Stama-poştaş. Această echipă, indiferent de
apartenenţa politică, vă garantez în calitate
de primar că va face tot ce îi stă în putere să vă
asigure o viaţă mai bună. Îi chem alături de
noi şi pe invitaţii noştri de astăzi, alături de
care vom demara proiectele despre care vă
vorbeam mai devreme. Din partea Consiliului
Judeţean, dl preşedinte Vasile Iliuţă şi
vicepreşedintele Dinulescu Marian. Alături
de dânşii, echipa de funcţionari pe probleme
de dezvoltare. Vă mulţumesc pentru atenţie şi
încă o dată pentru încredere! Nu uitaţi că uşa
primăriei vă este deschisă oricând, pentru
orice problemă! Numai împreună şi prin
dialog putem să ne dezvoltăm comuna în care
trăim. La mulţi ani!”.
Prezent la eveniment, Vasile Iliuţă,
preşedinte Consiliul Judeţean Călăraşi, le-a
adresat câteva cuvinte locuitorilor din
Mitreni: „Bună ziua, stimaţi locuitori! Mă
bucur să văd întreaga comunitate prezentă la
eveniment, dar şi autorităţile locale vorbind
despre realizări şi proiecte viitoare. Este o
vreme superbă, numai bună de sărbătorit!
Felicit Primăria şi Consiliul Local Mitreni

pentru eforturile de a continua tradiţia
organizând şi în acest an Ziua Comunei! La
mulţi ani!”. Marian Dinulescu, vicepreşedinte Consiliul Judeţean Călăraşi: „Mă
bucur tare mult să fim împreună la cea de a
IV-a ediţie a Zilei comunei Mitreni. Ţin să vă
mulţumesc pentru postura în care mă aflu.
Este o mare cinste să vă reprezint interesele.
Voi face tot ce pot ca să-l sprijin pe dl primar
să vă aducă proiecte importante în comună.
La mulţi ani!”. După aceste momente oficiale,
cei prezenţi s-au delectat şi cu ceea ce le-au
oferit micii negustori de ocazie, în frunte cu
nelipsiţii mici şi berea rece, dar mai ales au
putut să asiste la un spectacol de excepţie, în
cadrul căruia şi-au etalat talentul artiştii
Centrului de Cultură şi Creaţie din Călăraşi,
Mitică Dragon şi solistele de muzică
populară, Elena Baltoş şi Anişoara Duluman,
ultima, un promiţător talent local.
Evenimentul a fost unul reuşit, care a ţinut
până târziu în noapte şi care s-a încheiat cu un
frumos foc de artificii. Cu siguranţă, va
rămâne multă vreme în inimile celor 300 de
locuitori care au onorat cu prezenţa lor, Ziua
Comunei Mitreni.
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Întâlnire pentru prezentarea programelor
cu finanţare nerambursabilă la Cabinetul
senatorial din Fundulea al Roxanei Paţurcă

Daniel Drăgulin: „Eu sunt
convins că politicul influenţează
deciziile Prefecturii”
n data de 8 iunie a.c., Primăria Municipiului Călăraşi
anunţa faptul că tratamentele de dezinsecţie, dezinfecţie şi
deratizare, programate a avea loc, atât avio, cât şi terestru,
începând cu 9 iunie 2018, au fost suspendate, din cauza
atacării la Tribunalul Călăraşi de către Instituţia prefectului a
Hotărârii Consiliului Local nr. 207/21.12.2017 privind
aprobarea delegării gestiunii serviciului public de prestare a
activităţilor de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare în
municipiul Călăraşi. Acţiunea Prefecturii a condus la rezilierea
contractului încheiat între Primăria Municipiului Călăraşi şi o
firmă specializată de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare.
Primarul municipiului, Daniel Drăgulin, a declarat într-o
conferinţă de presă că este convins că decizia Prefecturii a fost
influenţată politic.
„În ceea ce priveşte întâmpinările pe care Prefectura Călăraşi
le-a făcut vizavi de cele două proiecte, poate am greşit şi noi,
doar cine nu munceşte nu greşeşte... culmea este că pentru
hotărârea privind împrumutul bancar aceeaşi modalitate pe
care am avut-o acum am avut-o şi la primul împrumut bancar
şi nu s-a întâmplat nimic. Rămân puţin interzis... mai erau 6
zile până la expirarea celor 6 luni, perioadă în care cei de la
Prefectură ar fi putut să facă contestaţie, şi tocmai în ultimele 6
zile s-au gândit să facă contestaţie pe o problemă care putea fi
evitată printr-o discuţie prealabilă în care să ni se spună ce
poziţie au dânşii vizavi de modul de licitare a contractului de
dezinsecţie.
Noi avem alocate 120.000 lei pentru tratamente în aliniament,
bani pe care îi vom folosi în continuare pentru achiziţie directă
pentru că nu putem lăsa oraşul fără tratamente împotriva
ţânţarilor.
Domnul prefect, care este şi preşedintele Comitetului
Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, şi care ştie ce probleme
crează ţânţarii, nu avea timp 6 luni de zile să verifice cum a fost
făcută procedura? Ok, noi am greşit, dar ei puteau să ne
avertizeze din timp.
Eu sunt convins că politicul influenţează deciziile Prefecturii,
deşi această instituţie ar trebui să fie independentă şi
neimplicată politic.”, a declarat primarul Daniel Drăgulin.

Î

ANUNŢ
ORGANIZARE CURSURI

Şcoala de Meserii Călăraşi
(organizaţie non-profit)
desfăşoară cursuri autorizate:
stilist unghii, frizer, coafor, manipedi, 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

n data de 21 iunie a.c., în cadrul Biroului
Senatorial Roxana Paţurcă din oraşul Fundulea,
la iniţiativa acesteia, a avut loc întalnirea
organizată de Maria Albu, Şef Cabinet Senatorial,
pentru prezentarea programelor cu finanţare
nerambursabilă de la bugetul de stat.

Î

Acestea au fost prezentate de către George Brezoi,
director executiv al Agenţiei pentru Întreprinderi
Mici şi Mijlocii, Atragere de Investiţii şi Promovare
a Exportului Ploieşti în a cărei arondare se afla şi
Judeţul Călăraşi.
La întâlnire au participat tineri şi oameni de afaceri
din oraşul Fundulea, alături de autorităţile publice
locale reprezentate de primarul Dorel Dorobanţu şi

viceprimarul Ligia Bivol.
Întalnirea s-a finalizat cu o întreagă serie de
proiecte ce urmează a fi depuse pentru obţinerea de
finanţări nerambursabile în cadrul programului
Start-up Nation România ediţia 2018.
În acest moment, senatorul Roxana Paţurcă, alături
de autorităţile publice locale, analizează
oportunitatea înfiinţării unui incubator de afaceri
sau al unui parc de IMM-uri care să ajute la
creşterea economică a judeţului Călăraşi.
Programul Start-up Nation România face parte din
Programul de Guvernare, reprezentând o altă
promisiune respectată de Partidul Social Democrat
faţă de cetăţeni.

De ce este important să ai
un cont de utilizator Ecoaqua

Site-ul www.ecoaqua.ro este un proiect al
A.D.I. Ecoaqua, prin care se urmăreşte o
comunicare cât mai eficientă între populaţia
ce beneficiază de serviciul de alimentare cu
apă şi canalizare şi operatorul ECOAQUA
SA.
CONTUL MEU ECOAQUA este o aplicaţie
găzduită pe website-ul www.ecoaqua.ro prin
care clientul serviciilor de apă canalizare
oferite de ECOAQUA SA Călăraşi are acces la
date actualizate la zi din sistemul intern al
operatorului privind punctul de consum
contractat.
Folosind Contul meu ECOAQUA utilizatorii
au acces facil la toate informaţiile de care au

nevoie în calitatea lor de client.
Serviciul asigură în permanenţă:
l
evidenţa facturilor
l
evidenţa plăţilor
l
fişele indexelor de facturare a contorilor
l
trimiterea de sesizări operatorului
l
primirea de mesaje informative de către
clienţi de la operator
l
soldul de plată la zi pentru serviciile
prestate

CUM SE CREEAZĂ UN
CONT ECOAQUA
Pentru a vă crea un cont în aplicaţia online de

pe portalul www.ecoaqua.ro trebuie să fiţi
un client valid al companiei (ceea ce
înseamnă să aveţi un contract de furnizare
apă încheiat şi să primiţi facturi pentru
acest serviciu) şi să deţineţi un cont valid de
e-mail.
Informaţiile care vi se vor solicita la crearea
contului sunt următoarele:
Cod client: codul de client (de pe factură în
dreapta sus sub datele de identificare a
clientului) prin care un utilizator este
verificat dacă este client al companiei
Nume, Prenume
Localitate, Adresa (stradă, nr, bloc,
scară, apartament - le regăsiţi de asemenea
în factură)
Email: o adresă de e-mail validă, pentru
autentificare şi pentru a putea primi
informaţiile legate de portal, din partea
companiei
PASUL 1
Introduceţi toate aceste date solicitate,
urmate de introducerea codului captcha,
generat automat din stânga, finalizând prin
tastarea butonului Înregistrare cont
PASUL 2
După verificare şi validare de
administratorul portalului veţi primi un
mesaj pe adresa de e mail introdusă de
dumneavoastră specificându-se:
Nume utilizator: E-mailul introdus la pasul 1
Parolă: Un cod din 8 caractere generat
automat
PASUL 3
Autentifică-te din pagină dreapta a paginii
www.ecoaqua.ro, folosind elementele
primite la pasul anterior.
Dacă vrei să fii informat, dacă vrei să
comunici la un nivel superior cu furnizorul
tău de servicii apă şi canalizare crează-ţi
„Contul meu ECOAQUA".
www.obiectiv-online.ro
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SÂNZIENE PE PRISPA GRINDULUI

A

nii 70. Plecasem din Tulcea la
asfinţit. De şalupa în care mă
aflam, acroşate cu parâme, două
duzini de bărci cu câte doi pescari se
lăsau trase pe canalul către Periprava.
De Rusalii mă întâlnisem cu „piratul"
Nechifor, pe stânca mare de la Pârjoaia,
dincolo de Balta Ialomiţei, dincolo de
Dunăre cu Balarău între coapse, rătăcit
printre setci şi speriat de duhul - de apă.
Ca şi atunci, priveam dealurile dinspre
Tulcea gândind că între ele poate era şi
„dealul cu cremene", despre care
Nechifor îmi poruncea „Să-l tai în
două,/Să curgă rouă./Să te faci apă,/Să
pui năvoade,/Să-mi aduci peşte: /Sămi faci o turmă de oi,/ Cu lâna de aur…"
Auzise Nechifor de argonauţi?
Cam după cinci ore, şalupa care fugea
de-a lungul vântului pe Dunăre doar în
zilele de post călugăresc, luni –
miercuri – vineri, a ajuns la Periprava.
Luna se opintea să iasă dintre nori şi sar fi lăsat de ploaie, pe când am auzit:
„Stai!" Ridic ochii şi văd pe un
prepeleac santinela închisorii de hoţi.
Mă aflam în locul unde cândva, în Evul
Mediu, fusese port şi cetate genoveză.
Astăzi, când scriu, e „sat cu trei bugetari
şi 12 pescari"...
Trecuse de miezul nopţii, jenşcina mă

ispiteşte dacă am vorbit cu santinela,
după care mă invită în casă, îmi dă să
mănânc şalău şi-mi arată, cerându-şi
scuze, singurul pat liber unde puteam
dormi.
Patul era la fereastră, am tras uşor
perdeaua cu ciucuri, afară luna izbutise
să iasă din nori, dulapul cu haine avea
uşile căscate, pe pereţi icoana Sfântului
ierarh Nicolae între şervete, fotografii
în ramă şi o armonică.
Să intri şi să ieşi din cameră, trebuia să
treci în vârful picioarelor de alte două
paturi ocupate de două învăţătoare,
una laie, alta bălaie, care n-au mai
dormit, ca şi mine, până dimineaţa.
Trebuia să ajung la C.A. Rosetti. Din
Periprava am plecat tot spre seară cu un
tractor. Ceapiştii, români şi lipoveni
laolaltă, stăteau în remorcă înţepeniţi,
cu sapele în mâini. Drumul trecea prin
pădurea Letea, simţeam hârtoapele în
pântece, ne urmăreau umbrele cailor
sălbatici şi de departe se auzeau
tânguielile unui şacal. Am coborât din
remorcă la moara de vânt. Femeile
priveau la cer. Nădăjduiau, după cum
ar fi răsărit Găinuşa, să afle începutul
semănatului grâului de toamnă. Era
încă devreme, cucul amuţise pentru un
an, iar în noaptea care se lăsa, fete
frumoase, îmbrăcate în alb, se
pregăteau să înceapă dansul. Mişcate
de razele lunii, aripile morii scânceau în
scalda nopţii.
Până la gazdă, Pricopie sau cum l-o fi
chemat, am mers cu o trestie în mână şi
mi-am făcut cruce cu limba. Ici –colo,
înfipte în parii porţilor, capete de cal.
Mai apoi am aflat că astfel erau
alungate ielele stârnite de cine ştie cine.
Nimfe, naiade, dryade sau sirene, sau
din toate la un loc, preafrumoasele şi
seducătoarele iele, cu sânii goi
sprijinind văzduhul, poceau doar pe cei

Şcoală de
vară la Muzeul
Dunării de Jos

www.obiectiv-online.ro

M

care le supărau, îi băga în dambla.
Gospodăria unde trebuia să şed avea
doi duzi la poartă şi gardul din scânduri
de brad traforate ca o horă. Casa era
învelită cu stuf şi avea prispă de lut.
Se zice că Pricopie ar fi fost solomonar,
adică vrăjitor, avea putere asupra
văzduhului, lega ploile şi făcea să cadă
grindina unde-şi dorea el. Unii
spuneau că e blestemat de Dumnezeu,
alţii, dimpotrivă, că e trimisul lui
Dumnezeu ca să-i pedepsească pe cei
care nu ţin sărbătorile sau au comis un
alt păcat. (Să nu mor neştiutor, vă spun
că ajungând acasă, am citit, cu creionul
în mână, Cercetări folclorice,
Bucureşti, 1947: Preminte Solomon,
Legendele solomoniene în basmele şi
credinţele noastre, pp. 104-105).
În prispă, Pricopie descânta un
nenorocit cu gura strâmbă: „Voi,
Ielelor,/ Măiestrelor,/ Duşmane
oamenilor,/ Stăpânele vântului,/
Doamnele pământului,/ Prin văzduh
zburaţi,/Pe iarbă lunecaţi/ Şi pe valuri
călcaţi,/Vă duceţi în locuri departe,/
În baltă, trestie, pustietate,/ Unde
popa nu toacă./Vă duceţi în gura
vântului/Să vă loviţi de toarta
pământului...".
Pricopie învăţase vorbele dintr-o carte
şi descânta pe cei damblagiţi de iele de
nouă ori în trei săptămâni: lunea,
miercurea şi vinerea. Mai ştia şi alte
vrăji şi descântece de judecată, de
dezlegătură, de năjit…" Am luptă grea
cu Nichipercea", îmi repeta cât am stat
la el.
M-am înfricoşat. Când şi-a mântuit
treaba era în zori, omul pocit a plecat,
zicea că în locuri necălcate, pe urmele
fetelor şi nevestelor care culegeau rouă
de pe flori, pe o pânză albă, o storceau
într-o oală nouă şi îşi spălau trupurile.

uzeul Dunării de Jos
organizează în perioada 9 –
13 iulie 2018 Şcoala de vară.
Este vorba de un proiect - pilot, parte a
Programului de Pedagogie Muzeală,
care urmăreşte câteva obiective
importante:
- Cunoaşterea patrimoniului muzeal
arheologic descoperit la Dunărea de
Jos;
- Cunoaşterea principalelor situri
arheologice din județul Călăraşi;
- Înțelegerea necesitătii protejării,
conservării şi valorificării patrimoniului muzeal;
- Cunoaşterea şi înțelegerea necesitătii
cercetării permanente a patrimoniului
muzeal arheologic;
- Stimularea curiozității participantilor prin activitătile practice la
care vor participa.
Astfel, timp de 5 zile, participanții vor
avea următorul program, în intervalul
orar 10.00 – 12.00:
1. Cunoasterea patrimoniului muzeal.
2. Introducere în arheologie: aplicatii
practice.
3. Activităti de conservare preventivă.
4. Atelier de desen.
5. Atelier de modelat lut.
La finalul celor 5 zile fiecare va primi
câte o Diplomă de participare.
Preț participare: 2 lei/pers/zi
Grupurile vor curprinde maxim 15
persoane cu vârste cuprinse între 5 –
12 ani.
Pentru înscrieri sunati la tel.
0722270848, persoana de contact Şef
Serviciu, Anişoara Topârceanu.

...
Am desfăcut o conservă şi am mâncat
amândoi din ea. Mi-a dat şi el brânză cu
roşii. „N-ai peşte?", „Nu, e greu, se
prinde dincolo de Cardon, spre
Sulina". Apoi, ca în cântecele
bătrâneşti, a coborât în pivniţă, pe
gârlici, cu lumânarea aprinsă şi cu
năstrapa de lut, să aducă, „vin hrănit".
*
Privesc calendarul ortodox, o foaie
mare prinsă în piuneze pe peretele de la
bageac (cuptor): 24 iunie, Naşterea
Sf. Proroc Ioan Botezătorul
(Sânzienele sau Drăgaica).
Cu sapele pe umăr, ceapiştii se strâng,
cu flori de Drăgaică în mână, la moara
de vânt. Îi aşteaptă tractorul cu
remorcă, să meargă la câmp.
Câteva cete de copii, la gât cu cravate
roşii, pe cap cu coroniţe de „drăgaică"
(frunze lungi şi înguste, cu flori galbene
– aurii, plăcut mirositoare) cântă în
ritm aksak: „Hai, Drăgaică să
sădim/Să sădim, să răsădim…/Şi-au
venit Drăgaicilii/Să reteze
spicilii…/Grâul spic ca vrabia…/Hai,
Drăgaică, să sădim…"
În sat nimeni nu munceşte. Doar la
primărie răspunde cineva la telefon.
Florile vorbesc de bună stare, de
sănătate, de nunţi. Când soarele sta în
loc la amiază, popa şi câţiva bătrâni au
ieşit din biserică…
*
Pricopie, săracul, a murit de potcă,
boală care se trage din strigare, din de
–ochi sau din senin: „Potca cu ochi
verzi, cu ochi negri, de la jude, de la
curte, de roman, de ţigan, d-ungurean,
de jidan şi de lipovean, de poleac, de
rusnac…"
Răzvan Ciucă
Domeniile Ostrov, iunie 2015,
în Postul Sf. Apostoli Petru şi Pavel

Sărbătoarea salcâmului „IN
MEMORIAM - DUMITRU SAVU” Ştefan Vodă 10 iunie 2018

C

entrul Judeţean de Cultură şi
Creaţie Călăraşi a organizat
duminică, 10 iunie 2018, în
comuna Ştefan Vodă, evenimentul
cultural „Sărbătoarea salcâmului IN MEMORIAM – DUMITRU
SAVU”. Reluată după zece ani de
pauză, manifestarea dedicată
cunoscutului dansator şi coregraf
Dumitru Savu a fost primită cu
interes şi căldură de autorităţile
locale, dar mai ales de locuitorii
prezenţi la acţiunea CJCC Călăraşi,
oamenii amintindu-şi cu plăcere de
consăteanul lor.
Evenimentul cultural dedicat
coregrafului Dumitru Savu a
debutat, în prima parte a zilei, cu o
slujbă religioasă, oficiată de parohul
bisericii din comuna Ştefan Vodă,
preot Daniel Costin Mihai la
mormântul celui plecat dintre cei vii
la doar 45 de ani, prilej cu care au fost
depuse două coroane de flori din
partea Centrului Judeţean de
Cultură şi Creaţie Călăraşi şi a
Primăriei Ştefan Vodă. Manifestarea
organizată de CJCC a continuat cu
programul artistic în cadrul căruia,
pe scena amplasată în centrul
localităţii, au evoluat membrii
Ansamblului folcloric „Bărăganul” al
Centrului Judeţean de Cultură şi
Creaţie Călăraşi, dar şi cei ai
Ansamblului Folcloric Profesionist
Cununa Carpaţilor Bucureşti. De
asemenea, au încântat publicul cu
vocile lor, interpreţii de muzică

populară Adina Roşca –
prezentantoarea evenimentului,
Cătălin Doinaş şi Turică Daniel.
REMEMBER
Dumitru Savu s-a născut la 27 oct.
1952 în comuna Ştefan Vodă şi îşi
odihneşte somnul de veci în cimitirul
acestei localităţi din 7 iulie 1998.
Savu a debutat ca dansator la
Ansamblul „Griviţa Roşie”
Bucureşti, apoi şi-a continuat
activitatea în cadrul Ansamblului
folcloric „Cununiţa” de la Modelu,
judeţul Călăraşi unde a participat,
împreună cu colegii, la diferite
festivaluri din Turcia, Grecia, Italia.
Pentru că a iubit folclorul tradiţional
şi implicit dansul popular, Dumitru
Savu a lăsat în urma lui ansambluri
înfiinţate chiar de el în mai multe
localităţi din judeţul Călăraşi: Cuza
Vodă, Independenţa, Dichiseni,
Dragalina, Dragoş Vodă, Grădiştea,
Casa de Copii Perişoru, Dragoş Vodă
şi Ştefan Vodă. De asemenea, şi-a
pus amprenta coregrafică înfiinţând
Ansamblul folcloric „Balada
Dunării”, Ansamblul „Ghiocelul” de
la Clubul Elevilor şi Ansamblul
folcloric „Bărăganul”.
După dispariţia sa fulgerătoare,
munca în ceea ce priveşte coregrafia
ansamblurilor înfiinţate de Dumitru
Savu a fost preluată de elevii acestuia
Marian State şi Aurel Mailat sub
îndrumarea maestrului coregraf
Marin Barbu.
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Victoria Dragoş Vodă, Campioana Ligii a V-a!
Mircea Brânduşă
nfiinţată în anul 2016, Asociaţia Sportivă
Dragoş Vodă promovează în Liga a IV-a
după doar două sezoane petrecute în Liga Va. În ediţia 2016-2017, având o evoluţie bună,
echipa ocupă locul 3, pierzând la potou locul 2,
cel care îi dădea dreptul la barajul de
promovare, având un retur de excepţie, cu doar
două puncte pierdute pe teren propriu, 0-0 cu
Zarea Cuza Vodă, câştigătoarea seriei. Sezonul
2017-2018, care s-a încheiat duminică, i-a
confirmat matematic promovarea echipei
Victoria Dragoş Vodă în Liga a IV-a, încă din
etapa 19 cu cel mai bun atac si cea mai bună
aparare din serie.

Î

Victoria Dragoş Vodă Avântul Pietroiu 0-0 !!!
Pe „Constantin Ioniţă Arena”, o bază sportivă
ultramodernă pentru această ligă, Dragoş Vodă
şi Pietroiu s-au întâlnit duminică, 17.06. 2018,
de la ora 18.00, poate pentru ultima dată întrun joc de liga V-a. Spun, poate, pentru că lupta
pentru promovare a fost floare la ureche pentru
Victoria Dragoş Vodă care, cu excepţia unor
derby-uri de emoţie cu Ştefan Cel Mare şi AS
Gâldău, nu a avut rivali în campionat. După un
sezon în care a măturat tot, Victoria părea să se
distreze şi cu Pietroiu, aşteptând doar fluierul
final al arbitrului pentru a-şi primi tricourile de
campioni, medaliile pentru locul întâi şi trofeul
Ligii a V-a! Însă, după petrecerea de
promovare, jocul echipei nu a mai avut aceeaşi
consistenţă...! La final, remiza reuşită de
Avântul Pietroiu în faţa câştigătoarei seriei ”B”
din liga a V-a a atras elogii şi din partea
domnului Liviu Miliţă, care a admirat, chiar cu
puţină invidie, modul cum oaspeţii s-au apărat
contra gazdelor: „Compactivitatea este
cuvântul care îmi vine în minte acum să descriu
evoluţia adversarilor noştrii. Au rămas tot
meciul grupaţi, iar spre final au parcat
„autobuzul în poartă!”

Unde a fost campioana?
Victoria Dragoş Vodă, de nerecunoscut, a făcut
un ultim meci lamentabil în liga a V-a în faţa
pietroienilor care şi-au dat viaţa pe teren
pentru punctul care le asigura prezenţa la
barajul de promovare în liga a IV-a. Avântul
Pietroiu, echipa lui Costel Ghiţă şi Lilică Voicu
şi-a depăşit condiţia de outsider. Nu s-a închis
deloc, iar după caz, a atacat sau contraatacat ori
de câte ori i s-a ivit ocazia. Meciul începe tare,
cu ocazii la ambele porţi. Paradoxal, cele mai
mari le-au avut oaspeţii, prin Ivan, mai ales
când singur, într-o gaură a defensivei gazdelor,
s-a pierdut şi a trimis peste... speranţele
suporterilor prezenţi la joc. Dragoş Vodă, un pic
surprinsă, parcă s-a văzut mai mult în postura
de a reacţiona, cum s-a întâmplat spre mijlocul
reprizei, prin Ionuţ Popescu / Pufi (min. 20 şut
peste transversală) şi Nicu Dan, puţin pe lângă
poarta lui Ene. Treptat, treptat, pietroienii au
pus stăpânire pe joc producând rumoare în
tribune!

Surprize, surprize!
Vasilică Marcu, antrenorul, a simţit că lucrurile
pot lua o turnură periculoasă şi i-a trimis
prompt la încălzire pe Răchită, Ghiţă şi
Boislabi. N-a fost doar tactica sa ci şi a
preşedintelui Adi Ioniţă care a impus disciplină
în apărare şi a dat ordin ca atacul să lovească pe
contre. Băieţii au înţeles mesajul, mijlocaşii au
început să aducă tot mai des pericolul spre
poarta lui Ene. În special cu centrări de pe
dreapta, flancul lui Bibire, pe la care au trecut
toate mingiile. În min 37 apare la rampă Marian
Miliţă. E singur, dar trage slab şi Ene este acolo.
Cei doi se revăd iar spre finalul reprizei ( 41),

Baner
prezentare

Trofeul Ligii a -V-a

după un şut al noarului şi o paradă a portarului
care punctează la capitolul artistic. E adevărat,
Avântul ar fi putut intra cu avantaj la cabine
când Oprea şi transversala s-au opus la directa
lui Popescu (min. 45) de la aproximativ 25 de
metri perpendicular pe poartă.

Campionii fără vlagă !
Şi mai neajutorate au părut gazdele imediat
după reluare. De ce? Personal, mă aşteptam la
un răspuns în forţă. Dar încep lent şi fără vlagă.
Când oaspeţii au strâns rândurile, oamenii lui
Vasilică Marcu nu prea au mai ştiut ce să facă.
Ba mai mult, când ies pe atac, sunt tot mai
periculoşi. Oprea, în ciuda tinereţii sale şi a
lipsei de experienţă, îi mai scoate o dată pe ai
lui, după un şut periculos a lui Meluşanu (58).
Cu chiu, cu vai, Miliţă (min. 69) obţine o
lovitură liberă, rămasă fără efect pe tabelă. Fără
succes a rămas şi o şarjă marca Pufi Popescu
care a încins careul oaspeţilor în minutul 77.
Jocul a căpătat accente dramatice pe final. Cu
un veritabil uragan pietroian în jumătatea
gazdelor, temperat, când şi când de raidurile
tăioase ale lui Miliţă, Răchită sau Popescu! Însă
mingea nu a vrut să intre în poarta lui Ene. De
partea cealaltă, Stănică (min. 89) n-a reuşit
decât să bărbierească bara tânărului portar
Oprea. În minutele de prelungiri (4), Dragoş
Vodă începe să arunce centrări la disperare,
însă degeaba! Oaspeţii, aflând şi rezultatul de la
Săruleşti (1-1) îşi iau măsuri pentru a conserva
remiza albă care îi trimit în barajul de
promovare! Avea să fie un rezultat mare al unei
echipe pragmatice, scăpată basma curată în
ciuda forcingului de final al gazdelor, cu Miliţă
şi Răchită ratând inimaginabil din apropierea
buturilor lui Ene. Gazdele au rămas aproape
fără aer în ultimile minute blocate de caracatiţa
pietroiană. Cifrele spun că a fost un meci
echilibrat. Pe teren, însă, Pietroiu a părut
echipa care a ordonat jocul! După fluierul final
al arbitrului, fericirea s-a instalat în ambele
tabere. Meritat! Gazdele PROMOVATE,
oaspeţii aşteptând încrezători BARAJUL!
Restul este istorie! Chiar şi faptul că pentru
Nicuşor Niculescu, acest joc a însemnat
retragerea din activitatea sportivă, primind în
semn de recunoştinţă un trofeu pe care îl va
aşeza în vitrina de acasă. A urmat fetivitatea de
premiere... Oprea, Tudor, Mirancea, Bălănică,
Bibire, Filip, Voinea, Niculescu, Miliţă,
Popescu, Dan, Dorneanu, Boislabi, Voinescu,
Ion, Marcu, Ghiţă, Răchită, „actorii” din teren
împreună cu „regizorul” Vasilică Marcu şi
staful tehnic, Preşedinte, Adrian Francoais
Ioniţă. Vicepreşedinte, Rafael Florin Ioniţă,
delegat, Răchită Constantin, administrator

Adrian Ioniţă,
preşedintele AS Victoria
Dragoş Vodă

Nicuşor Niculescu,
căpitanul echipei la
momentul retragerii

bază, Chaka, cameraman, Viorel Paraschiv,
investitor, Liviu Miliţă, Primar, Ion Radu Aurel
şi toţi susţinătorii prezenţi la meci, au băut
şampanie din CUPA primită, petrecând până
noaptea târziu în lumina nocturnei frumoasei
baze sportive! Felicitări tuturor celor implicaţi
în finalizarea acestui frumos proiect:

A.S. VICTORIA DRAGOŞ
VODĂ ÎN LIGA a IV-a!!!
î
Ion Radu Aurel, primarul comunei
Dragoş Vodă: „Această promovare este a
tuturor locuitorilor comunei Dragoş Vodă! La
momentul înfiinţării echipei am mizat pe
ambiţia unui staff tânăr, oameni cu o probitate
morală deosebită. Iubitori ai culorilor
roşu/albastru, adevăraţi „lupi tineri”,
reprezentanţi ai noului val. Iată că aşteptările
mele nu au fost înşelate, ba din contră, au fost
convertite într-o promovare rapidă în Liga a IVa. Această promovare este a tuturor! Felicitări
fotbaliştilor din partea primăriei Dragoş Vodă,
principalul finanţator al succeselor lor. Îi asigur
că vom face în continuare eforturi financiare
pentru ca Victoria Dragoş Vodă să existe la un
nivel de performanţă bun în Liga a IV-a”.
ÎMPREUNĂ AM SCRIS ISTORIE! ÎMPREUNĂ
AM ÎNVINS!
î
Adrian Francoais Ioniţă, Preşedinte A.
S. Victoria Dragoş Vodă:
„După o muncă ce s-a derulat pe parcursul
acestor doi ani, după eforturi financiare, dar şi
umane echipa noastră de fotbal a promovat în
Liga a IV-a. Este un moment la care trebuie să
ne gândim la toţi cei care au pus umărul la
această frumoasă performanţă pentru comuna
noastră. Azi, vrem să sărbătorim alături de câţi
mai mulţi locuitori această promovare care este
în primul rând a lor! Sunt convins că băieţii
noştri vor avea un public minunat mai ales că
este şi ultimul meci pe care îl vom juca pe
stadionul „Ioniţă Constantin” în Liga V-a. Sper
să fie o atmosferă de vis!”.
î
Rafael Florin Ioniţă, Vicepreşedinte A.
S. Victoria Dragoş Vodă:
„Îi mulţumesc domnului primar Ion Radu
Aurel pentru sprijinul necondiţionat pe care ni
l-a oferit pe parcursul acestui campionat.
Doresc să adresez mulţumiri tuturor
membrilor staff-ului tehnic al echipei.
Mulţumesc domnului profesor Cornel Ţicu,
care din postura antrenor/jucător ne-a ajutat
cu experienţa sa să fim o echipă care are o
posesie bună şi joc combinativ de excepţie,
putând spune că el a fost dirijorul din teren care
a reuşit să pună în valoare potenţialul echipei.
Mulţumesc domnului Viorel Paraschiv un

Vasile Marcu, membru
fondator şi antrenor

tânăr pasionat de fotografie care a filmat toate
jocurile echipei noastre şi a cărui fotografii neau ajutat să susţinem la comisiile AJF
contestaţiile la diferite meciuri. Mulţumesc
domnului Constantin Răchită, delegatul
echipei, care duminică de duminică şi-a lăsat
familia în plan secund, slujind cu abnegaţie
culorile clubului. Mulţumesc tuturor fanilor
noştri prezenţi în tribune la jocurile de acasă cât
şi la cele din deplasare”.
î
Vasile Marcu, membru fondator şi
antrenor A.S. Victoria Dragoş Vodă:
„Am pornit la un drum greu, pentru alţii
inaccesibil, însă luând lucrurile pas cu pas şi cu
sprijinul Consiliului Local şi al domnului
primar Ion Radu Aurel, am reuşit să ne
împlinim visul! Am promovat în Liga a IV-a!
Fără emoţii, la pas cu 3 etape înainte de finalul
campionatului. Avem o bază sportivă modernă,
care rivalizează cu arenele din Liga a III-a.
Întrucât bugetul local al primăriei nu poate
asigura menţinerea echipei în Liga a IV-a, sper
ca împreună cu preşedintele echipei să
determinăm agenţii economici şi fermierii care
îşi desfăşoară activitatea pe raza comunei
noastre să investească în echipă astfel încât să
disputăm campionatul 2018-2019 în condiţii
de siguranţă. Dacă nu vom putea oferi garanţia
financiară solicitată de AJF Călăraşi înainte de
începerea campioantului precum şi transferul
unor jucători care să întărească actualul lot, ne
vom continua activitatea fotbalistică în Liga Va. Dedic această promovare memoriei celui care
a fost unul dintre artizanii fotbalului local,
Constantin Ioniţă – Ninel Bonţ, cum era
cunoscut la noi în comună. Sunt sigur că de
acolo din ceruri este alături de fotbaliştii noştri
şi este mândru de ginerele şi fiii săi, cei care azi,
îi continuă la standarde ridicate activitatea
sportivă!”.
î
Liviu Miliţă, investitor, înainte de joc:
„Acum doi ani când ne-am înfiinţat nu aveam
experienţă, însă iată că numai după doi ani de
activitate competiţională am ajuns să
promovăm păstrând în mare acelaşi lot de

Vitrina cu trofee a clubului
jucători. Avem o generaţie talentată de
fotbalişti la nivelul comunei. A venit momentul
ca Victoria Dragoş Vodă să obţină performanţe
notabile în acest frumos sport! Suntem maturi
şi conştienţi de forţa noastră, iar din toamnă o
putem demonstra în Liga a IV-a! La doi ani de
fotbal, echipa noastră a promovat în Liga a IVa! Astăzi se dispută ultima partidă a
„VICTORIEI” din Liga V-a de pe teren propriu.
Este un moment unic, unul pe care îl vom
povesti copiilor şi urmaşilor noştri... Victoria
Dragoş Vodă, echipa noastră, va juca din
sezonul următor în Liga a IV-a. O premieră
pentru Asociaţia Sportivă Dragoş Vodă. Sunt
mândru că la sfârşitul acestui joc, „Victoria”, tot
în premieră, va primi Trofeul Ligii a V-a pentru
ocuparea primului loc în serie! Felicitări
conducerii!

Vicepreşedinte
AS Victoria Dragoş
Vodă, Rafael Ioniţă

Preşedintele
AS Victoria
Dragoş Vodă
arătând
Vasile Marcu, Adrian Ioniţă, suporterilor
Constantin Răchită
trofeul Ligii a-V-a
www.obiectiv-online.ro
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Primăria Călăraşi doreşte implementarea unui
sistem inteligent de management al traficului

P

rimăria Municipiului Călăraşi
continuă prezentarea proiectelor
pentru care vor fi depuse aplicaţii
în vedere finanţării, în cadrul Axei
prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltării
urbane durabile din cadrul POR 20142020, începând cu acest an.
După prezentarea proiectelor ce vizează
modernizarea străzii Bucureşti, dar şi a
centrului pietonal, proiecte ce vor fi
primele depuse spre finanţare, începând
cu lunile viitoare, a venit rând
proiectului cu titlul „Îmbunătăţirea
transportului public de călători în
Municipiul Călăraşi şi creşterea
performanţelor acestuia prin crearea
unui sistem inteligent de management
al traficului şi monitorizare video, bazat
pe instrumente inovative şi eficiente”
Primăria Municipiului Călăraşi îşi
propune să redefinească structura
necesară mobilităţii şi utilizarea ei în
scopul satisfacerii necesitătilor de
mobilitate ale populaţiei din municipiu.
Mobilitatea urbană defineşte ansamblul
deplasărilor persoanelor pentru
activităti cotidiene legate de muncă,
activităti şi/sau necesităti sociale
(sănătate, învăţământ, etc), cumpărături şi activităti de petrecere a
timpului liber înscrise într-un spaţiu
urban sau metropolitan.
Programul Operaţional Regional (POR)
2014-2020, în cadrul căruia se va
solicita finanţarea proiectului, este unul
din programele europene de importantă
strategică pentru intervenţiile în zonă
mobilităţii urbane.
Prin acest proiect se va realiza un
sistem inteligent de management
al traficului care va face uz de
echipamente moderne de comunicaţii

reţeaua rutieră a municipiului.
În viziunea de dezvoltare a municipiului
este inclusă şi transformarea vechiului
sistem de dirijare al circulaţiei într-un
nou sistem eficient, corespunzător unui
oraş modern urmând a fi executate
elemente de infrastructura care să
conducă la realizarea şi integrarea unui
sistem avansat de dirijare a circulaţiei.
Intervenţiile propuse prin acest proiect
constau în:

pentru citirea şi transmiterea periodică
la distantă a unor parametrii, şi care,
spre deosebire de sistemele tradiţionale
de semaforizare care constau în fixarea
timpilor de verde pentru fiecare sens de
mers în funcţie de măsurători de trafic
(timpi de verde care răman constanţi pe
o perioadă foarte lungă de timp), va lua
în calcul valorile de trafic auto precum şi
adaptarea în permanentă a tîmpilor de
verde la aceste condiţii.
În final, proiectul va conduce la
creşterea atractivitătii utilizării transportului public şi a siguranţei utilizării
modurilor nemotorizate de transport, va
oferi o soluţie complexă pentru scăderea
tîmpilor de deplasare şi scăderea
costurilor de transport atât în zonă
privată cât şi în cea publică, reducerea
poluării şi a consumului de energie,
descongestionarea traficului precum şi
îmbunătăţirea siguranţei în trafic.

Actualul sistem de semaforizare,
funcţional de altfel, este amplasat în cea
mai mare parte pe stradă Bucureşti dar
nu are o eficientă suficientă, datorită
utilizării unor programe de semaforizare cu ciclu fix, neavând capacitatea
de a culege date în timp real asupra
volumelor de trafic existenţe şi de a
adapta parametrii de semaforizare în
consecinţă.
Conform datelor statistice analizate,
ponderea accidentelor în care sunt
implicaţi cetăteni este mare, ceea ce
conduce la necesitatea introducerii unor
măsuri suplimentare prin care să fie
crescută siguranţă deplasării acestora.
O soluţie o vor reprezintă trecerile de
pietoni semaforizate, cu buton,
care, prin integrarea într-un sistem
adaptiv de management al traficului, vor
avea un efect pozitiv şi asupra
parametrilor generali de trafic de pe

l
sisteme de monitorizare video,
mai ales în intersecţii; sisteme de
semnalizare şi semaforizare
adaptivă şi sincronizată, ce pot
asigură prioritizarea mijloacelor de
transport în intersecţiile semnalizate /
semaforizate; sisteme de localizare a
vehiculelor de transport public urban şi
de managementul flotei (prin GPS, AVL,
etc.); sisteme de informare în timp
real a pasagerilor, amplasate în
mijloacele de transport în comun
şi/sau în staţiile de transport
public; amplasarea de senzori de
detectare a vehiculelor; realizarea
unui centru de comandă pentru
managementul traficului, cu
componente specifice software şi
hardware, prin lucrări de construcţii şi
instalaţii şi dotare; lucrări punctuale
de reabilitare/modernizare infrastructură rutieră din zonă
intersecţiilor, necesare pentru a
reconfigura fluxurile de trafic corespunzătoare noilor planuri de
semaforizare / management de trafic.
În prezent proiectul se află în etapă de
pregătire, solicitarea finanţării fiind
planificată pentru luna octombrie 2018.
Acesta este estimat la o valoare de
aproximativ 3,8 milioane de euro.

n
Primăria Călăraşi

Proiect cu finanţare europeană privind implementarea unor
staţii inteligente de bike-sharing în municipiul Călăraşi

P

rimăria Municipiului Călăraşi continuă
prezentarea proiectelor ce vor fi depuse spre
finanţare în cadrul Programului Operaţional
Regional 2014-2020 Axa prioritară 4, Obiectivul
specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în
municipiile reşedinţă de judeţ prin investiţii bazate pe
planurile de mobilitate urbană durabilă. Vorbim, de
data aceasta, de proiectul cu titlul: „Sporirea
gradului de mobilitate al populaţiei prin
introducerea unui sistem integrat de
mobilitate urbană alternativă, cu staţii
inteligente automatizate de biciclete în
Municipiul Călăraşi”.
Transportul prin intermediul bicicletelor reprezintă
un adaos şi o completare flexibilă a transportului în
comun şi totodată reprezintă o alternativă pentru
acesta.
Conform documentelor programatice de la nivel
european, dezvoltarea mobilităţii urbane trebuie să se
bazeze pe mersul pe jos, pe utilizarea bicicletei ca
mijloc de deplasare, pe utilizarea transportului public
de înaltă calitate şi eficienţă, reducând utilizarea
autoturismelor în paralel cu creşterea utilizării unor
categorii de autoturisme nepoluante. Înfiinţarea în
municipiul Călăraşi a unui sistem integrat de
mobilitate urbană alternativă, cu staţii inteligente
automatizate de biciclete (bike-sharing) îşi propune
să atingă următoarele obiective:
-reducerea emisiilor de CO2 provenite din transportul
rutier (mii tone echivalent CO2/an) cu 2,0%;
-creşterea estimată a numărului de persoane care
utilizează pistele/traseele pentru biciclete
construite/modernizate/extinse cu 2,9%;
-creşterea estimată a numărului de persoane care
www.obiectiv-online.ro

utilizează traseele/zonele pietonale/semi-pietonale
construite/modernizate/extinse cu 1,2%:
-sporirea gradului de mobilitate al populaţiei;
-creşterea accesibilităţii populaţiei la deplasările cu
bicicleta prin oferirea vehiculelor necesare acestui
mod de transport;
-diminuarea cheltuielilor de deplasare şi a timpului
petrecut în ambuteiajele urbane;
-diminuarea poluării şi a zgomotului urban;
-promovarea intermodalităţii prin alegerea
corespunzătoare a locaţiilor pentru staţiile
automatizate, respectiv în vecinătatea staţiilor de
transport public, a terminalelor intermodale, a
punctelor de interes turistic sau de importanţă locală
ale municipiului cât şi în alte puncte importante din
punct de vedere al atragerii/generării de deplasării;
-asigurarea intermodalităţii, prin transferul din
transportul public pe bicicletă;
-creşterea calităţii mediului şi a calităţii vieţii
cetăţenilor;
Scopul proiectului este acela de a acţiona pentru o
îmbunătăţire continuă a calităţii vieţii atât pentru
generaţiile prezente cât şi pentru cele viitoare,
prevenirea fenomenului de epuizare a resurselor
naturale prin scăderea consumurilor şi dezvoltarea
resurselor regenerabile, îmbunătăţirea eficienţei
energetice.
Componentele soluţiei de mobilitate urbană
alternativă constau în: terminale de închiriere a
bicicletelor (staţii inteligente de predare şi
preluare a bicicletelor; biciclete mecanice
inteligente prevăzute cu computer de bord;
biciclete speciale pentru seniori (tricicluri);
conectarea la centrul de comandă control,

operare şi service; vehicule logistice de
deservire a flotei de biciclete; sistem integrat
software şi hardware de gestiune şi
comunicaţii etc.
Avantajele acestui sistem constau în: sustenabilitate;
costuri mai mici pentru transport; se elimină grija
investirii, întreţinerii şi a depozitării unei biciclete

personale; poate oferi un pretext pentru mişcare şi
socializare.
Valoarea estimată a proiectului este de 1,6 milioane
Euro, contribuţia UAT Municipiul Călăraşi fiind de
2%. Aplicaţia va fi depusă spre finanţare în perioada
septembrie-octombrie 2018.
În elaborarea proiectului este obligatorie respectarea
cerinţelor Ghidului Solicitantului elaborat de
Ministerul Dezvoltării pentru proiectele finanţabile
din POR 2014-2020 Axa prioritară 4, Obiectivul
specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în
municipiile reşedinţă de judeţ prin investiţii bazate pe
planurile de mobilitate urbană durabilă.
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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.

ECOAQUA SA CĂLĂRAŞI ANUNŢĂ FINALIZAREA
STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU DEZVOLTAREA
INFRASTRUCTURII DE APĂ POTABILĂ ŞI APĂ UZATĂ
ÎN JUDEŢELE CĂLĂRAŞI ŞI IALOMIŢA
ECOAQUA SA Călăraşi a aprobat faza SF a Proiectului regional de
dezvoltare a infrastructurii de apă şi apa uzată pentru aria de operare a
operatorului regional în judeţele Călăraşi şi Ialomiţa, în perioada 20142020 pe care l-a depus la Ministerul Fondurilor Europene, Direcţia Generală
Programe Europene Infrastructură Mare, în vederea finanţării prin fondurile
europene, program POIM Axa 3.2 Creşterea nivelului de colectare şi epurare a
apelor uzate urbane, precum şi a gradului de asigurare a alimentării cu apă
potabilă a populaţiei.
Nivelul investiţiilor prevăzute prin acest proiect se ridică la valoarea de 320
milioane de euro, în care sunt cuprinse dezvoltarea sistemelor de alimentare
cu apă şi de canalizare-epurare în 33 de Unităţi Administrativ Teritoriale (UAT),
respectiv 92 de localităţi.
Principalii indicatori tehnici ai proiectului sunt:

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
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Program Cinema 3D/2D Călăraşi 29 iunie – 2 august 2018

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

Robinson, Jennifer Garner, Josh
Duhamel
Gen film: Comedie, Dramă, Romantic,
Dragoste
Durata: 109 minute
Rating: N15
Premiera în România: 22.06.2018
Toată lumea merită o mare poveste de
dragoste. Dar pentru Simon Spier, un
adolescent de şaptesprezece ani, este
puţin mai complicat: el este pe punctul
de a-i spune familiei şi prietenilor săi că
este homosexual şi că încă nu ştie
identitatea colegului anonim de care s-a
îndrăgostit online. Într-o zi, unul dintre
e-mail-urile lui ajunge pe mâini greşite,
iar Simon începe să fie şantajat cu
secretul său: el trebuie să-l ajute pe
„clovnul" clasei să iasă cu fata pe care o
place sau homosexualitatea lui va fi
dezvăluită, împreună cu numele
băiatului pe care îl place. Rezolvarea
ambelor probleme poate fi hilară,
înfricoşătoare şi, desigur, îi poate
schimba întreaga viaţă. Îşi va găsi oare
Simon drumul spre fericire?

Jim Button şi Lukas,
mecanicul de
locomotivă - 2D
(varianta dublată)
Regia: Dennis Gansel
Cu: Henning Baum, Solomon Gordon
Gen film: Aventuri, Familie, Fantastic
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.
2 şi 16 iulie
Ora: 20:00

Cu drag, Simon - 2D
Regia: Greg Berlanti
Cu: Katherine Langford, Nick
www.obiectiv-online.ro

croazieră de lux. Prietenii lui Dracula
nu pot rezista tentaţiei de a mearge şi
ei. Dar, odată ce aceştia părăsesc
portul, romantismul apare la orizont
atunci când Dracula o întâlneşte pe
misteriosa căpitan de navă, Ericka, de
fapt un descendent al lui Abraham Van
Helsing, un vechi duşman al lui Dracula
şi al tuturor celorlalţi monştri.
13 – 19 iulie
Orele: 17.00 şi 20.00
Luni: titlul nu este proiectat

Meryl Streep, Amanda Seyfried, Colin
Firth, Pierce Brosnan, Stellan
Skarsgård
Gen film: Muzical
Premiera în România: 20.07.2018
Sophie, care gestionează acum vila
grecească din însoritul Kalokairi, le
întâmpină pe Tanya şi Rosie şi le
anunţă că este însărcinată. Curând însă,
ea conştientizează că trebuie să-şi
asume riscuri asemenea mamei sale.

Tag: Dă-o mai
departe - 2D
Regia: Jeff Tomsic
Cu: Annabelle Wallis, Jeremy Renner,
Jon Hamm, Leslie Bibb, Rashida Jones,
Isla Fisher, Ed Helms
Gen film: Comedie
Durata: 110 minute
Premiera în România: 06.07.2018
Timp de o lună în fiecare an, cinci
prieteni extrem de competitivi dau
startul unui nou joc pe care îl joacă de
când erau în clasele primare. Dar cum
nu există reguli foarte stricte, fiecare
dintre ei îşi riscă integritatea fizică,
locul de muncă sau chiar şi relaţia de
iubire pentru a se înfrânge reciproc cu
strigătul de luptă „Ai păţit-o!". Anul
acesta, jocul coincide cu nunta
singurului jucător dintre ei care nu a
fost învins niciodată, ceea ce ar trebui
ca în sfârşit să îl facă o ţintă destul de
uşoară. Însă viitorul mire ştie foarte
bine ce îl aşteaptă… şi e pregătit.

Vineri 27 iulie şi 03 august: ora
12.30
Sâmbătă 28 iunie şi 04 august:
ora 10.30 şi 12.30
Duminică 29 iulie şi 05 august:
ora 10.30 şi 12.30

Incredibilii 2 - 3D
(varianta dublată)
Regia: Brad Bird
Cu: Samuel L. Jackson, Sophia Bush,
Holly Hunter, Craig T. Nelson, Sarah
Vowell, Huck Milner, Wu Tang Cling
Clang
Gen film: Animaţie
Rating: AG
Durata: 118 minute
Atunci când un nou personaj răuvoitor
urzeşte un complot genial şi periculos,
însă Helen nu reuşeşte să salveze
lumea, familia lor şi Frozone trebuie să
găsească o modalitate de a lucra
împreună din nou - ceea ce este mai
uşor de zis decât de făcut, chiar şi
atunci când sunt toţi „incredibili".

06 – 12 iulie
Orele: 17.00 şi 20.00
Luni, doar la ora 20:00

Omul Furnică şi
Viespea - 3D
Regia: Peyton Reed
Cu: Evangeline Lilly, Paul Rudd
Gen film: Acţiune, Aventuri, SF
Durata: 108 minute
Rating: AG
Premiera în România: 06.07.2018
Scott Lang ajunge să se confrunte cu
consecinţele propriilor alegeri atât ca
super erou, cât şi ca tată. Nevoit să îşi
îmbrace din nou echipamentul de AntMan, Scott trebuie să îşi reînvie spiritul
de echipă pentru a colabora cu Wasp,
alături de care va încerca să descopere
misterele trecutului.
Vineri 13 şi 20 iulie: ora 12.30
Sâmbătă 14 iunie şi 21 iulie: ora
10.30 şi 12.30
Duminică 15 şi 22 iulie: ora 10.30
şi 12.30

Hotel Transilvania 3:
Monştrii în Vacanţă 3D (varianta dublată)
Regia: Genndy Tartakovsky
Cu: Adam Sandler, Steve Buscemi,
Andy Samberg, Selena Gomez, Mel
Brooks, Fran Drescher
Gen film: Animaţie
Rating: AG
Premiera în România: 13.07.2018
Mavis îl surprinde pe Dracula cu o
călătorie de familie pe un vas de

20 – 26 iulie
Orele: 17.00 şi 20.00
Luni: titlul nu este proiectat

Infernul din
zgârie-nori - 3D
Regia: Rawson Marshall Thurber
Cu: Dwayne Johnson, Pablo Schreiber,
Neve Campbell
Gen film: Acţiune, Crimă, Dramă
Rating: Ap12
Premiera în România: 13.07.2018
În timpul unei misiuni în China,
evaluatorul de risc, Will Ford, găseşte
cea mai înaltă şi mai sigură clădire din
lume arzând. Acesta trebuie să-i
descopere pe cei responsabili şi să-şi
salveze familia care este prinsă în
interiorul clădirii...
23 şi 30 iulie
Ora: 20:00

Mamma Mia! O luăm de
la capăt - 2D
Regia: Ol Parker
Cu: Lily James, Christine Baranski,

27 iulie – 02 august
Orele: 17.00 şi 20.00
Luni: titlul nu este proiectat

Equalizer 2 - 2D
Regia: Antoine Fuqua
Cu: Denzel Washington, Pedro Pascal,
Bill Pullman, Melissa Leo
Gen film: Acţiune, Crimă, Thriller
Rating: N15
Premiera în România: 20.07.2018
După ce Robert McCall află că Susan, o
veche prietenă de-a sa, a fost ucisă,
acesta decide să-i caute pe autorii
crimei şi să-i pedepsească conform
propriilor metode.

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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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

