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PROGRAM CINEMA 

n PRIMĂRIA CĂLĂRAŞI

Biserica 
, aproape 

de comunitate

"Sfinţii Arhangheli 
Mihail şi Gavriil"

SÂMBĂTĂ DUMINICĂ LUNI MARŢI MIERCURI

21°C 25°C 27°C 29°C32°C 28°C 34°C

VINERI JOI
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Program Cinema Călăraşi 
23 - 30 iunie 2017

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

ACTUALITATE
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Şcoala Mircea Vodă 

,,Sărbătorim 
româneşte“

a derulat proiectul 
educaţional 
de voluntariat 

O cursă dus: 

12 
minute!

SC Coslo - Zinca SRL Călăraşi
Trecere Chiciu - Ostrov

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

Relaţii la telefon 0734.99.00.11

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

Siguranţă, confort, rapiditate, punctualitate
Tarif autoturisme 

. 
Autoturismele cu 
numere de  
(Silistra) beneficiază 
de 

8 euro/35 lei

CL, CT şi CC

reducere de 50%
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1.588 de candidaţi au fost înscrişi la Călăraşi, a fost de 56,03%. Nu există au absentat. La proba obligatorie a 
prima sesiune de Bacalaureat din acest licee cu rată de promovare 0%. Doi profilului, din cei 1.474 de absolvenţi 
an, dintre care 1.329 au fost din seria candidaţi au obţinut media 10. înscrişi, 175 nu s-au prezentat. La proba 

La proba de limba şi literatura română curentă şi 259 din seriile anterioare. la alegere a profilului s-au înscris 1.482 
s-au înscris 1.427 de candidaţi, iar 142 Rata de promovare, la nivelul judeţului de candidaţi, din care...

Dorel Dorobanţu: „Pentru 
perioada următoare avem 
în derulare multe proiecte 

importante pentru 
Fundulea”

Aflat la aproximativ 30 km de Bucureşti şi 
având statut de localitate urbană din 
aprilie 1989, oraşul Fundulea pare 
condamnat să graviteze în jurul capitalei 
României. 
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Str. 1 Decembrie 1918, nr 2, Calarasi
Tel:+40 242 318 996
fax: +40 242 315 858
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Sportivul CSM Călăraşi, 
, a câştigat 

Cupa României 
la Box Tineret

Jean Cristea

n ADMINISTRAŢIE

http://www.condorul.ro
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Vă
mulțumim !

Vă
mulțumim !

56,03% - 
 în judeţul Călăraşi

promovabilitatea 
la BAC

Mircea Brânduşă mulţumesc pentru că aţi ales 
continuitatea! Am să depun 

e 25 iunie 2016, ziua în toate eforturile pentru a 
care Ion Iacomi a finaliza proiectele în curs de Pprimit învestirea execuţie şi de a implementa 

pentru cel de-al doilea său altele care să facă din comuna 
mandat, spunea printre Dor Mărunt un punct de 
altele: „Vă mulţumesc pentru atracţie în rândul 
încrederea acordată, vă investitorilor...

Ion Iacomi: „În această vară vom 
reabilita aproximativ 7 kilometri de 

străzi în Pelinu şi Înfrăţirea”

Consiliul Local a 
aprobat indicatorii 
tehnici pentru 
modernizarea străzii 
Griviţa

LPF a stabilit un nou 
termen de finalizare a 
lucrărilor la stadionul 
Dunării Călăraşi

Saint Gobain nu găseşte 

 
din Călăraşi

specialişti pentru noua 
fabrică de parbrize



onsilierii locali călărăşeni au 4cm grosime (calitate superioară prevăzut semafoare.
aprobat indicatorii tehnico- faţă de betonul asfaltic normal Principalii indicatori tehnici atinşi Ceconomici ai investiţiei BA16); prin execuţia investiţiei sunt 

,,Reabilitare şi modernizare strada următorii: l Strat de legatură : EB 20 leg 50/70 
Griviţa, Municipiul Călăraşi, judeţul - 6cm grosime ; l lungime stradă modernizată : 
Călăraşi”. Potrivit acestor indica- 2534 ml l Strat de fundaţie superior : piatra 
tori, valoarea investiţiei este de spartă – 20cm grosime ; l lăţime parte carosabilă: 6,00 – 
9.426.773,54 lei fără TVA, din care 

9,00 m l Strat de fundaţie inferior : balast – C+M este de 8.664.284,65 lei fără 
l suprafaţă sistem rutier flexibil 15cm grosime ;TVA.
26781 mp l Strat de formă: material pietros 

Pe Strada Griviţa, ce are o lungime l indicatoare de circulaţie: 201 buc,recuperat – 15cm grosime.
de 2534 ml, se propune moderni-

l marcaje - 5,74 km , Partea carosabilă va fi compusă, pe zarea atât a carosabilului, cât şi a 
zonele unde distanţa dintre limitele l trotuare - 13255mp, trotuarelor, a spaţiilor verzi, a reţelei 
de proprietate permite, din două l spaţii verzi - 774mp,de iluminare stradală, cât şi trecerea 
benzi de circulaţie a 3 metri lăţime şi în subteran a tuturor reţelelor l Aducere la cotă cămine – 489 buc.
o parcare în lungul străzii de 2,50 aeriene. l Aducere la cotă guri de scurgere - 
metri, creându-se astfel un numar 

65 buc.,Pentru partea carosabilă s-au de 205 locuri de parcare. Pe 
prevăzut lucrări de înlocuire a l Guri de scurgere noi - 21 buc.tronsonul cuprins între str.  
întregului sistem rutier pentru a l benzi rezonatoare – 16 bateriiDorobanţi şi B-dul Cuza Vodă, 
satisface nevoile traficului de l Semafoare – 3 ramuripartea carosabilă va fi compusă din 
perspectivă pentru o perioada de 15 trei benzi de circulaţie a 3,00 m l Praguri treceri de pietoni – 16 buc.
ani. lăţime fiecare. Următorul pas este pregătirea 
Sistemul rutier ales este: Pentru a spori siguranţa circulaţiei, documentaţiei de atribuire în 

în intersecţia cu str. Eroilor, s-au l Strat de uzura : SMA 16 rul 50/70 - vederea procedurilor de licitaţie.
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Teoretic „Mihai Eminescu” Călăraşi 
(media 9,73)

Promovabilitatea la 
Bac în judeţul   

Călăraşi a crescut cu 
2,5 procente după 

1.588 de candidaţi au fost înscrişi la contestaţii
prima sesiune de Bacalaureat din acest Luni, 9 iulie, au fost afişate notele finale 
an, dintre care 1.329 au fost din seria după depunerea contestaţiilor pentru 
curentă şi 259 din seriile anterioare. sesiunea iunie - iulie a examenului de 
Rata de promovare, la nivelul judeţului bacalaureat, la nivelul judeţului 
Călăraşi, a fost de 56,03%. Nu există Călăraşi. 
licee cu rată de promovare 0%. Doi În urma recorectării s-a înregistrat o 
candidaţi au obţinut media 10. creştere a procentului de promova-
La proba de limba şi literatura română s- bilitate cu 2,5 procente, de la 56,03% la 
au înscris 1.427 de candidaţi, iar 142 au 58,53%.
absentat. La proba obligatorie a Tot luni a avut loc repartizarea 
profilului, din cei 1.474 de absolvenţi computerizată a abolvenţilor de gimna-
înscrişi, 175 nu s-au prezentat. La proba ziu care au promovat examenul, fiind 
la alegere a profilului s-au înscris 1.482 prima etapă în ceea ce priveşte 
de candidaţi, din care 163 absenţi. Au accederea în învăţământul liceal. 
existat şi două tentative de copiere, la La nivelul judeţului Călăraşi sunt 1820 
Centrul  de Examinare „Neagoe de locuri la învăţământ liceal şi 700 de 
Basarab” din Olteniţa două persoane au locuri la învăţământ profesional.
fost eliminate de la proba de limba şi Pentru prima etapă a procesului de 
literatura română deoarece aveau repartizare au fost 1581 de candidaţi, 
asupra lor dispozitive de comunicare. În dintre care 1248 au fost repartizaţi în 
plus, conform regulamentului, aceştia învăţământul liceal iar 228 de candidaţi 
nu se vor putea înscrie la următoarele la Bacalaureat din judeţul Călăraşi: Naţional „Barbu Ştirbei” Călăraşi au optat pentru forma de învăţământ 
două sesiuni ale Bacalaureatului. 1.Gabriela-Alexandra Radu - Liceul (media 9,78) profesională, aceştia neintrând în 
Doar două note de 10 au fost obţinute Teoretic „Mihai Eminescu” Călăraşi 5.Mihaela-Isabel Chibrit - Colegiul repartizarea computerizată. 
anul acesta, câte una în fiecare dintre (media 9,86) Naţional „Barbu Ştirbei” Călăraşi De asemenea, cei care au optat pentru 
cele două municipii din judeţ.  Ecaterina 2.Simona-Andreea Brânduşoi - Colegiul (media 9,75) învăţământul vocaţional, în cele două 
Dumitraşcu, de la Liceul Teoretic „Mihai Naţional „Barbu Ştirbei” Călăraşi 6.Diana-Mirela Samsaru - Liceul clase de la Colegiul Ştefan Bănulescu din 
Eminescu” din Călăraşi şi Andra- (media 9,83) Teoretic „Mihai Eminescu” Călăraşi Călăraşi, au susţinut probe de apti-
Georgiana Stoica, de la Liceul Teoretic 3.Octavian-Traian Paraschiv - Colegiul (media 9,75) tudini. 
„Neagoe Basarab” Olteniţa. Naţional „Barbu Ştirbei” Călăraşi 7.Cosmina Stroinea - Liceul Teoretic Pe locurile rămase libere la licee vor 
În afara celor două note de 10, au mai urma să fie repartizaţi elevii care vor (media 9,80) „Neagoe Basarab” Olteniţa (media 9,75)
intrat în topul celor mai mari zece medii promova examenele de corigenţă.4.Ştefan-Adrian Costăchescu - Colegiul 8.Andreea-Diana Nicolae - Liceul 

Consiliul Judeţean Călăraşi, în calitate de autoritate publică tutelară a societăţii 
Drumuri şi Poduri S.A. Călăraşi, prin Comisia de selecţie a candidaţilor pentru 
Consiliul de Administraţie al acestei societăţi, organizează procesul de 
recrutare/selecţie al candidaţilor pentru 5 (cinci) poziţii de membru în Consiliul 
de Administraţie al societăţii. Dosarele de înscriere ale candidaţilor se vor 
depune la sediul Consiliului Judeţean Călăraşi din municipiul Călăraşi, str. 1 
Decembrie 1918, nr.1, judeţul Călăraşi, până la data de 10.08.2018, inclusiv,  

00ora 12 . 
Condiţiile de desfăşurare, respectiv de participare la concurs şiconţinutul 
dosarului de înscriere sunt afişate la sediul Consiliului Judeţean Călăraşi  şi la 
sediul societăţii Drumuri şi Poduri S.A. Călăraşi din municipiul Călăraşi, str. 
Prelungirea Dobrogei, nr.12, clădirea C4, judeţul Călăraşi, precum şi pe  site-
urile celor două entităţi, respectiv, www.calarasi.ro şi www.drumuricalarasi.ro.
Informaţii suplimentare se vor solicita la Consiliul Judeţean Călăraşi -
Compartiment Guvernanţă Corporativa şi Instituţii Publice Subordonate, tel: 
0242311301, int.176, 0749117389, 0767386343. 

PREŞEDINTE,
ec. Vasile ILIUŢĂ

COMPARTIMENTUL  GUVERNANŢĂ CORPORATIVĂ ŞI 
INSTITUŢII PUBLICE SUBORDONATE

Consilier juridic, Constantin Daniela

rădina Zoologică din Călăraşi Grădina Zoologică din Călăraşi au fost 
a transferat, de curând, doi lei transferate animale la alte Grădini din Gde la Grădina Zoologică din ţară.

Târgu-Mureş. Menţionăm că, pe parcursul verii, 
Manok şi Lemba au intregit familia programul de vizitare al Grădinii 
animalelor călărăşene şi aşteaptă Zoologice din Călăraşi este 10.00 - 
cuminţi să îşi cunoască vizitatorii.

18.30.
Transferul animalelor s-a făcut în 

Recent, trei pui de tigru siberian au mod gratuit, întrucât Grădina Zoo din 
fost născuţi în captivitate la Grădina Târgu Mureş dispune de o familie 
Zoologică din Călăraşi, fiind printre mare de lei, practică des întâlnită în 
puţinele grădini din ţară unde această grădinile zoologice din ţară.
specie s-a reprodus în captivitate.Astfel, de-a lungul timpului, şi de la 

n luna iulie a.c, Agenţia Judeţeană facilităţi, prevăzute în Legea 76/2002 
pentru Ocuparea Forţei de Muncă privind sistemul asigurărilor pentru şomaj ÎCălăraşi  demarează în colaborare şi stimularea forţei de muncă, precum: 

cu CRFPA Călăraşi şi alţi furnizori de rechizite şi materiale de instruire, manuale, 
formare profesională autorizaţi în echipament de protecţie pe timpul instruirii 
condiţiile legii, un număr de 6 practice (dacă este cazul) abonament 
programe de formare profesională gratuit pe mijloacele de transport pentru 
adresate persoanelor aflate în traseul de la domiciliu la unitatea de 
căutarea unui loc de muncă (şomeri pregătire, consultaţii medicale, analize 
indemnizaţi şi neindemnizaţi).  medicale şi teste necesare frecventării 

cursului.  Participanţii la aceste programe vor fi 
pregătiţi în meseriile: Persoanele participante la programele de 
m Expert achiziţii publice formare profesională pot finaliza în mod 
m Inspector resurse umane gratuit cursul început, chiar dacă aceştia se 
m Lucrător în comerţ încadrează în muncă în perioada 

desfăşurării acestuia. m Sudor electric
m Ajutor mecanic auto Informaţii suplimentare se pot obţine la 
m Agent de securitate telefon 0242.318.376, interior 105 - 

Compartiment formare profesională.Aceştia vor beneficia de următoarele 

onsiliul Judeţean Călăraşi va construi un 
bloc de locuinţe, cu 30 de unităţi locative, Cdestinat atragerii de specialişti în 

municipiul Călăraşi, în special medici, dar şi alte 
categorii profesionale. Investiţia a fost aprobată 
în şedinţa ordinară de la sfârşitul lunii iunie, 
lucrările urmând să înceapă spre sfârşitul acestui 
an. 

În sedinţa din 28 iunie a.c. au fost aprobaţi 
indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de 
investiţii „Locuinţe de serviciu şi reţele tehnico-
edilitare (alimentare cu apă, canalizare, gaze 
naturale, electrice) şi circuite carosabile, 
pietonale, amenajare spaţii verzi, B-dul Nicolae 
Titulescu nr. 1 bis, Municipiul Călăraşi – faza SF, 
inclusiv taxe, avize”.

Pe suprafaţa de 1522,67 m.p. (respectiv 1522,15 
m.p., aşa cum rezultă din măsurătorile 
cadastrale) se va ridica un bloc prevăzut cu 30 de 
apartamente: Subsol Tehnic+P+4E, repartizate , 
câte 6/etaj, astfel: 

- 1 gasonieră;

- 1 apartament de 3 camere;

- 4 apartamente de 2 camere;

Aria construită desfăşurată = 2805,32 m²;

Lucrări tehnico-edilitare:

- Alei carosabile: 360,38 m²;

- Alei pietonale: 125,24 m²;

- Împrejmuirea terenului: 107,39 m²;

- Amenajarea zonei verzi: 221,61 m²;

- Amenajare dale parcări înierbate: 353,58 m²;

- Platformă betonată gunoi: 15,75 m².

Valoarea totală a investiţiei, conform Devizului 
general, este 5.493.112,88 lei fără T.V.A.

e  4 iulie a.c. au demarat Proiectul are o valoare de 21.140.775, 
lucrările de asfaltare pe 85 lei cu TVA şi reprezintă reabilitarea Pdrumurile judeţene 401 C şi şi  modernizarea următoarelor 

412, drumuri care deservesc şi tronsoane de drum: Cucuieţi - 
traversează teritoriile administrative Progresul- Sohatu- intersecţia cu DJ 
ale comunelor Platăreşti, Sohatu şi 412 şi Sohatu- DJ 402 (km 61+780).
Gălbinaşi.

Durata lucrărilor este de 36 de luni, în Preşedintele Consiliului Judeţean 
funcţie de condiţiile meteorologice. Călăraşi, Vasile Iliuţă, alături de 
Contractul a fost semnat la sfârşitul echipa tehnică din cadrul instituţiei, a 
anului trecut, lucrările urmând a fi fost prezent la deschiderea şantierului 
realizate de firma SC Dimar SRL.de lucru.

56,03% - promovabilitatea 
la BAC în judeţul Călăraşi

Grădina Zoologică 
din Călăraşi s-a 

îmbogăţit cu doi lei

Cursuri de formare 
profesională organizate 

de AJOFM Călăraşi

Consiliul Local a aprobat 
indicatorii tehnici pentru 
modernizarea străzii Griviţa

Un bloc de locuinţe 
de serviciu pentru 

medici va fi construit 
de Consiliul 

Judeţean Călăraşi 

Consiliul Judeţean

Anunţ recrutare
Au fost inaugurate lucrările de 
asfaltare la DJ 401 C şi DJ 412



onsilierii locali călărăşeni au 4cm grosime (calitate superioară prevăzut semafoare.
aprobat indicatorii tehnico- faţă de betonul asfaltic normal Principalii indicatori tehnici atinşi Ceconomici ai investiţiei BA16); prin execuţia investiţiei sunt 

,,Reabilitare şi modernizare strada următorii: l Strat de legatură : EB 20 leg 50/70 
Griviţa, Municipiul Călăraşi, judeţul - 6cm grosime ; l lungime stradă modernizată : 
Călăraşi”. Potrivit acestor indica- 2534 ml l Strat de fundaţie superior : piatra 
tori, valoarea investiţiei este de spartă – 20cm grosime ; l lăţime parte carosabilă: 6,00 – 
9.426.773,54 lei fără TVA, din care 

9,00 m l Strat de fundaţie inferior : balast – C+M este de 8.664.284,65 lei fără 
l suprafaţă sistem rutier flexibil 15cm grosime ;TVA.
26781 mp l Strat de formă: material pietros 

Pe Strada Griviţa, ce are o lungime l indicatoare de circulaţie: 201 buc,recuperat – 15cm grosime.
de 2534 ml, se propune moderni-

l marcaje - 5,74 km , Partea carosabilă va fi compusă, pe zarea atât a carosabilului, cât şi a 
zonele unde distanţa dintre limitele l trotuare - 13255mp, trotuarelor, a spaţiilor verzi, a reţelei 
de proprietate permite, din două l spaţii verzi - 774mp,de iluminare stradală, cât şi trecerea 
benzi de circulaţie a 3 metri lăţime şi în subteran a tuturor reţelelor l Aducere la cotă cămine – 489 buc.
o parcare în lungul străzii de 2,50 aeriene. l Aducere la cotă guri de scurgere - 
metri, creându-se astfel un numar 

65 buc.,Pentru partea carosabilă s-au de 205 locuri de parcare. Pe 
prevăzut lucrări de înlocuire a l Guri de scurgere noi - 21 buc.tronsonul cuprins între str.  
întregului sistem rutier pentru a l benzi rezonatoare – 16 bateriiDorobanţi şi B-dul Cuza Vodă, 
satisface nevoile traficului de l Semafoare – 3 ramuripartea carosabilă va fi compusă din 
perspectivă pentru o perioada de 15 trei benzi de circulaţie a 3,00 m l Praguri treceri de pietoni – 16 buc.
ani. lăţime fiecare. Următorul pas este pregătirea 
Sistemul rutier ales este: Pentru a spori siguranţa circulaţiei, documentaţiei de atribuire în 

în intersecţia cu str. Eroilor, s-au l Strat de uzura : SMA 16 rul 50/70 - vederea procedurilor de licitaţie.
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Teoretic „Mihai Eminescu” Călăraşi 
(media 9,73)

Promovabilitatea la 
Bac în judeţul   

Călăraşi a crescut cu 
2,5 procente după 

1.588 de candidaţi au fost înscrişi la contestaţii
prima sesiune de Bacalaureat din acest Luni, 9 iulie, au fost afişate notele finale 
an, dintre care 1.329 au fost din seria după depunerea contestaţiilor pentru 
curentă şi 259 din seriile anterioare. sesiunea iunie - iulie a examenului de 
Rata de promovare, la nivelul judeţului bacalaureat, la nivelul judeţului 
Călăraşi, a fost de 56,03%. Nu există Călăraşi. 
licee cu rată de promovare 0%. Doi În urma recorectării s-a înregistrat o 
candidaţi au obţinut media 10. creştere a procentului de promova-
La proba de limba şi literatura română s- bilitate cu 2,5 procente, de la 56,03% la 
au înscris 1.427 de candidaţi, iar 142 au 58,53%.
absentat. La proba obligatorie a Tot luni a avut loc repartizarea 
profilului, din cei 1.474 de absolvenţi computerizată a abolvenţilor de gimna-
înscrişi, 175 nu s-au prezentat. La proba ziu care au promovat examenul, fiind 
la alegere a profilului s-au înscris 1.482 prima etapă în ceea ce priveşte 
de candidaţi, din care 163 absenţi. Au accederea în învăţământul liceal. 
existat şi două tentative de copiere, la La nivelul judeţului Călăraşi sunt 1820 
Centrul  de Examinare „Neagoe de locuri la învăţământ liceal şi 700 de 
Basarab” din Olteniţa două persoane au locuri la învăţământ profesional.
fost eliminate de la proba de limba şi Pentru prima etapă a procesului de 
literatura română deoarece aveau repartizare au fost 1581 de candidaţi, 
asupra lor dispozitive de comunicare. În dintre care 1248 au fost repartizaţi în 
plus, conform regulamentului, aceştia învăţământul liceal iar 228 de candidaţi 
nu se vor putea înscrie la următoarele la Bacalaureat din judeţul Călăraşi: Naţional „Barbu Ştirbei” Călăraşi au optat pentru forma de învăţământ 
două sesiuni ale Bacalaureatului. 1.Gabriela-Alexandra Radu - Liceul (media 9,78) profesională, aceştia neintrând în 
Doar două note de 10 au fost obţinute Teoretic „Mihai Eminescu” Călăraşi 5.Mihaela-Isabel Chibrit - Colegiul repartizarea computerizată. 
anul acesta, câte una în fiecare dintre (media 9,86) Naţional „Barbu Ştirbei” Călăraşi De asemenea, cei care au optat pentru 
cele două municipii din judeţ.  Ecaterina 2.Simona-Andreea Brânduşoi - Colegiul (media 9,75) învăţământul vocaţional, în cele două 
Dumitraşcu, de la Liceul Teoretic „Mihai Naţional „Barbu Ştirbei” Călăraşi 6.Diana-Mirela Samsaru - Liceul clase de la Colegiul Ştefan Bănulescu din 
Eminescu” din Călăraşi şi Andra- (media 9,83) Teoretic „Mihai Eminescu” Călăraşi Călăraşi, au susţinut probe de apti-
Georgiana Stoica, de la Liceul Teoretic 3.Octavian-Traian Paraschiv - Colegiul (media 9,75) tudini. 
„Neagoe Basarab” Olteniţa. Naţional „Barbu Ştirbei” Călăraşi 7.Cosmina Stroinea - Liceul Teoretic Pe locurile rămase libere la licee vor 
În afara celor două note de 10, au mai urma să fie repartizaţi elevii care vor (media 9,80) „Neagoe Basarab” Olteniţa (media 9,75)
intrat în topul celor mai mari zece medii promova examenele de corigenţă.4.Ştefan-Adrian Costăchescu - Colegiul 8.Andreea-Diana Nicolae - Liceul 

Consiliul Judeţean Călăraşi, în calitate de autoritate publică tutelară a societăţii 
Drumuri şi Poduri S.A. Călăraşi, prin Comisia de selecţie a candidaţilor pentru 
Consiliul de Administraţie al acestei societăţi, organizează procesul de 
recrutare/selecţie al candidaţilor pentru 5 (cinci) poziţii de membru în Consiliul 
de Administraţie al societăţii. Dosarele de înscriere ale candidaţilor se vor 
depune la sediul Consiliului Judeţean Călăraşi din municipiul Călăraşi, str. 1 
Decembrie 1918, nr.1, judeţul Călăraşi, până la data de 10.08.2018, inclusiv,  

00ora 12 . 
Condiţiile de desfăşurare, respectiv de participare la concurs şiconţinutul 
dosarului de înscriere sunt afişate la sediul Consiliului Judeţean Călăraşi  şi la 
sediul societăţii Drumuri şi Poduri S.A. Călăraşi din municipiul Călăraşi, str. 
Prelungirea Dobrogei, nr.12, clădirea C4, judeţul Călăraşi, precum şi pe  site-
urile celor două entităţi, respectiv, www.calarasi.ro şi www.drumuricalarasi.ro.
Informaţii suplimentare se vor solicita la Consiliul Judeţean Călăraşi -
Compartiment Guvernanţă Corporativa şi Instituţii Publice Subordonate, tel: 
0242311301, int.176, 0749117389, 0767386343. 

PREŞEDINTE,
ec. Vasile ILIUŢĂ

COMPARTIMENTUL  GUVERNANŢĂ CORPORATIVĂ ŞI 
INSTITUŢII PUBLICE SUBORDONATE

Consilier juridic, Constantin Daniela

rădina Zoologică din Călăraşi Grădina Zoologică din Călăraşi au fost 
a transferat, de curând, doi lei transferate animale la alte Grădini din Gde la Grădina Zoologică din ţară.

Târgu-Mureş. Menţionăm că, pe parcursul verii, 
Manok şi Lemba au intregit familia programul de vizitare al Grădinii 
animalelor călărăşene şi aşteaptă Zoologice din Călăraşi este 10.00 - 
cuminţi să îşi cunoască vizitatorii.

18.30.
Transferul animalelor s-a făcut în 

Recent, trei pui de tigru siberian au mod gratuit, întrucât Grădina Zoo din 
fost născuţi în captivitate la Grădina Târgu Mureş dispune de o familie 
Zoologică din Călăraşi, fiind printre mare de lei, practică des întâlnită în 
puţinele grădini din ţară unde această grădinile zoologice din ţară.
specie s-a reprodus în captivitate.Astfel, de-a lungul timpului, şi de la 

n luna iulie a.c, Agenţia Judeţeană facilităţi, prevăzute în Legea 76/2002 
pentru Ocuparea Forţei de Muncă privind sistemul asigurărilor pentru şomaj ÎCălăraşi  demarează în colaborare şi stimularea forţei de muncă, precum: 

cu CRFPA Călăraşi şi alţi furnizori de rechizite şi materiale de instruire, manuale, 
formare profesională autorizaţi în echipament de protecţie pe timpul instruirii 
condiţiile legii, un număr de 6 practice (dacă este cazul) abonament 
programe de formare profesională gratuit pe mijloacele de transport pentru 
adresate persoanelor aflate în traseul de la domiciliu la unitatea de 
căutarea unui loc de muncă (şomeri pregătire, consultaţii medicale, analize 
indemnizaţi şi neindemnizaţi).  medicale şi teste necesare frecventării 

cursului.  Participanţii la aceste programe vor fi 
pregătiţi în meseriile: Persoanele participante la programele de 
m Expert achiziţii publice formare profesională pot finaliza în mod 
m Inspector resurse umane gratuit cursul început, chiar dacă aceştia se 
m Lucrător în comerţ încadrează în muncă în perioada 

desfăşurării acestuia. m Sudor electric
m Ajutor mecanic auto Informaţii suplimentare se pot obţine la 
m Agent de securitate telefon 0242.318.376, interior 105 - 

Compartiment formare profesională.Aceştia vor beneficia de următoarele 

onsiliul Judeţean Călăraşi va construi un 
bloc de locuinţe, cu 30 de unităţi locative, Cdestinat atragerii de specialişti în 

municipiul Călăraşi, în special medici, dar şi alte 
categorii profesionale. Investiţia a fost aprobată 
în şedinţa ordinară de la sfârşitul lunii iunie, 
lucrările urmând să înceapă spre sfârşitul acestui 
an. 

În sedinţa din 28 iunie a.c. au fost aprobaţi 
indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de 
investiţii „Locuinţe de serviciu şi reţele tehnico-
edilitare (alimentare cu apă, canalizare, gaze 
naturale, electrice) şi circuite carosabile, 
pietonale, amenajare spaţii verzi, B-dul Nicolae 
Titulescu nr. 1 bis, Municipiul Călăraşi – faza SF, 
inclusiv taxe, avize”.

Pe suprafaţa de 1522,67 m.p. (respectiv 1522,15 
m.p., aşa cum rezultă din măsurătorile 
cadastrale) se va ridica un bloc prevăzut cu 30 de 
apartamente: Subsol Tehnic+P+4E, repartizate , 
câte 6/etaj, astfel: 

- 1 gasonieră;

- 1 apartament de 3 camere;

- 4 apartamente de 2 camere;

Aria construită desfăşurată = 2805,32 m²;

Lucrări tehnico-edilitare:

- Alei carosabile: 360,38 m²;

- Alei pietonale: 125,24 m²;

- Împrejmuirea terenului: 107,39 m²;

- Amenajarea zonei verzi: 221,61 m²;

- Amenajare dale parcări înierbate: 353,58 m²;

- Platformă betonată gunoi: 15,75 m².

Valoarea totală a investiţiei, conform Devizului 
general, este 5.493.112,88 lei fără T.V.A.

e  4 iulie a.c. au demarat Proiectul are o valoare de 21.140.775, 
lucrările de asfaltare pe 85 lei cu TVA şi reprezintă reabilitarea Pdrumurile judeţene 401 C şi şi  modernizarea următoarelor 

412, drumuri care deservesc şi tronsoane de drum: Cucuieţi - 
traversează teritoriile administrative Progresul- Sohatu- intersecţia cu DJ 
ale comunelor Platăreşti, Sohatu şi 412 şi Sohatu- DJ 402 (km 61+780).
Gălbinaşi.

Durata lucrărilor este de 36 de luni, în Preşedintele Consiliului Judeţean 
funcţie de condiţiile meteorologice. Călăraşi, Vasile Iliuţă, alături de 
Contractul a fost semnat la sfârşitul echipa tehnică din cadrul instituţiei, a 
anului trecut, lucrările urmând a fi fost prezent la deschiderea şantierului 
realizate de firma SC Dimar SRL.de lucru.

56,03% - promovabilitatea 
la BAC în judeţul Călăraşi

Grădina Zoologică 
din Călăraşi s-a 

îmbogăţit cu doi lei

Cursuri de formare 
profesională organizate 

de AJOFM Călăraşi

Consiliul Local a aprobat 
indicatorii tehnici pentru 
modernizarea străzii Griviţa

Un bloc de locuinţe 
de serviciu pentru 

medici va fi construit 
de Consiliul 

Judeţean Călăraşi 

Consiliul Judeţean

Anunţ recrutare
Au fost inaugurate lucrările de 
asfaltare la DJ 401 C şi DJ 412
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Mircea Brânduşă cetăţeni şi acces mai uşor către şi 
dinspre instituţiile de interes public ale 

flat la aproximativ 30 km de oraşului. Acum se circulă bine şi satul 
Bucureşti şi având statut de Gostilele nu mai pare la capătul lumii.”Alocalitate urbană din aprilie În viitorul apropiat, Fundulea se va 

1989, oraşul Fundulea pare condamnat dezvolta datorită proiectelor în curs de 
să graviteze în jurul capitalei României. derulare, cele mai importante fiind 
Cei mai tineri dintre cei circa 6.700 de următoarele:
locuitori (conform recensământului din 1. Reabilitate şi modernizare strada 
2012 ) sunt atraşi ca de un magnet de Muncii. Sursă de finanţare: Buget local.
oportunităţile celui mai mare centru 2. Reabilitare şi modernizare Şcoala 
urban al ţării privind piaţa muncii, Gimnazială nr.1 Sat Gostilele, oraşul 
educaţia, centrele comerciale, dar şi de Fundulea, Judeţul Călăraşi. Sursă de 
petrecerea timpului liber. finanţare: Programul Naţional de 

Dezvoltare Locală (PNDL)Localitatea deţine deja câteva puncte de 
3. Asfaltare şi modernizare străzi în interes (Institutul Agricol, Campusul 
oraşul Fundulea, Judeţul Călăraşi (32 Liceal, Balta de pescuit, etc.) şi totuşi 
străzi)autorităţile locale nu vor să se 
Sursă de finanţare: Programul Naţional mulţumească cu un statut de „periferie a 
de Dezvoltare Locală (PNDL)capitalei” în privinţa investiţiilor, având 

în ultimii doi ani realizări notabile, pe 4. Reabilitare, modernizare, dotare şi 
lista de priorităţi regăsindu-se proiecte extindere – Casă de cultură din oraşul 
de  o  importanţă vi tală  pentru Fundulea, Judeţul Călăraşi. Sursă de 
comunitate. finanţare: Compania Naţională de 

în noiembrie 2014 şi finalizat în toamna Despre amenajarea noului parc din investiţii (CNI).„Încă de la primul mandat (n.r. în 
2015. Sursă de finanţare: Programul centrul oraşului, primarul ne-a declarat: 

prezent se află la al 4-lea) prioritatea 5. Reabilitarea şi modernizarea unei Operaţional Regional. „Implementarea cu succes a acestui 
mea absolută a fost să mă asigur că vom clădiri cu două nivele având ca p r o i e c t  a  c o n d u s  l a  c r e ş t e r e a  2. Modernizare drumuri şi străzi în maximiza contribuţia politicii locale şi destinaţie noul sediu al primăriei. Sursă suprafeţelor de spaţii verzi în oraşul oraşul Fundulea, Sat Gostilele, Judeţul judeţene la creşterea economică a de finanţare: Buget local.Fundulea, a spaţiilor realizate pentru Călăraşi (92 % din totalul străzilor din oraşului, la modernizarea infra- Peste aproximativ două luni admini-recreere, relaxare şi mişcare în aer liber, Gost i le le )  Sursă  de  f inanţare :  structurii şi la crearea de noi locuri de straţia publică locală a oraşului beneficiarii direcţi fiind locuitorii Programul Naţional de Dezvoltare muncă, factori care să creeze condiţii de Fundulea va avea un nou sediu. oraşului Fundulea. Totodată, proiectul a Locală (PNDL).viaţă benefice cetăţenilor”, a precizat 

dus la asigurarea accesului tuturor „Reuşita acestui proiect este un exemplu 3. Construire piaţă agroalimentară în primarul Dorel Dorobanţu.
copiilor la locuri de joacă sigure, de transformare radicală a unui imobil suprafaţă totală de 385 mp în oraşul De altfel, din 2004, de când a fost diversificate pe grupe de vârste şi tipuri insalubru, care nu mai putea fi folosit, Fundulea. Sursă de finanţare: Buget învestit ca primar Dorel Dorobanţu, de activităţi recreative. Mă simt bine într-un sediu modern al administraţiei local.oraşul Fundulea a fost şi este într-un când văd bucuria copiilor care vin să-şi publice locale cu încăperifoarte frumos 

4. Amenajare parc şi locuri de joacă în continuu proces de modernizare. Cele petreacă timpul liber în acest parc!” amenajate. Din punct de vedere tehnic, 
oraşul Fundulea.mai semnificative realizări ale ultimilor În ceea ce priveşte  modernizarea totul va fi foarte modern şi va 

doi ani sunt destul de elocvente pentru 5. Extinderea reţelei de curent electric infrastructurii rutiere, Dorel Dorobanţu corespunde nevoilor complexe ale 
oricine: pe str. Aleea Soarelui. spune că: „modernizarea drumurilor şi funcţionarilor din primărie prin care să 

6. Modernizarea iluminatului public 1. Înfiinţare şi Modernizare SAM Grup străzilor din Fundulea şi Gostilele ofere servicii prompte tuturor contri-
stradal prin tehnogie led.Şcolar Agricol Fundulea, proiect început înseamnă un plus de confort pentru buabililor din oraş şi nu numai.” 

Mircea Brânduşă mativ 60% din lucrări) se află 
construirea unei grădiniţe în satul Dâlga 

e 25 iunie 2016, ziua în care Ion Gară cu 3 săli de curs. Tot într-un stadiu 
Iacomi a primit învestirea pentru de execuţie se află şi modernizarea şi Pcel de-al doilea său mandat, reabilitarea  grădiniţei  din  zona 

spunea printre altele: „Vă mulţumesc „Bărzeni”. 
pentru încrederea acordată, vă mulţu- La nivel de documentaţie tehnică ca 
mesc pentru că aţi ales continuitatea! atribuire a lucrărilor pentru următorii 
Am să depun toate eforturile pentru a doi ani sunt următoarele proiecte: Prin 
finaliza proiectele în curs de execuţie şi PNDL 2, asfaltarea a 13 km drumuri 
de a implementa altele care să facă din comunale de interes public local în satele 
comuna Dor Mărunt un punct de atracţie Dor Mărunt, Dâlga şi Ogoru; Prin AFIR, 
în rândul investitorilor, pentru a creea construirea unui teren de sport pentru 
noi locuri de muncă şi ce este mult mai minifotbal la Şcoala Gimnazială din Dor 
important pentru sporirea gradului de Mărunt-Corp B, cu finanţare europeană 
comfort al dumneavoastră.” La fix doi 100% - 60 mii euro. Există documentaţie 
ani scurşi din acest al doilea mandat, tehnică în stadiu pentru obţinerea 
comuna Dor Mărunt este în continuă avizelor necesare depunerii unui proiect 
schimbare, iar realizările se văd la tot care are ca obiectiv asfaltarea a 6,8 km de 
pasul. drumuri în satele Dor Mărunt şi Dâlga, 
Rep: D-le primar, în câteva cuvinte proiect ce va fi finanţat din fonduri 
v-aş ruga să ne spuneţi cum stau europene; Construire gard împrejmu-
lucrurile din punct de vedere itor din prefabricate beton la cimitirele 
administrativ, economic şi social timp de noapte cetăţenii comunei pot Rep: Ce a întreprins Primăria Dor din satele Înfrăţirea şi Dâlga Sat; La 
în comuna Dor Mărunt? circula în condiţii de siguranţă; Mărunt în vederea atragerii stadiu de documentaţie tehnică există un 
I.I.: Primăria comunei Dor Mărunt -Asfaltarea a 4 km de străzi de interes investiţiilor, implicit a creării unor proiect pentru construirea unei săli de 
dispune de o organigramă completă, cu public local; noi locuri de muncă? sport la Şcoala Gimnazială din Dor 
specialişti în fiecare sector de activitate, -Montare centrale gaz la Şcolile Mărunt Sat. Prin CNI am depus cerere I.I.: În prezent există o investiţie în curs astfel încât serviciile oferite cetăţenilor Gimnaziale din Dor Mărunt Sat şi Gară; pentru construire sală sport la Şcoala din de finalizare având ca obiectiv fabricarea sunt promte şi de calitate. Economic, -Reabilitare Şcoală Gimnazială Dor Dor Mărunt Gară. De asemenea, pe nutreţurilor combinate. Este un proiect bugetul local asigură cheltuielile de Mărunt Sat- Corp B; străzile din comună, care nu sunt prinse finanţat cu fonduri europene care funcţionare. Nu avem restanţe finan- -Împrejmuire cu gard din prefabricate în proiectele de asfaltare, avem aprobate generează sume importante către ciare către furnizorii de servicii, nu beton la cimitirele din Dor Mărunt şi fonduri pentru reabilitarea lor cu piatră. bugetul local şi care asigură aproximativ există arierate şi credeţi-mă, există bani Ogoru; În această vară vom reabilita aproxi-30 locuri de muncă locuitorilor comunei. şi pentru investiţii în regie proprie. La -Construire teren sport Şcoală Gimna- mativ 7 kilometri de străzi în Pelinu şi Mai există şi alţi agenţi economici care capitolul social, precizez că a scăzut zială Dor Mărunt; Înfrăţirea. În toamnă vom pietrui şi alte au investit în agricultură sau în creşterea considerabil numărul asistaţilor -Reabilitarea cu piatră a peste 25 de străzi unde mai avem mici probleme.bovinelor de carne unde lucrează datorită creării unor noi locuri de muncă kilometri de străzi; aproximativ 70 de muncitori, majorita- Rep: Vă mulţumesc pentru timpul apărute pe raza comunei sau migrării -Instalarea pe străzile principale a unor tea din satele comunei noastre. Sunt acordat.  Care este mesajul  tinerilor la marile companii din coşuri pentru colectarea gunoiului deschis oricărei investiţii care crează dumneavoastră pe care doriţi să-l apropierea Bucureştiului.   menajer; locuri de muncă şi aduce venituri la transmiteţi locuitorilor comunei Rep: Care sunt cele mai semnifi- -Plantarea în zona „Valea gerului” a bugetul local. Dor Mărunt?cative realizări din ultimii doi ani? câtorva sute de platani, mesteacăni, 
I.I.: Printre cele mai importante proiecte Rep: Mai aveţi doi ani din acest al I.I.: Să aibă încredere în continuare în plopi, în vederea înfiinţării unui parc 
f inal izate  în  aceşt i  doi  ani  de doilea mandat. Ce proiecte se aparatul administrativ al primarului, al modern; 
administraţia publică locală din Dor regăsesc pe agenda dvs? Vă rog să consilierilor locali pentru că împreună -Decolmatarea pârâului Cucuveanu; 
Mărunt se regăsesc următoarele: le enumeraţi şi să precizaţi în ce vom încerca să aducem comuna Dor -La iniţiativa Consiliului Local a fost 
-Modernizarea iluminatului public stadiu se află acestea! Mărunt pe harta fruntaşă a judeţului înfiinţat un Ansamblu de dansuri 
stradal prin tehnologie led prin Călăraşi. Vom continua să implementăm populare la Şcoala Dâlga cu rezultate I.I.: În agenda mea şi a Consiliului local 
instalarea a peste 1800 unităţi de proiecte benefice locuitorilor. Sănătate excepţionale în judeţ, ţară şi peste sunt permanent proiecte de dezvoltare a 
lumină, din stâlp în stâlp, astfel încât pe tuturor!hotare. comunei. În curs de execuţie (aproxi-

Dorel Dorobanţu: „Pentru perioada următoare avem în 
derulare multe proiecte importante pentru Fundulea”

Ion Iacomi: „În această vară vom reabilita aproximativ 
7 kilometri de străzi în Pelinu şi Înfrăţirea”
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dinspre instituţiile de interes public ale 

flat la aproximativ 30 km de oraşului. Acum se circulă bine şi satul 
Bucureşti şi având statut de Gostilele nu mai pare la capătul lumii.”Alocalitate urbană din aprilie În viitorul apropiat, Fundulea se va 

1989, oraşul Fundulea pare condamnat dezvolta datorită proiectelor în curs de 
să graviteze în jurul capitalei României. derulare, cele mai importante fiind 
Cei mai tineri dintre cei circa 6.700 de următoarele:
locuitori (conform recensământului din 1. Reabilitate şi modernizare strada 
2012 ) sunt atraşi ca de un magnet de Muncii. Sursă de finanţare: Buget local.
oportunităţile celui mai mare centru 2. Reabilitare şi modernizare Şcoala 
urban al ţării privind piaţa muncii, Gimnazială nr.1 Sat Gostilele, oraşul 
educaţia, centrele comerciale, dar şi de Fundulea, Judeţul Călăraşi. Sursă de 
petrecerea timpului liber. finanţare: Programul Naţional de 

Dezvoltare Locală (PNDL)Localitatea deţine deja câteva puncte de 
3. Asfaltare şi modernizare străzi în interes (Institutul Agricol, Campusul 
oraşul Fundulea, Judeţul Călăraşi (32 Liceal, Balta de pescuit, etc.) şi totuşi 
străzi)autorităţile locale nu vor să se 
Sursă de finanţare: Programul Naţional mulţumească cu un statut de „periferie a 
de Dezvoltare Locală (PNDL)capitalei” în privinţa investiţiilor, având 

în ultimii doi ani realizări notabile, pe 4. Reabilitare, modernizare, dotare şi 
lista de priorităţi regăsindu-se proiecte extindere – Casă de cultură din oraşul 
de  o  importanţă vi tală  pentru Fundulea, Judeţul Călăraşi. Sursă de 
comunitate. finanţare: Compania Naţională de 

în noiembrie 2014 şi finalizat în toamna Despre amenajarea noului parc din investiţii (CNI).„Încă de la primul mandat (n.r. în 
2015. Sursă de finanţare: Programul centrul oraşului, primarul ne-a declarat: 

prezent se află la al 4-lea) prioritatea 5. Reabilitarea şi modernizarea unei Operaţional Regional. „Implementarea cu succes a acestui 
mea absolută a fost să mă asigur că vom clădiri cu două nivele având ca p r o i e c t  a  c o n d u s  l a  c r e ş t e r e a  2. Modernizare drumuri şi străzi în maximiza contribuţia politicii locale şi destinaţie noul sediu al primăriei. Sursă suprafeţelor de spaţii verzi în oraşul oraşul Fundulea, Sat Gostilele, Judeţul judeţene la creşterea economică a de finanţare: Buget local.Fundulea, a spaţiilor realizate pentru Călăraşi (92 % din totalul străzilor din oraşului, la modernizarea infra- Peste aproximativ două luni admini-recreere, relaxare şi mişcare în aer liber, Gost i le le )  Sursă  de  f inanţare :  structurii şi la crearea de noi locuri de straţia publică locală a oraşului beneficiarii direcţi fiind locuitorii Programul Naţional de Dezvoltare muncă, factori care să creeze condiţii de Fundulea va avea un nou sediu. oraşului Fundulea. Totodată, proiectul a Locală (PNDL).viaţă benefice cetăţenilor”, a precizat 

dus la asigurarea accesului tuturor „Reuşita acestui proiect este un exemplu 3. Construire piaţă agroalimentară în primarul Dorel Dorobanţu.
copiilor la locuri de joacă sigure, de transformare radicală a unui imobil suprafaţă totală de 385 mp în oraşul De altfel, din 2004, de când a fost diversificate pe grupe de vârste şi tipuri insalubru, care nu mai putea fi folosit, Fundulea. Sursă de finanţare: Buget învestit ca primar Dorel Dorobanţu, de activităţi recreative. Mă simt bine într-un sediu modern al administraţiei local.oraşul Fundulea a fost şi este într-un când văd bucuria copiilor care vin să-şi publice locale cu încăperifoarte frumos 

4. Amenajare parc şi locuri de joacă în continuu proces de modernizare. Cele petreacă timpul liber în acest parc!” amenajate. Din punct de vedere tehnic, 
oraşul Fundulea.mai semnificative realizări ale ultimilor În ceea ce priveşte  modernizarea totul va fi foarte modern şi va 

doi ani sunt destul de elocvente pentru 5. Extinderea reţelei de curent electric infrastructurii rutiere, Dorel Dorobanţu corespunde nevoilor complexe ale 
oricine: pe str. Aleea Soarelui. spune că: „modernizarea drumurilor şi funcţionarilor din primărie prin care să 

6. Modernizarea iluminatului public 1. Înfiinţare şi Modernizare SAM Grup străzilor din Fundulea şi Gostilele ofere servicii prompte tuturor contri-
stradal prin tehnogie led.Şcolar Agricol Fundulea, proiect început înseamnă un plus de confort pentru buabililor din oraş şi nu numai.” 

Mircea Brânduşă mativ 60% din lucrări) se află 
construirea unei grădiniţe în satul Dâlga 

e 25 iunie 2016, ziua în care Ion Gară cu 3 săli de curs. Tot într-un stadiu 
Iacomi a primit învestirea pentru de execuţie se află şi modernizarea şi Pcel de-al doilea său mandat, reabilitarea  grădiniţei  din  zona 

spunea printre altele: „Vă mulţumesc „Bărzeni”. 
pentru încrederea acordată, vă mulţu- La nivel de documentaţie tehnică ca 
mesc pentru că aţi ales continuitatea! atribuire a lucrărilor pentru următorii 
Am să depun toate eforturile pentru a doi ani sunt următoarele proiecte: Prin 
finaliza proiectele în curs de execuţie şi PNDL 2, asfaltarea a 13 km drumuri 
de a implementa altele care să facă din comunale de interes public local în satele 
comuna Dor Mărunt un punct de atracţie Dor Mărunt, Dâlga şi Ogoru; Prin AFIR, 
în rândul investitorilor, pentru a creea construirea unui teren de sport pentru 
noi locuri de muncă şi ce este mult mai minifotbal la Şcoala Gimnazială din Dor 
important pentru sporirea gradului de Mărunt-Corp B, cu finanţare europeană 
comfort al dumneavoastră.” La fix doi 100% - 60 mii euro. Există documentaţie 
ani scurşi din acest al doilea mandat, tehnică în stadiu pentru obţinerea 
comuna Dor Mărunt este în continuă avizelor necesare depunerii unui proiect 
schimbare, iar realizările se văd la tot care are ca obiectiv asfaltarea a 6,8 km de 
pasul. drumuri în satele Dor Mărunt şi Dâlga, 
Rep: D-le primar, în câteva cuvinte proiect ce va fi finanţat din fonduri 
v-aş ruga să ne spuneţi cum stau europene; Construire gard împrejmu-
lucrurile din punct de vedere itor din prefabricate beton la cimitirele 
administrativ, economic şi social timp de noapte cetăţenii comunei pot Rep: Ce a întreprins Primăria Dor din satele Înfrăţirea şi Dâlga Sat; La 
în comuna Dor Mărunt? circula în condiţii de siguranţă; Mărunt în vederea atragerii stadiu de documentaţie tehnică există un 
I.I.: Primăria comunei Dor Mărunt -Asfaltarea a 4 km de străzi de interes investiţiilor, implicit a creării unor proiect pentru construirea unei săli de 
dispune de o organigramă completă, cu public local; noi locuri de muncă? sport la Şcoala Gimnazială din Dor 
specialişti în fiecare sector de activitate, -Montare centrale gaz la Şcolile Mărunt Sat. Prin CNI am depus cerere I.I.: În prezent există o investiţie în curs astfel încât serviciile oferite cetăţenilor Gimnaziale din Dor Mărunt Sat şi Gară; pentru construire sală sport la Şcoala din de finalizare având ca obiectiv fabricarea sunt promte şi de calitate. Economic, -Reabilitare Şcoală Gimnazială Dor Dor Mărunt Gară. De asemenea, pe nutreţurilor combinate. Este un proiect bugetul local asigură cheltuielile de Mărunt Sat- Corp B; străzile din comună, care nu sunt prinse finanţat cu fonduri europene care funcţionare. Nu avem restanţe finan- -Împrejmuire cu gard din prefabricate în proiectele de asfaltare, avem aprobate generează sume importante către ciare către furnizorii de servicii, nu beton la cimitirele din Dor Mărunt şi fonduri pentru reabilitarea lor cu piatră. bugetul local şi care asigură aproximativ există arierate şi credeţi-mă, există bani Ogoru; În această vară vom reabilita aproxi-30 locuri de muncă locuitorilor comunei. şi pentru investiţii în regie proprie. La -Construire teren sport Şcoală Gimna- mativ 7 kilometri de străzi în Pelinu şi Mai există şi alţi agenţi economici care capitolul social, precizez că a scăzut zială Dor Mărunt; Înfrăţirea. În toamnă vom pietrui şi alte au investit în agricultură sau în creşterea considerabil numărul asistaţilor -Reabilitarea cu piatră a peste 25 de străzi unde mai avem mici probleme.bovinelor de carne unde lucrează datorită creării unor noi locuri de muncă kilometri de străzi; aproximativ 70 de muncitori, majorita- Rep: Vă mulţumesc pentru timpul apărute pe raza comunei sau migrării -Instalarea pe străzile principale a unor tea din satele comunei noastre. Sunt acordat.  Care este mesajul  tinerilor la marile companii din coşuri pentru colectarea gunoiului deschis oricărei investiţii care crează dumneavoastră pe care doriţi să-l apropierea Bucureştiului.   menajer; locuri de muncă şi aduce venituri la transmiteţi locuitorilor comunei Rep: Care sunt cele mai semnifi- -Plantarea în zona „Valea gerului” a bugetul local. Dor Mărunt?cative realizări din ultimii doi ani? câtorva sute de platani, mesteacăni, 
I.I.: Printre cele mai importante proiecte Rep: Mai aveţi doi ani din acest al I.I.: Să aibă încredere în continuare în plopi, în vederea înfiinţării unui parc 
f inal izate  în  aceşt i  doi  ani  de doilea mandat. Ce proiecte se aparatul administrativ al primarului, al modern; 
administraţia publică locală din Dor regăsesc pe agenda dvs? Vă rog să consilierilor locali pentru că împreună -Decolmatarea pârâului Cucuveanu; 
Mărunt se regăsesc următoarele: le enumeraţi şi să precizaţi în ce vom încerca să aducem comuna Dor -La iniţiativa Consiliului Local a fost 
-Modernizarea iluminatului public stadiu se află acestea! Mărunt pe harta fruntaşă a judeţului înfiinţat un Ansamblu de dansuri 
stradal prin tehnologie led prin Călăraşi. Vom continua să implementăm populare la Şcoala Dâlga cu rezultate I.I.: În agenda mea şi a Consiliului local 
instalarea a peste 1800 unităţi de proiecte benefice locuitorilor. Sănătate excepţionale în judeţ, ţară şi peste sunt permanent proiecte de dezvoltare a 
lumină, din stâlp în stâlp, astfel încât pe tuturor!hotare. comunei. În curs de execuţie (aproxi-

Dorel Dorobanţu: „Pentru perioada următoare avem în 
derulare multe proiecte importante pentru Fundulea”

Ion Iacomi: „În această vară vom reabilita aproximativ 
7 kilometri de străzi în Pelinu şi Înfrăţirea”
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a Ulmu, nea Ioniţă era om autobuz borţos şi ştirb de la Pomi, 
de serviciu la Sfat şi bărbat de pe Valea Someşului, cu Traian Lde casă. Dădea bine cu Groşan şi Vasile Filip, amândoi 

sapa, făcea vin de buturugă, electricieni şi pictori naivi, şi 
scotea peşte din Mostiştea, lipea despre care, cândva, sunt dator să 
casa cu aliceală în crivăţ şi punea scriu. Era o vreme pestriţă, ploua 
cu dosul degetelor flori pe şi ningea, anul se sfârşea pe 
cuptorul de pâine. În lada de plaiurile lui Pintea Viteazul. 
zestre nevasta ţinea trâmbe de Traian şi Vasile, cu izmenele 
pânză pentru pomenire. Nu ştiu suflecate, m-au trecut pe umeri 
de ce, dar nevasta s-a dus, şi până prin apa de frig a Berinţei. („Să nu 
la slobozirea sărindarelor lada a te îmbolnăveşti, cine mai face 
rămas goală. De pe atunci, nea Muzeul?") M-am simţit împă-
Ioniţă făcea pâine în locul rat.
nevestii. Avea un panacop scobit 

Am ajuns la o casă, şi acolo stătea din salcie, cu cinci găvane, ca 
o femeie care învăţase carte la pentru prima înmulţ ire  a  
strana bisericii. Tocmai termi-pâinilor. În primul găvan punea 
nase de citit „Mizerabilii" lui două şuviţe împletite din aluat, 
Victor Hugo. Avea şi un difuzor, mă privea, îşi pomenea nevasta şi 
asculta ştiri, auzise şi de mine şi punea pistornicul ca o căpită-
de ce umblu eu prin lume. Era neasă. De-l întrebam de ce, îmi 
informată. Şi am întrebat-o ce zicea: „D-aia. Suntem împletiţi în 
înseamnă funia împletită din aceeaşi pâine."
stejar de pe stâlpii porţii curţii. Nu 

Şi a trecut o vreme. Umblam prin mi-a tălmăcit nici că e funia 
ţară ocrotit de Dumnezeu, să fac timpului, nici că e sânul lui 
cu lucrurile din bătrâni „Casa Avraam. Mi-a răspuns: „Noi, 
Pâinii". Mai târziu, cu pistornice, românii, suntem împletiţi în 
va fi chiar Muzeul Naţional al aceaşi pâine".
Agriculturii. Plecasem cu un 

Slobozia, septembrie 2012

iercuri, 11 iulie, a fost semnat acordul de echipat cu camere de vizibilitate redusă (infraroşu 
parteneriat între Consiliul Judeţean sau termic) - va fi utilizat pentru a interveni în MCălăraşi şi Municipalitatea Pavlikeni, situaţii de urgenţă atât pentru salvarea oamenilor, 

districtul Veliko Târnovo, Bulgaria. cât şi pentru animale şi poate fi folosit cu uşurinţă 
Documentul are ca obiect proiectul "Managementul pentru observarea caselor, asigurarea şi limitarea 
eficient al situaţiilor de urgenţă în regiunea infracţiunilor contra proprietăţii, bărci echipate cu 
transfrontalieră Călăraşi - Veliko Târnovo", camere cu vizibilitate redusă (camera infraroşu sau 
partener lider - Consiliul Judeţean Călăraşi, termică) pentru intervenţie şi pază în zonele 
partener 2- Municipalitatea Pavlikeni, Regiunea inundate, asigurând astfel accesul din apă; staţie de 
V e l i k o - T a r n o v o ,  B u l g a r i a ,  p a r t e n e r  3 -  lucru cu hartă GPS şi aplicaţie pentru maparea 
Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Călăraşi zonelor de inundaţii sau de incendiu, care vor servi 
”General de brigada Barbu Pârăianu” şi pentru monitorizarea zonelor de intervenţie în 
Proiectul cu o valoare totală de 949 799.45 euro are timp real şi a intervenţiei personalului – pentru IJJ 
următoarele activităţi: Călăraşi.
BG - consolidarea malurilor râurilor din Pavlikeni: În cadrul proiectului vor fi organizate exerciţii 
Lucrări de reparaţie şi reabilitare pentru comune şi vor fi elaborate şi semnate parteneriate 
îmbunătăţirea conductivităţii albiei râurilor comune de către ambele regiuni. Rezultatele 
MIhalska şi Lomya. proiectului vor contribui la o mai bună protecţie a 
RO - achiziţionarea de echipamente de intervenţie populaţiei, în situaţii de urgenţă, prin acţiuni de 
specializate: autovehicul pe şenile cu remorcă, în prevenire şi intervenţie, iar numărul populaţiei care 
valoare de 300000 euro, cu capacitate de rulare atât va beneficia va fi de peste 300 000 de persoane.
pe drumuri publice cât şi pe teren accidentat (teren Acordul de parteneriat a fost semnat de 
mlăştinos, canale de irigaţii, vaduri etc.) şi în preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, Vasile 
situaţii meteo periculoase (zăpezi abundente, Iliuţă şi de către primarul municipalităţii Pavlikeni, 
viscol) - pentru ISU Călăraşi; un vehicul de teren Emanuil Manolov.

udovic Orban, preşedintele Partidului Naţional 
Liberal, a fost prezent joia trecută, la Călăraşi, la Lşedinţa Biroului Permanent al PNL Călăraşi şi la cea a 

Comitetului Director. După informarea asupra activităţii 
filialei călărăşene din perioada februarie-iunie, Orban a 
purtat discuţii cu primarii liberali călărăşeni despre actuala 
situaţie politică, luând act de problemele administraţiei 
locale.

În cadrul unei conferinţe de presă, organizată înaintea 
întâlnirii cu membrii PNL Călăraşi, preşedintele Ludovic 
Orban a susţinut o conferinţă de presă în care a vorbit, printre 
altele, şi despre noul Cod Administrativ. Orban a susţinut că, 
deşi are şi părţi bune, noul Cod are foarte multe părţi rele.

„Din păcate retransformă funcţia de prefect în ceea ce era pe 
vremea lui Cozmâncă, dacă nu cumva şi mai rău, cum era pe 
vremea lui Ceauşescu, repolitizează funcţia de prefect. 
Gândiţi-vă că noi am avut steag roşu, în procesul de aderare la 
Uniunea Europeană, pe politizarea excesivă a administraţiei. 
A trebuit să îndeplinim aceste măsuri de depolitizare, printre 
care şi depolitizarea funcţiei de prefect care a fost luată chiar 
de guvernul liberal în 2006. A fost unul dintre angajamentele 
noastre înainte de aderarea la Uniunea Europeană, 
includerea funcţiei de prefect în categoria înalţilor 
funcţionari publici. Din păcate, PSD dă timpul înapoi.

În ceea ce priveşte conducătorii serviciilor deconcentrate, 
PSD îi transformă în nişte slugi care pot fi numite şi schimbate 
când vor muşchii ministrului. De regulă, preşedintele filialei 
judeţene de partid decide asta. Şi acum există o degradare 
semnificativă a capacităţii administrative, mai ales la nivel 
naţional, dar şi în ceea ce priveşte serviciile deconcentrate. În 
mare parte degradarea acestor capacităţi s-a produs din cauza 
sitemelor paralele de intrare în corpul funcţionarilor publici, 
pe filieră politică şi nu pe cea profesională.”, a declarat 
Ludovic Orban, la Călăraşi.

www.interregrobg.eu

Secretariatul Comun (SC) pentru Programul Interreg În perioada rămasă până la finalul anului în curs, 
V-A România-Bulgaria din cadrul Biroului Regional urmează de a fi organizată Conferinţa Anuală a 
pentru Cooperare Transfrontalieră Călăraşi pentru Programului, conferinţă ce va avea loc împreună cu 
graniţa România-Bulgaria (BRCT Călăraşi), şi în anul celebrarea Zilei Cooperării Europene în luna 
2018 continuă organizarea evenimentelor variate, septembrie. Conferinţa are ca obiectiv principal 
cu scopul asigurării unui înalt grad de transparenţă prezentarea stadiului implementării şi a 
în ce priveşte stadiul de implementare al rezultatelor Programului Interreg V-A România-
Programului. Astfel, până la acest moment au fost Bulgaria încadrându-se în seria de evenimente 
organizate evenimente în sprijinul beneficiarilor 

destinate creşterii gradului de transparenţă prin 
proiectelor finanţate în cadrul programului, 

informarea corespunzătoare a publicului. De 
precum şi evenimente pentru promovarea 

asemenea, în cadrul Conferinţei Anuale vor fi rezultatelor obţinute de program.
anunţaţi câştigătorii concursului de fotografie Din seria acţiunilor întreprinse de Secretariatul 
"Locul meu este mai bine conectat, mai verde, mai relevante pentru implementarea proiectelor Comun în sprijinul beneficiarilor pe parcursul anului 
sigur, mai calificat şi mai incluziv şi mai eficient", finanţate în cadrul Programului Interreg V-A 2018, se încadrează întâlnirile tematice pentru 

România-Bulgaria. care urmează de a fi lansat în curând.beneficiarii proiectelor de finanţare organizate în 
perioada 27-28.06.2018 la Alexandria şi Veliko Pentru a afla mai multe despre Programul Interreg 
Tarnovo. În cadrul evenimentelor au fost furnizate V-A România–Bulgaria, despre evenimentele 
informaţii despre regulile de implementare a 

viitoare, dar şi despre proiectele transfrontaliere 
proiectelor, utilizarea sistemului electronic e-MS, 

aflate în curs de implementare, vă invităm să 
modificările contractelor de finanţare, aspecte 

accesaţi pagina de internet www.interregrobg.eu. legate de informare şi publicitate şi alte aspecte 

Agenda evenimentelor 2018 în cadrul Programului Interreg V-A România-Bulgaria

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene

Ludovic Orban: „PSD dă 
timpul înapoi prin 

repolitizarea Prefecturilor” 

A fost semnat proiectul „Managementul 
eficient al situaţiilor de urgenţă în regiunea 
transfrontalieră Călăraşi - Veliko Târnovo“

ÎNTRE OGLINZI ȘI AMINTIRI
ghează. Pe peretele gol nu poate 
urca. De-aia nu-ţi dau scoarţa, 
rămân singur!". Privesc pe 
fereastră. Plouă cu glas răguşit de 
talangă.

În curte, fata bătrânului iese din 
casa cea nouă şi dă de mâncare la 
orătănii. Când ajung la poartă, mă 
întreabă: „V-aţi înţeles?".

La câtă etnografie ştiam pe atunci, 
scoarţa-mi plăcuse (era şi prima 
mea achiziţie de muzeograf !). 
Ţesută înainte de Primul Război, 
în Prahova, avea surori la Muzeul 
din Ploieşti, în colecţia lui Papa POVESTE DINTR-
Simache.O ZI DE TOAMNĂ
Peste un timp, după ce am 

louă în Gura Văii. În odaia întocmit „Raportul de deplasare" 
mare a casei vechi cu prispă, şi „Referatul de necesitate" (deh, Pbătrânul împroprietărit de birocraţie instituţională), i-am 

generalul Averescu şi  încă dus bătrânului, în locul scoarţei, 
membru CAP parcă trage să plece un covor de iută. Pe bătrân nu l-am 
cu patul de lemn în spinare. O mai găsit acasă, plecase. Lăsase 
masă la fereastră, pe ea o farfurie scoarţa împache-tată în ziare...  
cu pufuleţi, un scaun, iar lângă 

În anul 1971, toamna, în Gura Văii pat, pe perete, o scoarţă de lână cu 
ialomiţene am primit botezul de pomul vieţii şi privighetori. 
muzeograf. 40 de ani am arat cu „Bâtule, îmi vinzi scoarţa?". „Nu!". 
acelaşi plug în acelaşi ogor. N-am De ce?". „Rămân singur?!?". „Am 
privit niciodată îndărăt...un şoricel, urcă-n pomi, vorbeşte 

cu privighetorile şi mă prive- Slobozia, august 2012

e la Mostiştea la Călmăţui, de la  Ţărăncile botează motivele covoarelor 
Călăraşi la Ruşeţu de Buzău, cu cu nume din lumea lor: „suvelniţe", Do largă extensie de excelenţă pe „brazi", „stele", „raci", „fluturi", 

Valea Ialomiţei, majoritatea covoarelor „valuri", „pistornice"... 
ţărăneşti (scoarţe) sunt ţesute în două 

În sate s-au ivit adevărate ateliere de 
iţe rar în patru, cu urzeala din bumbac 

creaţie, izvodire de scoarţe cu motive 
sau lână şi cu bătaia din lână. Se 

admirabil stilizate, cu surprinzătoare 
regăsesc strânse în colecţii publice sau 

efecte de op-art, cu combinaţii de 
particulare din România. La Muzeul 

galben, roşu, verde, albastru şi alb, 
Judeţean Ialomiţa se află o splendidă 

care, incluzând analogii şi contraste, 
colecţie, exemplarele provenind 

adecvate pentru tratamentul decorativ 
îndeosebi din satele de moşneni de pe 

şi pentru planurile largi de culoare. 
Valea Ialomiţei sau din cele de ohabnici 

Compoziţiile sunt în general deschise 
dinspre Dunăre şi Baltă. Exemplare 

(doar câteva scoarţe sunt în chenare), 
valoroase sunt conservate la Muzeul 

reluând ritmic un modul (vargă aleasă-
Naţional al Agriculturii de la Slobozia, 

vargă mută), ceea ce corespunde 
dar şi la Muzeul Dunării de Jos din 

psihologiei şi culturii oamenilor de la 
Călăraşi. Cât am trudit să le adun...

câmpie, naturii specifice (în sensul în 
Ne aflăm în faţa unei arte geometri- care se poate vorbi de o relaţie a 
zante, specifice populaţiei agrare, cu un oamenilor cu „fructele pământului").
repertoriu de ornamente–simboluri Scoarţele de lână din Câmpia 
care codifică o mitologie, o existenţă, o Bărăganului mărturisesc preferinţa 
fire. locuitorilor pentru culoarea galben. 

Poate că este vorba de înclinaţia Distingem, mai întâi, scoarţele în 
metafizică a omului de la câmpie. S-a romburi. Motivele rombului cu 
mai spus că, în tratamentul plastic, contururi în trepte, dinţat sau crenelat, 
galbenul este o piatră de încercare adesea sub formă de romburi  
(Petru Comarnescu). Pentru a opera cu concentrice, aparţin fondului artistic 
această culoare, îţi trebuie har şi străvechi al ţesăturilor. Astfel, în 
îndestulătoare experienţă. Asocierea, decorarea ţesăturilor egiptene din sec. 
prin asemănare sau contrast, a celor-V-VII se întâlneşte frecvent rombul în 
lalte culori subliniază relaţia enunţată trepte, ca şi în fragmentele de mătase 
(performer - „fructele pământului") şi descoperite în necropolele de la 
întăresc observaţia pictorului Manet Antione şi Achim.
care constată că, în natură, există, 

Motivul rombului în scări, este înainte de toate, culori şi arii de 
prezentat pe broderiile bizantine, culoare...
supravieţuieşte până astăzi în covoa-

Covoarele Bărăganului, ţesute „sub 
rele şi chilimurile orientale din 

raze de soare", amintesc de o frază 
Anatolia şi Caucaz, alături de celelalte 

dintr-o mitologie subiectivă. „Nimic 
variante ale rombului concentric. La 

nu-i mai firesc acum decât dragostea 
noi, rombul devine „roată valahă", iar 

ce-o datorăm câmpiei".
scoarţele, concepute în acest sistem 

Slobozia, septembrie 2012ornamental, devin „naţionale".

Cu „Renaştere prin Liturghie” şi povestirile de azi mi-

am început suflarea de scriitor în „Obiectiv”, Călăraşi. 

Îi sunt recunoscător domnului director Marius Lotrea.

ÎMPLETIŢI ÎN ACEEAŞI PÂINE

COVOARE ŢĂRĂNEŞTI
Motive, simboluri, analogii ntr-o poveste a pâinii, salvatoarea repetabil, „cât vine mama de la moară" 

eroului, în luptă cu balaurul, este (Geta lu Vasile, 62 ani, din Ostrov, Îchiar pâinea sa de cununie („colacul 2011). 
mirelui"). Dând pildă îndelungatului 

*
său martiraj, îndurat cu răbdare, pâinea 
îi spune balaurului: „Şi am îndurat tot. Sute de milioane de oameni sunt lipsite 
Îndură şi tu !". Iar balaurul crapă de de pâine. Cât de liniştită ne este viaţa? 
ciudă... Câţi, din lumea pe care o cunoaştem, 

mănâncă atunci când le este foame?
Să înduri până la suferinţă e mai mult 
decât să rabzi chiar îndelungat. Te În 87, după „Congresul Romaniştilor" 
apropii de tine însuţi, dar trebuie să ştii ţinut la Universitatea „Albert Ludwig", 
de ce. Sfârşeşti, dar trăieşti şi te întorci din Freiburg im Br., am plecat cu 
în locul de unde n-ai plecat. autostopul la Ulm, chitit să văd Muzeul 

Pâinii (vestitul „Deutsches Brot Pâinea nu este numai pâine, este 
Museum"). Am ajuns târziu, ploua, era simbolul vieţii şi al lucrării oamenilor, al 
în octombrie şi nu prea frig. Noaptea m-fericirii sau al disperării lor. Pâinea este 
am adăpostit pe treptele unei biserici frica din dragoste. Poartă cununa 

muceniciei. „Adevărat, adevărat zic luterane. Nu mult, că am fost „luat" şi 
vouă dacă grăuntele de grâu, când condus la un azil al Crucii Roşii. Am 
cade în pământ nu va muri, rămâne primit o pâine şi un pat. A doua zi am 
singur, iar dacă va muri, aduce multe ajuns la Muzeul iniţiat de Arthur Segal, 
roade" (Ioan 12, 24). Apoi, de la un evreu născut în veacul trecut la Iaşi. 
supliciul suferit la moară, până la La intrare - n-am să uit niciodată!- un 
scoaterea sa din cuptor („moarte care tablou semnat de el: „Pâine pentru 
dăruieşte viaţă", Bernard Dupaigne, toţi"… Mi-am scos fărâma de pâine 
Pâinea, Ed. Messidor, Milan, 1987) şi la 

rămasă-n geantă şi am servit micul 
sacrificiul frângerii sau tăierii ei pe 

dejun…
masă sau la proscomidiar, e un Timp de 
martiraj, măsurat foarte scurt şi Domeniile Ostrov, 3 octombrie 2012

PÂINE PENTRU TOŢI

Răzvan Ciucă
 Slobozia, 2018, iulie,

 înaintea Duminicii a 6-a după Rusalii
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a Ulmu, nea Ioniţă era om autobuz borţos şi ştirb de la Pomi, 
de serviciu la Sfat şi bărbat de pe Valea Someşului, cu Traian Lde casă. Dădea bine cu Groşan şi Vasile Filip, amândoi 

sapa, făcea vin de buturugă, electricieni şi pictori naivi, şi 
scotea peşte din Mostiştea, lipea despre care, cândva, sunt dator să 
casa cu aliceală în crivăţ şi punea scriu. Era o vreme pestriţă, ploua 
cu dosul degetelor flori pe şi ningea, anul se sfârşea pe 
cuptorul de pâine. În lada de plaiurile lui Pintea Viteazul. 
zestre nevasta ţinea trâmbe de Traian şi Vasile, cu izmenele 
pânză pentru pomenire. Nu ştiu suflecate, m-au trecut pe umeri 
de ce, dar nevasta s-a dus, şi până prin apa de frig a Berinţei. („Să nu 
la slobozirea sărindarelor lada a te îmbolnăveşti, cine mai face 
rămas goală. De pe atunci, nea Muzeul?") M-am simţit împă-
Ioniţă făcea pâine în locul rat.
nevestii. Avea un panacop scobit 

Am ajuns la o casă, şi acolo stătea din salcie, cu cinci găvane, ca 
o femeie care învăţase carte la pentru prima înmulţ ire  a  
strana bisericii. Tocmai termi-pâinilor. În primul găvan punea 
nase de citit „Mizerabilii" lui două şuviţe împletite din aluat, 
Victor Hugo. Avea şi un difuzor, mă privea, îşi pomenea nevasta şi 
asculta ştiri, auzise şi de mine şi punea pistornicul ca o căpită-
de ce umblu eu prin lume. Era neasă. De-l întrebam de ce, îmi 
informată. Şi am întrebat-o ce zicea: „D-aia. Suntem împletiţi în 
înseamnă funia împletită din aceeaşi pâine."
stejar de pe stâlpii porţii curţii. Nu 

Şi a trecut o vreme. Umblam prin mi-a tălmăcit nici că e funia 
ţară ocrotit de Dumnezeu, să fac timpului, nici că e sânul lui 
cu lucrurile din bătrâni „Casa Avraam. Mi-a răspuns: „Noi, 
Pâinii". Mai târziu, cu pistornice, românii, suntem împletiţi în 
va fi chiar Muzeul Naţional al aceaşi pâine".
Agriculturii. Plecasem cu un 

Slobozia, septembrie 2012

iercuri, 11 iulie, a fost semnat acordul de echipat cu camere de vizibilitate redusă (infraroşu 
parteneriat între Consiliul Judeţean sau termic) - va fi utilizat pentru a interveni în MCălăraşi şi Municipalitatea Pavlikeni, situaţii de urgenţă atât pentru salvarea oamenilor, 

districtul Veliko Târnovo, Bulgaria. cât şi pentru animale şi poate fi folosit cu uşurinţă 
Documentul are ca obiect proiectul "Managementul pentru observarea caselor, asigurarea şi limitarea 
eficient al situaţiilor de urgenţă în regiunea infracţiunilor contra proprietăţii, bărci echipate cu 
transfrontalieră Călăraşi - Veliko Târnovo", camere cu vizibilitate redusă (camera infraroşu sau 
partener lider - Consiliul Judeţean Călăraşi, termică) pentru intervenţie şi pază în zonele 
partener 2- Municipalitatea Pavlikeni, Regiunea inundate, asigurând astfel accesul din apă; staţie de 
V e l i k o - T a r n o v o ,  B u l g a r i a ,  p a r t e n e r  3 -  lucru cu hartă GPS şi aplicaţie pentru maparea 
Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Călăraşi zonelor de inundaţii sau de incendiu, care vor servi 
”General de brigada Barbu Pârăianu” şi pentru monitorizarea zonelor de intervenţie în 
Proiectul cu o valoare totală de 949 799.45 euro are timp real şi a intervenţiei personalului – pentru IJJ 
următoarele activităţi: Călăraşi.
BG - consolidarea malurilor râurilor din Pavlikeni: În cadrul proiectului vor fi organizate exerciţii 
Lucrări de reparaţie şi reabilitare pentru comune şi vor fi elaborate şi semnate parteneriate 
îmbunătăţirea conductivităţii albiei râurilor comune de către ambele regiuni. Rezultatele 
MIhalska şi Lomya. proiectului vor contribui la o mai bună protecţie a 
RO - achiziţionarea de echipamente de intervenţie populaţiei, în situaţii de urgenţă, prin acţiuni de 
specializate: autovehicul pe şenile cu remorcă, în prevenire şi intervenţie, iar numărul populaţiei care 
valoare de 300000 euro, cu capacitate de rulare atât va beneficia va fi de peste 300 000 de persoane.
pe drumuri publice cât şi pe teren accidentat (teren Acordul de parteneriat a fost semnat de 
mlăştinos, canale de irigaţii, vaduri etc.) şi în preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, Vasile 
situaţii meteo periculoase (zăpezi abundente, Iliuţă şi de către primarul municipalităţii Pavlikeni, 
viscol) - pentru ISU Călăraşi; un vehicul de teren Emanuil Manolov.

udovic Orban, preşedintele Partidului Naţional 
Liberal, a fost prezent joia trecută, la Călăraşi, la Lşedinţa Biroului Permanent al PNL Călăraşi şi la cea a 

Comitetului Director. După informarea asupra activităţii 
filialei călărăşene din perioada februarie-iunie, Orban a 
purtat discuţii cu primarii liberali călărăşeni despre actuala 
situaţie politică, luând act de problemele administraţiei 
locale.

În cadrul unei conferinţe de presă, organizată înaintea 
întâlnirii cu membrii PNL Călăraşi, preşedintele Ludovic 
Orban a susţinut o conferinţă de presă în care a vorbit, printre 
altele, şi despre noul Cod Administrativ. Orban a susţinut că, 
deşi are şi părţi bune, noul Cod are foarte multe părţi rele.

„Din păcate retransformă funcţia de prefect în ceea ce era pe 
vremea lui Cozmâncă, dacă nu cumva şi mai rău, cum era pe 
vremea lui Ceauşescu, repolitizează funcţia de prefect. 
Gândiţi-vă că noi am avut steag roşu, în procesul de aderare la 
Uniunea Europeană, pe politizarea excesivă a administraţiei. 
A trebuit să îndeplinim aceste măsuri de depolitizare, printre 
care şi depolitizarea funcţiei de prefect care a fost luată chiar 
de guvernul liberal în 2006. A fost unul dintre angajamentele 
noastre înainte de aderarea la Uniunea Europeană, 
includerea funcţiei de prefect în categoria înalţilor 
funcţionari publici. Din păcate, PSD dă timpul înapoi.

În ceea ce priveşte conducătorii serviciilor deconcentrate, 
PSD îi transformă în nişte slugi care pot fi numite şi schimbate 
când vor muşchii ministrului. De regulă, preşedintele filialei 
judeţene de partid decide asta. Şi acum există o degradare 
semnificativă a capacităţii administrative, mai ales la nivel 
naţional, dar şi în ceea ce priveşte serviciile deconcentrate. În 
mare parte degradarea acestor capacităţi s-a produs din cauza 
sitemelor paralele de intrare în corpul funcţionarilor publici, 
pe filieră politică şi nu pe cea profesională.”, a declarat 
Ludovic Orban, la Călăraşi.

www.interregrobg.eu

Secretariatul Comun (SC) pentru Programul Interreg În perioada rămasă până la finalul anului în curs, 
V-A România-Bulgaria din cadrul Biroului Regional urmează de a fi organizată Conferinţa Anuală a 
pentru Cooperare Transfrontalieră Călăraşi pentru Programului, conferinţă ce va avea loc împreună cu 
graniţa România-Bulgaria (BRCT Călăraşi), şi în anul celebrarea Zilei Cooperării Europene în luna 
2018 continuă organizarea evenimentelor variate, septembrie. Conferinţa are ca obiectiv principal 
cu scopul asigurării unui înalt grad de transparenţă prezentarea stadiului implementării şi a 
în ce priveşte stadiul de implementare al rezultatelor Programului Interreg V-A România-
Programului. Astfel, până la acest moment au fost Bulgaria încadrându-se în seria de evenimente 
organizate evenimente în sprijinul beneficiarilor 

destinate creşterii gradului de transparenţă prin 
proiectelor finanţate în cadrul programului, 

informarea corespunzătoare a publicului. De 
precum şi evenimente pentru promovarea 

asemenea, în cadrul Conferinţei Anuale vor fi rezultatelor obţinute de program.
anunţaţi câştigătorii concursului de fotografie Din seria acţiunilor întreprinse de Secretariatul 
"Locul meu este mai bine conectat, mai verde, mai relevante pentru implementarea proiectelor Comun în sprijinul beneficiarilor pe parcursul anului 
sigur, mai calificat şi mai incluziv şi mai eficient", finanţate în cadrul Programului Interreg V-A 2018, se încadrează întâlnirile tematice pentru 

România-Bulgaria. care urmează de a fi lansat în curând.beneficiarii proiectelor de finanţare organizate în 
perioada 27-28.06.2018 la Alexandria şi Veliko Pentru a afla mai multe despre Programul Interreg 
Tarnovo. În cadrul evenimentelor au fost furnizate V-A România–Bulgaria, despre evenimentele 
informaţii despre regulile de implementare a 

viitoare, dar şi despre proiectele transfrontaliere 
proiectelor, utilizarea sistemului electronic e-MS, 

aflate în curs de implementare, vă invităm să 
modificările contractelor de finanţare, aspecte 

accesaţi pagina de internet www.interregrobg.eu. legate de informare şi publicitate şi alte aspecte 

Agenda evenimentelor 2018 în cadrul Programului Interreg V-A România-Bulgaria

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene

Ludovic Orban: „PSD dă 
timpul înapoi prin 

repolitizarea Prefecturilor” 

A fost semnat proiectul „Managementul 
eficient al situaţiilor de urgenţă în regiunea 
transfrontalieră Călăraşi - Veliko Târnovo“

ÎNTRE OGLINZI ȘI AMINTIRI
ghează. Pe peretele gol nu poate 
urca. De-aia nu-ţi dau scoarţa, 
rămân singur!". Privesc pe 
fereastră. Plouă cu glas răguşit de 
talangă.

În curte, fata bătrânului iese din 
casa cea nouă şi dă de mâncare la 
orătănii. Când ajung la poartă, mă 
întreabă: „V-aţi înţeles?".

La câtă etnografie ştiam pe atunci, 
scoarţa-mi plăcuse (era şi prima 
mea achiziţie de muzeograf !). 
Ţesută înainte de Primul Război, 
în Prahova, avea surori la Muzeul 
din Ploieşti, în colecţia lui Papa POVESTE DINTR-
Simache.O ZI DE TOAMNĂ
Peste un timp, după ce am 

louă în Gura Văii. În odaia întocmit „Raportul de deplasare" 
mare a casei vechi cu prispă, şi „Referatul de necesitate" (deh, Pbătrânul împroprietărit de birocraţie instituţională), i-am 

generalul Averescu şi  încă dus bătrânului, în locul scoarţei, 
membru CAP parcă trage să plece un covor de iută. Pe bătrân nu l-am 
cu patul de lemn în spinare. O mai găsit acasă, plecase. Lăsase 
masă la fereastră, pe ea o farfurie scoarţa împache-tată în ziare...  
cu pufuleţi, un scaun, iar lângă 

În anul 1971, toamna, în Gura Văii pat, pe perete, o scoarţă de lână cu 
ialomiţene am primit botezul de pomul vieţii şi privighetori. 
muzeograf. 40 de ani am arat cu „Bâtule, îmi vinzi scoarţa?". „Nu!". 
acelaşi plug în acelaşi ogor. N-am De ce?". „Rămân singur?!?". „Am 
privit niciodată îndărăt...un şoricel, urcă-n pomi, vorbeşte 

cu privighetorile şi mă prive- Slobozia, august 2012

e la Mostiştea la Călmăţui, de la  Ţărăncile botează motivele covoarelor 
Călăraşi la Ruşeţu de Buzău, cu cu nume din lumea lor: „suvelniţe", Do largă extensie de excelenţă pe „brazi", „stele", „raci", „fluturi", 

Valea Ialomiţei, majoritatea covoarelor „valuri", „pistornice"... 
ţărăneşti (scoarţe) sunt ţesute în două 

În sate s-au ivit adevărate ateliere de 
iţe rar în patru, cu urzeala din bumbac 

creaţie, izvodire de scoarţe cu motive 
sau lână şi cu bătaia din lână. Se 

admirabil stilizate, cu surprinzătoare 
regăsesc strânse în colecţii publice sau 

efecte de op-art, cu combinaţii de 
particulare din România. La Muzeul 

galben, roşu, verde, albastru şi alb, 
Judeţean Ialomiţa se află o splendidă 

care, incluzând analogii şi contraste, 
colecţie, exemplarele provenind 

adecvate pentru tratamentul decorativ 
îndeosebi din satele de moşneni de pe 

şi pentru planurile largi de culoare. 
Valea Ialomiţei sau din cele de ohabnici 

Compoziţiile sunt în general deschise 
dinspre Dunăre şi Baltă. Exemplare 

(doar câteva scoarţe sunt în chenare), 
valoroase sunt conservate la Muzeul 

reluând ritmic un modul (vargă aleasă-
Naţional al Agriculturii de la Slobozia, 

vargă mută), ceea ce corespunde 
dar şi la Muzeul Dunării de Jos din 

psihologiei şi culturii oamenilor de la 
Călăraşi. Cât am trudit să le adun...

câmpie, naturii specifice (în sensul în 
Ne aflăm în faţa unei arte geometri- care se poate vorbi de o relaţie a 
zante, specifice populaţiei agrare, cu un oamenilor cu „fructele pământului").
repertoriu de ornamente–simboluri Scoarţele de lână din Câmpia 
care codifică o mitologie, o existenţă, o Bărăganului mărturisesc preferinţa 
fire. locuitorilor pentru culoarea galben. 

Poate că este vorba de înclinaţia Distingem, mai întâi, scoarţele în 
metafizică a omului de la câmpie. S-a romburi. Motivele rombului cu 
mai spus că, în tratamentul plastic, contururi în trepte, dinţat sau crenelat, 
galbenul este o piatră de încercare adesea sub formă de romburi  
(Petru Comarnescu). Pentru a opera cu concentrice, aparţin fondului artistic 
această culoare, îţi trebuie har şi străvechi al ţesăturilor. Astfel, în 
îndestulătoare experienţă. Asocierea, decorarea ţesăturilor egiptene din sec. 
prin asemănare sau contrast, a celor-V-VII se întâlneşte frecvent rombul în 
lalte culori subliniază relaţia enunţată trepte, ca şi în fragmentele de mătase 
(performer - „fructele pământului") şi descoperite în necropolele de la 
întăresc observaţia pictorului Manet Antione şi Achim.
care constată că, în natură, există, 

Motivul rombului în scări, este înainte de toate, culori şi arii de 
prezentat pe broderiile bizantine, culoare...
supravieţuieşte până astăzi în covoa-

Covoarele Bărăganului, ţesute „sub 
rele şi chilimurile orientale din 

raze de soare", amintesc de o frază 
Anatolia şi Caucaz, alături de celelalte 

dintr-o mitologie subiectivă. „Nimic 
variante ale rombului concentric. La 

nu-i mai firesc acum decât dragostea 
noi, rombul devine „roată valahă", iar 

ce-o datorăm câmpiei".
scoarţele, concepute în acest sistem 

Slobozia, septembrie 2012ornamental, devin „naţionale".

Cu „Renaştere prin Liturghie” şi povestirile de azi mi-

am început suflarea de scriitor în „Obiectiv”, Călăraşi. 

Îi sunt recunoscător domnului director Marius Lotrea.

ÎMPLETIŢI ÎN ACEEAŞI PÂINE

COVOARE ŢĂRĂNEŞTI
Motive, simboluri, analogii ntr-o poveste a pâinii, salvatoarea repetabil, „cât vine mama de la moară" 

eroului, în luptă cu balaurul, este (Geta lu Vasile, 62 ani, din Ostrov, Îchiar pâinea sa de cununie („colacul 2011). 
mirelui"). Dând pildă îndelungatului 

*
său martiraj, îndurat cu răbdare, pâinea 
îi spune balaurului: „Şi am îndurat tot. Sute de milioane de oameni sunt lipsite 
Îndură şi tu !". Iar balaurul crapă de de pâine. Cât de liniştită ne este viaţa? 
ciudă... Câţi, din lumea pe care o cunoaştem, 

mănâncă atunci când le este foame?
Să înduri până la suferinţă e mai mult 
decât să rabzi chiar îndelungat. Te În 87, după „Congresul Romaniştilor" 
apropii de tine însuţi, dar trebuie să ştii ţinut la Universitatea „Albert Ludwig", 
de ce. Sfârşeşti, dar trăieşti şi te întorci din Freiburg im Br., am plecat cu 
în locul de unde n-ai plecat. autostopul la Ulm, chitit să văd Muzeul 

Pâinii (vestitul „Deutsches Brot Pâinea nu este numai pâine, este 
Museum"). Am ajuns târziu, ploua, era simbolul vieţii şi al lucrării oamenilor, al 
în octombrie şi nu prea frig. Noaptea m-fericirii sau al disperării lor. Pâinea este 
am adăpostit pe treptele unei biserici frica din dragoste. Poartă cununa 

muceniciei. „Adevărat, adevărat zic luterane. Nu mult, că am fost „luat" şi 
vouă dacă grăuntele de grâu, când condus la un azil al Crucii Roşii. Am 
cade în pământ nu va muri, rămâne primit o pâine şi un pat. A doua zi am 
singur, iar dacă va muri, aduce multe ajuns la Muzeul iniţiat de Arthur Segal, 
roade" (Ioan 12, 24). Apoi, de la un evreu născut în veacul trecut la Iaşi. 
supliciul suferit la moară, până la La intrare - n-am să uit niciodată!- un 
scoaterea sa din cuptor („moarte care tablou semnat de el: „Pâine pentru 
dăruieşte viaţă", Bernard Dupaigne, toţi"… Mi-am scos fărâma de pâine 
Pâinea, Ed. Messidor, Milan, 1987) şi la 

rămasă-n geantă şi am servit micul 
sacrificiul frângerii sau tăierii ei pe 

dejun…
masă sau la proscomidiar, e un Timp de 
martiraj, măsurat foarte scurt şi Domeniile Ostrov, 3 octombrie 2012

PÂINE PENTRU TOŢI

Răzvan Ciucă
 Slobozia, 2018, iulie,

 înaintea Duminicii a 6-a după Rusalii
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entrul Judeţean de Cultură şi Timp de cinci zile călărăşenii se vor popular reprezentatând ţara de 
Creaţie Călăraşi organizează, bucura de participarea la festival a provenienţă.Cîn perioada 11 - 15 august ansamblurilor folclorice din mai Seara de duminică se anunţă una 

2018, cea de a XXVI-a ediţie a multe ţări şi din România.  specială, printr-un spectacol 
Festivalului Internaţional de Folclor Ansamblurile artistice care vor extraordinar pus în scenă de 
„HORA MARE”. evolua pe scena festivalului au ansamblurile folclorice româneşti, 
Evenimentul folcloric se desfăşoară pregătit spectacole de înaltă ţinută întregul regal de muzică şi dans 
sub egida CIOFF – Consiliul artistică, evidenţiind astfel obiceiuri popular promovând frumuseţea şi 
Internaţional de Organizare a şi  tradiţii ,  f iecare ansamblu unicitatea identităţii culturale, 
Festivalurilor Folclorice şi Artă punîndu-şi în valoare tradiţia moment dedicat Centenarului Marii 
Tradiţională – partener al UNESCO. autentică prin muzică, dans şi port Uniri.

rupul de întocmire şi monito-
rizare a Calendarului activităţilor Gdedicate Centenarului Marii 

Uniri, constituit în mod voluntar la 
nivelul judeţului Călăraşi, aduce la 
cunoştinţa călărăşenilor activităţile care 
se desfăşoară sub egida Centenarului în 
luna iulie:

   Perioada 02-31 iulie – 
BIBLIOVACANŢA organizată de 
Biblioteca Judeţeană (pentru copii 3-
12 ani)

Perioada 09-21 iulie - JUNIOR IT 
organizată de Biblioteca Judeţeană - 
Secţia copii (pentru copii 7-12 ani)

14 iulie - Lansare de album - Nicu 
Zotta, organizată de Muzeul Municipal, 
având partener pe Art Music Concept

20 iulie - Noaptea albă a muzicii folk, 
organizată de CJCC în Parcul 
Dumbrava

Din grupul constituit, la propunerea 
Primăriei Municipiului Călăraşi, fac parte 
următoarele instituţii :  Instituţia 
Prefectului Judeţului Călăraşi, Consiliul 
Judeţean Călăraşi, Direcţia Judeţene 
pentru Cultură, Inspectoratul Şcolar al 
J u d e ţ u l u i  C ă l ă r a ş i ,  P r i m ă r i a  
Municipiului Olteniţa, Protoieria 
Călăraşi, Muzeul Dunării de Jos, Muzeul 
Civilizaţiei Gumelniţa din Olteniţa, 
Centrul Judeţean de Cultură şi Creaţie 
Călăraşi şi Biblioteca Judeţene Călăraşi, 
secretariatul fiind asigurat de Muzeul 
Municipal Călăraşi.

entrul Judeţean de 
Cultură şi  Creaţie CCălăraşi organizează 

v i n e r i ,  2 0  i u l i e  2 0 1 8 ,  
începând cu ora 21.30, pe 
scena din Parcul „Dumbrava”, 
proiectul cultural „Noaptea 
Albă a Muzicii Folk”. 
„Tatăl meu mi-a făcut cadou o 
chitară spaniolă cu corzi de 
plastic, pe care o cumpărase 
de la un prieten. Am ieşit cu 
chitara mea în parc, acolo mă 
întâlneam cu prietenii şi 
cântam. Aşa s-au născut 
primele cântece şi prietenii au 
fost primii mei spectatori”, 
spunea Mircea Vintilă, unul 
dintre cei mai cunoscuţi 
interpreţi de muzică folk. 
Iubitori acestui gen de muzică 
şi nu numai sunt aşteptaţi în 
Parcul  Dumbrava să-ş i  
bucure sufletul într-o noapte 
frumoasă de vară şi să 
continue povestea fără de 
sfârşit a folkului.

În perioada 11 - 15 august va avea 
loc, la Călăraşi, 

 
Festivalul 

Internaţional de Folclor „Hora Mare”

Calendarul activităţilor 
sub egida Centenarului, 

din luna iulie, 
în judeţul Călăraşi 

Noaptea albă a muzicii 
folk - 20 iulie 2018

FINANŢATOR – PRIMĂRIA Municipiului Călăraşi 
Domeniul - Activităţi sportive şi de tineret – Activităţi nonprofit de interes local pe anul 
2018
-Activităţile propuse în cadrul proiectului fac referire la disciplina sportivă handbal - 
secţia feminin
-Perioada derulării activităţilor din cadrul proiectului – iulie-decembrie 2018
-Sumele din proiect: 147.600 lei din bugetul Municipiului Călăraşi şi 30.000 lei 
contribuţie beneficiar
Aspectele principale, atât din punct de vedere sportiv cât şi ca impact financiar, sunt 
date de următoarele activităţi propuse în cadrul proiectului şi au ca scop dezvoltarea 
handbalului feminin în Călăraşi:
1. Participarea în campionatele naţionale cu două grupe de vârstă;
2. Cantonament de pregătire centralizată; 
3. Meciuri amicale de pregătire;
4. Pregătirea continuă a sportivelor înscrise în cadrul clubului.

Situaţia handbalului feminin la nivelul oraşului Călăraşi se prezintă astfel:
a. Sunt înscrise peste 70 de fete cu vârste cuprinse între 9 şi 19 ani, pentru fiecare fată 
fiind alocate timp de pregătire şi resurse financiare în funcţie de vârstă şi interesul 
manifestat. În decursul desfăşurării activităţilor  poate fi urmărit progresul înregistrat de 
sportive de la o lună la alta, iar cele care participă la campionatele naţionale vor fi 
legitimate în cadrul clubului.
b. Transparenţa a fost permanentă prin afişarea tuturor informaţiilor pe site-ul 
www.csdanubius.wordpress.com sau pe paginile de socializare. Site-ul federaţiei, 
www.frh.ro, are la rubrica competiţii datele despre participări.
c. Fetele care practică handbalul au rezultate bune şi foarte bune la învăţătură şi 
înscrierea a fost făcută după prezentarea documentelor care atestă o stare bună de 
sănătate ce permite practicarea sportului.

Preşedinte club, 
Antrenor Cristian Gavrilă

CLUBUL SPORTIV DANUBIUS CĂLĂRAŞI
CĂLĂRAŞI, ROMÂNIA
www.csdanubius.wordpress.com
e-mail: csdanubius@yahoo.com; tel.: 0732065705

ANUNŢ DE PRESĂ

Anunţ de lansare a proiectului cu titlul
"Handbal feminin la CĂLĂRĂŞI – Promovăm Sănătatea prin Mişcare",  

derulat în baza contractului de finanţare nerambursabilă cu nr. 
30158/11.07.2018

e 5 iulie, la sediul LPF a fost stabilit 
ţintarul partidelor contând pentru turul Pediţiei 2018 – 2019 al Ligii I Betano. În 

prima etapă Dunărea va juca la Ovidiu cu FC 
Viitorul. În runda a doua, „galben-albaştrii” se 
vor duela la Călăraşi cu campioana, CFR Cluj. 
În etapa a 4-a, vine la Călăraşi CSU Craiova, 
deţinătoarea Cupei României.
În prima parte a campionatului, Dunărea va 
juca în deplasare cu FCSB (et. 9) şi Dinamo (et. 
12).

Astra – FCSB
CSU Craiova – Poli Iaşi
Hermannstadt – Sepsi
CFR Cluj – FC Botoşani

Viitorul – Dunărea
Gaz Metan – Concordia
Dinamo – FC Voluntari

n Meciurile Dunării Călăraşi din TUR
Et. 2 Dunărea – CFR Cluj
Et. 3 Hermannstadt – Dunărea
Et. 4 Dunărea – CSU Craiova
Et. 5 Astra – Dunărea
Et. 6 Dunărea – Poli Iaşi
Et. 7 Sepsi – Dunărea
Et. 8 Dunărea – FC Botoşani
Et. 9 FCSB – Dunărea
Et. 10 Concordia – Dunărea
Et. 11 Dunărea – FC Voluntari
Et. 12 Dinamo – Dunărea
Et. 13 Dunărea – Gaz Metan

 Etapa I / 20-22 iulie

 comisie formată din reprezen- Preşedintele Consiliului Judeţean Ligă şi trebuie să fim mândri că la 
tanţi ai FRF, LPF şi ai Călăraşi, Vasile Iliuţă: „Eforturile Călăraşi vor veni echipe fanion ale OJandarmeriei a verificat tuturor au fost recunoscute astăzi de fotbalului românesc.”

miercuri, 11 iulie, lucrările de la reprezentanţii LPF. Dacă vremea ne Directorul Direcţiei de dezvoltare din 
stadionul "Ion Comşa" pentru va fi partener bun, vom termina cadrul Consiliului Judeţean, Eduard 
omologarea stadionului din Călăraşi întreaga investiţie în scurt timp. Grama:
în vederea disputării meciurilor Mulţumesc celor implicaţi în tot „Astăzi, după vizita reprezentanţilor 
echipei de pe teren propriu în Liga 1. procesul  de modernizare,  iar  LPF avem o primă concluzie... 
După inspectarea stadionului, LPF a suporterilor le transmit sprijin şi eforturile noastre nu au fost în zadar. 
înaintat un nou termen pentru răbdare. Vom juca acasă în condiţii Am trecut de un moment important, 
evaluarea criteriilor de omologare, 19 optime." iar întreaga comisie a apreciat munca 
iulie, dată până la care autorităţile Primarul Daniel Drăgulin: „Vreau să depusă de echipa CJ acordând un nou 
locale să finalizeze toate lucrările. Atât vă spun că există o emulaţie din partea termen pentru a remedia mici 
preşedintele CJ, Vasile Iliuţă, cât şi tuturor pentru a fi gata cu stadionul. deficienţe. Ceea ce părea imposibil în 
primarul Daniel Drăgulin au dat Sperăm ca până la primul meci oficial urmă cu două luni este astăzi posibil. 
asigurări că se vor încadra în termen de pe teren propriu să terminăm Meciul cu CFR intră în linie dreaptă, 
iar primul meci de pe teren propriu se lucrările. Sunt oraşe mult mai mari partida se va disputa pe Arena "Ion 
va disputa pe arena din Călăraşi. care nu au echipă de fotbal în prima Comşa". ”

ugetul Dunării, pentru prima sa 
participare în Liga I, va fi asigurat Bîn proporţie de 70% din fonduri 

private şi 30% din fonduri publice. Aşa a 
susţinut preşedintele Florin Brişan într-o 
conferinţă de presă desfăşurată la sediul 
Consiliului Judeţean Călăraşi.

„Prin accederea în liga I, ponderea 
fondurilor publice în total buget a scăzut 
semnificativ. Dacă anul trecut, procentul 
era de 90%, începând cu acest an acesta e 
de 30%. Restul înseamnă venituri proprii 
ale clubului care vor proveni din drepturi 
TV, contracte de publicitate, vânzări de 
bilete. Se va ajunge astfel la 70%”, a spus 
Brişan, care a mai adăugat că a fost 
aprobat bugetul destinat salarizării 
precizând că salariul mediu la nivelul 
lotului de jucători este de 3500 de euro.

„A fost aprobat un buget destinat 
salarizării. Transferurile jucătorilor se vor 
face abia după aprobarea Colegiului 
Director. Salariul mediu este undeva la 
3.500 de euro”, a mai afirmat preşedintele 
clubului de fotbal călărăşean.

ăptămâna trecută, la Sighişoara, s-a desfăşurat Cupa 
României la Box Tineret care a aliniat la start 80 de Ssportivi din toată ţara. Sportivul CSM Călăraşi, Jean 

Cristea, a câştigat Cupa României la categoria 60 kg. 
În finală, Jean Cristea a boxat cu Alexandru Suciu de la 
Universitatea Cluj, un adversar dificil şi foarte puternic. 
Cristea (multiplu medaliat la Campionatele Naţionale de 
cadeţi şi juniori, participant la două Campionate Europene, 
2014 şi 2016) a câştigat meciul prin inteligenţă şi dorinţă de 
victorie, demonstrând că e un sportiv de mare viitor. 
Antrenorul Secţiei de Box a CSM Călăraşi, Valentin Anghel, 
ne-a declarat că boxul călărăşean continuă să facă 
performanţă, deşi anul acesta se confruntă cu lipsa 
finanţării. Acesta face apel la autorităţile locale şi judeţene 
să asigure finanţarea boxului pentru a se putea asigura 
condiţiile obţinerii performanţelor.
„A fost o competiţie utilă şi foarte benefică, în primul rând 
pentru că am putut să avem meciuri oficiale. Meciuri pe 
care, în ultima perioadă, din cauza problemelor financiare 
cu care ne confruntăm, nu am putut să le facem. Acestea, în 
box, sunt foarte importante pentru a face mare performanţă, siguranţă vom obţine alte medalii pentru Călăraşi. În 
în vederea Campionatului Naţional care se va desfăşura în octombrie se va desfăşoară în Anapa (Rusia) Campionatul 
toamnă, competiţie unde ne fixăm că obiectiv locul 1. European de Juniori, unde doi sportivi ai CSM Călăraşi, Tavi 
Boxul din Călăraşi, chiar dacă acest an, cu siguranţă, este cel Dobre şi Marco Manea, au şanse reale să reprezinte oraşul 
mai greu din punct de vedere financiar, demonstrează din nostru. 
nou că este unul dintre sporturile fruntaşe ale acestui oraş. Pentru acest lucru, însă, avem nevoie de susţinerea 
Am obţinut până acum 10 medalii la competiţiile oficiale oamenilor implicaţi în finanţarea sportului călărăşean. La 
desfăşurate în acest an (4 aur, 1 argint, 5 bronz), un sportiv secţia de box se munceşte cu pasiune şi dorinţă de victorie, 
participant la Campionatul European de Cădeţi din luna mai iar rezultatele obţinute au arătat că secţia de BOX a CSM 
şi doi sportivi convocaţi la Lotul Naţional de Juniori. Călăraşi e una dintre cele mai puternice din ţara. Fiţi alături 
Începând cu luna septembrie o să participăm la de noi şi, cu siguranţă, nu o să dezamăgim.”, ne-a spus 
Campionatele Naţionale de tineret, juniori şi cădeţi, unde cu Valentin Anghel, antrenor al Secţiei de Box a CSM Călăraşi.

Dunărea Călăraşi întâlneşte 
Viitorul Constanţa, în 

deplasare, în prima etapă a 
Ligii 1 Betano

LPF a stabilit un nou termen de 
finalizare a lucrărilor la 

stadionul Dunării Călăraşi

Bugetul Dunării 
Călăraşi, doar 

30% din fonduri 
publice

Sportivul CSM Călăraşi, Jean Cristea, a 
câştigat Cupa României la Box Tineret
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entrul Judeţean de Cultură şi Timp de cinci zile călărăşenii se vor popular reprezentatând ţara de 
Creaţie Călăraşi organizează, bucura de participarea la festival a provenienţă.Cîn perioada 11 - 15 august ansamblurilor folclorice din mai Seara de duminică se anunţă una 

2018, cea de a XXVI-a ediţie a multe ţări şi din România.  specială, printr-un spectacol 
Festivalului Internaţional de Folclor Ansamblurile artistice care vor extraordinar pus în scenă de 
„HORA MARE”. evolua pe scena festivalului au ansamblurile folclorice româneşti, 
Evenimentul folcloric se desfăşoară pregătit spectacole de înaltă ţinută întregul regal de muzică şi dans 
sub egida CIOFF – Consiliul artistică, evidenţiind astfel obiceiuri popular promovând frumuseţea şi 
Internaţional de Organizare a şi  tradiţii ,  f iecare ansamblu unicitatea identităţii culturale, 
Festivalurilor Folclorice şi Artă punîndu-şi în valoare tradiţia moment dedicat Centenarului Marii 
Tradiţională – partener al UNESCO. autentică prin muzică, dans şi port Uniri.

rupul de întocmire şi monito-
rizare a Calendarului activităţilor Gdedicate Centenarului Marii 

Uniri, constituit în mod voluntar la 
nivelul judeţului Călăraşi, aduce la 
cunoştinţa călărăşenilor activităţile care 
se desfăşoară sub egida Centenarului în 
luna iulie:

   Perioada 02-31 iulie – 
BIBLIOVACANŢA organizată de 
Biblioteca Judeţeană (pentru copii 3-
12 ani)

Perioada 09-21 iulie - JUNIOR IT 
organizată de Biblioteca Judeţeană - 
Secţia copii (pentru copii 7-12 ani)

14 iulie - Lansare de album - Nicu 
Zotta, organizată de Muzeul Municipal, 
având partener pe Art Music Concept

20 iulie - Noaptea albă a muzicii folk, 
organizată de CJCC în Parcul 
Dumbrava

Din grupul constituit, la propunerea 
Primăriei Municipiului Călăraşi, fac parte 
următoarele instituţii :  Instituţia 
Prefectului Judeţului Călăraşi, Consiliul 
Judeţean Călăraşi, Direcţia Judeţene 
pentru Cultură, Inspectoratul Şcolar al 
J u d e ţ u l u i  C ă l ă r a ş i ,  P r i m ă r i a  
Municipiului Olteniţa, Protoieria 
Călăraşi, Muzeul Dunării de Jos, Muzeul 
Civilizaţiei Gumelniţa din Olteniţa, 
Centrul Judeţean de Cultură şi Creaţie 
Călăraşi şi Biblioteca Judeţene Călăraşi, 
secretariatul fiind asigurat de Muzeul 
Municipal Călăraşi.

entrul Judeţean de 
Cultură şi  Creaţie CCălăraşi organizează 

v i n e r i ,  2 0  i u l i e  2 0 1 8 ,  
începând cu ora 21.30, pe 
scena din Parcul „Dumbrava”, 
proiectul cultural „Noaptea 
Albă a Muzicii Folk”. 
„Tatăl meu mi-a făcut cadou o 
chitară spaniolă cu corzi de 
plastic, pe care o cumpărase 
de la un prieten. Am ieşit cu 
chitara mea în parc, acolo mă 
întâlneam cu prietenii şi 
cântam. Aşa s-au născut 
primele cântece şi prietenii au 
fost primii mei spectatori”, 
spunea Mircea Vintilă, unul 
dintre cei mai cunoscuţi 
interpreţi de muzică folk. 
Iubitori acestui gen de muzică 
şi nu numai sunt aşteptaţi în 
Parcul  Dumbrava să-ş i  
bucure sufletul într-o noapte 
frumoasă de vară şi să 
continue povestea fără de 
sfârşit a folkului.

În perioada 11 - 15 august va avea 
loc, la Călăraşi, 

 
Festivalul 

Internaţional de Folclor „Hora Mare”

Calendarul activităţilor 
sub egida Centenarului, 

din luna iulie, 
în judeţul Călăraşi 

Noaptea albă a muzicii 
folk - 20 iulie 2018

FINANŢATOR – PRIMĂRIA Municipiului Călăraşi 
Domeniul - Activităţi sportive şi de tineret – Activităţi nonprofit de interes local pe anul 
2018
-Activităţile propuse în cadrul proiectului fac referire la disciplina sportivă handbal - 
secţia feminin
-Perioada derulării activităţilor din cadrul proiectului – iulie-decembrie 2018
-Sumele din proiect: 147.600 lei din bugetul Municipiului Călăraşi şi 30.000 lei 
contribuţie beneficiar
Aspectele principale, atât din punct de vedere sportiv cât şi ca impact financiar, sunt 
date de următoarele activităţi propuse în cadrul proiectului şi au ca scop dezvoltarea 
handbalului feminin în Călăraşi:
1. Participarea în campionatele naţionale cu două grupe de vârstă;
2. Cantonament de pregătire centralizată; 
3. Meciuri amicale de pregătire;
4. Pregătirea continuă a sportivelor înscrise în cadrul clubului.

Situaţia handbalului feminin la nivelul oraşului Călăraşi se prezintă astfel:
a. Sunt înscrise peste 70 de fete cu vârste cuprinse între 9 şi 19 ani, pentru fiecare fată 
fiind alocate timp de pregătire şi resurse financiare în funcţie de vârstă şi interesul 
manifestat. În decursul desfăşurării activităţilor  poate fi urmărit progresul înregistrat de 
sportive de la o lună la alta, iar cele care participă la campionatele naţionale vor fi 
legitimate în cadrul clubului.
b. Transparenţa a fost permanentă prin afişarea tuturor informaţiilor pe site-ul 
www.csdanubius.wordpress.com sau pe paginile de socializare. Site-ul federaţiei, 
www.frh.ro, are la rubrica competiţii datele despre participări.
c. Fetele care practică handbalul au rezultate bune şi foarte bune la învăţătură şi 
înscrierea a fost făcută după prezentarea documentelor care atestă o stare bună de 
sănătate ce permite practicarea sportului.

Preşedinte club, 
Antrenor Cristian Gavrilă

CLUBUL SPORTIV DANUBIUS CĂLĂRAŞI
CĂLĂRAŞI, ROMÂNIA
www.csdanubius.wordpress.com
e-mail: csdanubius@yahoo.com; tel.: 0732065705

ANUNŢ DE PRESĂ

Anunţ de lansare a proiectului cu titlul
"Handbal feminin la CĂLĂRĂŞI – Promovăm Sănătatea prin Mişcare",  

derulat în baza contractului de finanţare nerambursabilă cu nr. 
30158/11.07.2018

e 5 iulie, la sediul LPF a fost stabilit 
ţintarul partidelor contând pentru turul Pediţiei 2018 – 2019 al Ligii I Betano. În 

prima etapă Dunărea va juca la Ovidiu cu FC 
Viitorul. În runda a doua, „galben-albaştrii” se 
vor duela la Călăraşi cu campioana, CFR Cluj. 
În etapa a 4-a, vine la Călăraşi CSU Craiova, 
deţinătoarea Cupei României.
În prima parte a campionatului, Dunărea va 
juca în deplasare cu FCSB (et. 9) şi Dinamo (et. 
12).

Astra – FCSB
CSU Craiova – Poli Iaşi
Hermannstadt – Sepsi
CFR Cluj – FC Botoşani

Viitorul – Dunărea
Gaz Metan – Concordia
Dinamo – FC Voluntari

n Meciurile Dunării Călăraşi din TUR
Et. 2 Dunărea – CFR Cluj
Et. 3 Hermannstadt – Dunărea
Et. 4 Dunărea – CSU Craiova
Et. 5 Astra – Dunărea
Et. 6 Dunărea – Poli Iaşi
Et. 7 Sepsi – Dunărea
Et. 8 Dunărea – FC Botoşani
Et. 9 FCSB – Dunărea
Et. 10 Concordia – Dunărea
Et. 11 Dunărea – FC Voluntari
Et. 12 Dinamo – Dunărea
Et. 13 Dunărea – Gaz Metan

 Etapa I / 20-22 iulie

 comisie formată din reprezen- Preşedintele Consiliului Judeţean Ligă şi trebuie să fim mândri că la 
tanţi ai FRF, LPF şi ai Călăraşi, Vasile Iliuţă: „Eforturile Călăraşi vor veni echipe fanion ale OJandarmeriei a verificat tuturor au fost recunoscute astăzi de fotbalului românesc.”

miercuri, 11 iulie, lucrările de la reprezentanţii LPF. Dacă vremea ne Directorul Direcţiei de dezvoltare din 
stadionul "Ion Comşa" pentru va fi partener bun, vom termina cadrul Consiliului Judeţean, Eduard 
omologarea stadionului din Călăraşi întreaga investiţie în scurt timp. Grama:
în vederea disputării meciurilor Mulţumesc celor implicaţi în tot „Astăzi, după vizita reprezentanţilor 
echipei de pe teren propriu în Liga 1. procesul  de modernizare,  iar  LPF avem o primă concluzie... 
După inspectarea stadionului, LPF a suporterilor le transmit sprijin şi eforturile noastre nu au fost în zadar. 
înaintat un nou termen pentru răbdare. Vom juca acasă în condiţii Am trecut de un moment important, 
evaluarea criteriilor de omologare, 19 optime." iar întreaga comisie a apreciat munca 
iulie, dată până la care autorităţile Primarul Daniel Drăgulin: „Vreau să depusă de echipa CJ acordând un nou 
locale să finalizeze toate lucrările. Atât vă spun că există o emulaţie din partea termen pentru a remedia mici 
preşedintele CJ, Vasile Iliuţă, cât şi tuturor pentru a fi gata cu stadionul. deficienţe. Ceea ce părea imposibil în 
primarul Daniel Drăgulin au dat Sperăm ca până la primul meci oficial urmă cu două luni este astăzi posibil. 
asigurări că se vor încadra în termen de pe teren propriu să terminăm Meciul cu CFR intră în linie dreaptă, 
iar primul meci de pe teren propriu se lucrările. Sunt oraşe mult mai mari partida se va disputa pe Arena "Ion 
va disputa pe arena din Călăraşi. care nu au echipă de fotbal în prima Comşa". ”

ugetul Dunării, pentru prima sa 
participare în Liga I, va fi asigurat Bîn proporţie de 70% din fonduri 

private şi 30% din fonduri publice. Aşa a 
susţinut preşedintele Florin Brişan într-o 
conferinţă de presă desfăşurată la sediul 
Consiliului Judeţean Călăraşi.

„Prin accederea în liga I, ponderea 
fondurilor publice în total buget a scăzut 
semnificativ. Dacă anul trecut, procentul 
era de 90%, începând cu acest an acesta e 
de 30%. Restul înseamnă venituri proprii 
ale clubului care vor proveni din drepturi 
TV, contracte de publicitate, vânzări de 
bilete. Se va ajunge astfel la 70%”, a spus 
Brişan, care a mai adăugat că a fost 
aprobat bugetul destinat salarizării 
precizând că salariul mediu la nivelul 
lotului de jucători este de 3500 de euro.

„A fost aprobat un buget destinat 
salarizării. Transferurile jucătorilor se vor 
face abia după aprobarea Colegiului 
Director. Salariul mediu este undeva la 
3.500 de euro”, a mai afirmat preşedintele 
clubului de fotbal călărăşean.

ăptămâna trecută, la Sighişoara, s-a desfăşurat Cupa 
României la Box Tineret care a aliniat la start 80 de Ssportivi din toată ţara. Sportivul CSM Călăraşi, Jean 

Cristea, a câştigat Cupa României la categoria 60 kg. 
În finală, Jean Cristea a boxat cu Alexandru Suciu de la 
Universitatea Cluj, un adversar dificil şi foarte puternic. 
Cristea (multiplu medaliat la Campionatele Naţionale de 
cadeţi şi juniori, participant la două Campionate Europene, 
2014 şi 2016) a câştigat meciul prin inteligenţă şi dorinţă de 
victorie, demonstrând că e un sportiv de mare viitor. 
Antrenorul Secţiei de Box a CSM Călăraşi, Valentin Anghel, 
ne-a declarat că boxul călărăşean continuă să facă 
performanţă, deşi anul acesta se confruntă cu lipsa 
finanţării. Acesta face apel la autorităţile locale şi judeţene 
să asigure finanţarea boxului pentru a se putea asigura 
condiţiile obţinerii performanţelor.
„A fost o competiţie utilă şi foarte benefică, în primul rând 
pentru că am putut să avem meciuri oficiale. Meciuri pe 
care, în ultima perioadă, din cauza problemelor financiare 
cu care ne confruntăm, nu am putut să le facem. Acestea, în 
box, sunt foarte importante pentru a face mare performanţă, siguranţă vom obţine alte medalii pentru Călăraşi. În 
în vederea Campionatului Naţional care se va desfăşura în octombrie se va desfăşoară în Anapa (Rusia) Campionatul 
toamnă, competiţie unde ne fixăm că obiectiv locul 1. European de Juniori, unde doi sportivi ai CSM Călăraşi, Tavi 
Boxul din Călăraşi, chiar dacă acest an, cu siguranţă, este cel Dobre şi Marco Manea, au şanse reale să reprezinte oraşul 
mai greu din punct de vedere financiar, demonstrează din nostru. 
nou că este unul dintre sporturile fruntaşe ale acestui oraş. Pentru acest lucru, însă, avem nevoie de susţinerea 
Am obţinut până acum 10 medalii la competiţiile oficiale oamenilor implicaţi în finanţarea sportului călărăşean. La 
desfăşurate în acest an (4 aur, 1 argint, 5 bronz), un sportiv secţia de box se munceşte cu pasiune şi dorinţă de victorie, 
participant la Campionatul European de Cădeţi din luna mai iar rezultatele obţinute au arătat că secţia de BOX a CSM 
şi doi sportivi convocaţi la Lotul Naţional de Juniori. Călăraşi e una dintre cele mai puternice din ţara. Fiţi alături 
Începând cu luna septembrie o să participăm la de noi şi, cu siguranţă, nu o să dezamăgim.”, ne-a spus 
Campionatele Naţionale de tineret, juniori şi cădeţi, unde cu Valentin Anghel, antrenor al Secţiei de Box a CSM Călăraşi.

Dunărea Călăraşi întâlneşte 
Viitorul Constanţa, în 

deplasare, în prima etapă a 
Ligii 1 Betano

LPF a stabilit un nou termen de 
finalizare a lucrărilor la 

stadionul Dunării Călăraşi

Bugetul Dunării 
Călăraşi, doar 

30% din fonduri 
publice

Sportivul CSM Călăraşi, Jean Cristea, a 
câştigat Cupa României la Box Tineret



Impact 1113 - 19 iulie 2018
...afli ce se-ntâmplă

www.obiectiv-online.ro

...afli ce se-ntâmplă10 13 - 19 iulie 2018Anunţuri

Art Director: Dan Lupoi

Editorialist: Rãzvan Ciucã

Tehnoredactare ºi Web Design: 

SC Look Design SRL - office@e-calarasi.eu

...afli ce se-ntâmplă

Preluarea integralã sau partialã 
a materialelor cuprinse în ziarul 
"Obiectiv", fãrã acordul scris al 
conducerii redacþiei se va 
pedepsi conform legii.

Ziarul "Obiectiv" este editat de 
SC LOTMAR PRESS SRL 

Adresa redacþiei: Hotel Cãlãraºi, Et.6, Camera 608, 
Str. 1 Decembrie 1918
E-mail: lotrea.marius@gmail.com; 
Director: Marius Lotrea - 0723.33.12.12
Redactor: Mircea Brânduºã - 0727.317.350.

Tiparul executat la:

Primăria Municipiului Călărași

Serviciul public pentru Gestionarea 
câinilor fără stăpân Călăraşi

 Linie telefonică specială 
pentru sesizări pe problema 

animalelor fără stăpân

0371 069 701

www.obiectiv-online.ro

aint Gobain a achiziţionat în 2016 spaţiul Discuţii cu primarul municipiului Călăraşi privind 
aparţinând fostului hypermarket PIC din forţa de muncăSCălăraşi, acolo unde va deschide, la sfârşitul Recent, reprezentanţii concernului francez au avut 

acestui an, o nouă fabrică de parbrize. o întâlnire cu primarul municipiului Călăraşi 
Reprezentanţii fabricii franceze au avut o serie de privind investiţiile aferente municipalităţii dar şi a 
întâlniri cu reprezentanţii Primăriei Călăraşi, una lipsei de specialişti din Călăraşi.
din problemele ridicate fiind legate de lipsa de Pe pagina sa de facebook, primarul Daniel Drăgulin 
specialişti din municipiu. detaliază scopul întâlnirii.
Compania franceză a inaugurat, în 2007, în „În cursul acestei săptămâni am avut o nouă 
municipiul de pe malul Borcei, o fabrică de sticlă ce întâlnire cu reprezentanţii fabricii Saint Gobain 
funcţionează cu trei linii de producţie de sticlă, în România şi am discutat despre chestiuni punctuale 
care au investit până în prezent aproximativ 180 legate de colaborarea cu administraţia locală.
milioane de euro. Am fost informat despre stadiul noii fabrici de 
„Pentru 2018 avem în plan inaugurarea unei noi parbrize ce se va deschide anul acesta la Călăraşi, 
linii de producţie de sticlă specială pentru parbrize. reprezentanţii Saint Gobain menţionând că în 
Noua linie va avea o capacitate de 500.000 de septembrie 2018, linia va fi, practic, instalată şi gata 
parbrize anual. De asemenea, vom angaja cu de punerea în funcţiune.
această ocazie alte 130 de persoane”, declara De asemenea, au mai fost punctate aspecte legate 
Norbert Teschner, directorul general al Saint- de avizele necesare pentru punerea în funcţiune a 
Gobain Building Glass România. liniei de parbrize, refacerea drumului de 2,2 km de 
Saint-Gobain Călăraşi are 486 de angajaţi, din care la ieşirea din fabrică până la DN spre autostradă, 
249 lucrează în procesul de producţie. În România, precum şi modalităţile de identificare şi angajare de 
Saint-Gobain are 11 unităţi de producţie situate în specialişti pentru Saint Gobain România, aici fiind 
Braşov, Brăneşti, Călăraşi, Ploieşti, Satu-Mare, discutată şi necesitatea formării anumitor categorii 
Tulcea, Turda şi Suceava. Grupul francez are în de persoane pentru posturi specifice.”, a scris 
România aproximativ 1.000 de angajaţi. Daniel Drăgulin pe pagina sa de facebook.

eferitor la problemele generate de organizarea 
de nunţi a cetăţenilor de etnie romă pe Rdomeniul public, Primăria Municipiului 

Călăraşi face următoarele precizări: 

În luna mai a avut loc, la sediul Primăriei Municipiului 
Călăraşi, o întâlnire la care au participat reprezentanţii 
municipalităţii, ai Inspectoratului Judeţean de Poliţie 
Călăraşi, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Călăraşi 
şi ai Poliţiei Locale a municipiului Călăraşi, precum şi 
reprezentanţii cetăţenilor de etnie romă.

Potrivit discuţiilor purtate, cetăţenilor romi li s-a adus 
la cunoştinţă că organizarea acestor evenimente 
trebuie să se desfăşoare fără a fi blocate străzi, fără 
ocuparea domeniului public, iar volumul muzicii să fie 
la un nivel care să nu perturbe liniştea publică.

De asemenea, li s-a adus la cunoştinţa că nerespectarea 
prevederilor legale constituie contravenţie, iar cei ce nu 
vor respecta legile în vigoare vor primi amenzi şi li se 
vor întocmi dosare penale.

„Cetăţenii de etnie romă trebuie să înţeleagă că 
nu pot fi mai presus de lege. Primăria Călăraşi 
nu a emis şi nici nu va emite nici o autorizaţie 
pentru desfăşurarea unor astfel de evenimente 
pe domeniul public, iar eu nu voi tolera aşa 
ceva. Solicit Poliţiei Locale, Poliţiei Munici-
piului Călăraşi şi Jandarmeriei să îşi facă 
datoria. 

Nu este normal ca cineva să facă evenimente 
producătoare de zgomot. N-au decât să facă 
orice fel de  evenimente doresc, de orice 
anvergură, nimeni nu îi intimidează, nu au 
decât să îşi manifeste tradiţiile, dar să le 
organizeze în linişte sau în afara oraşului. 
Cunosc şi faptul că amenzile pentru astfel de 
manifestari sunt chiar ridicole. Amenzile 
aplicate pentru astfel de acţiuni sunt de la 300 
până la 6000 de lei. Sunt de părere că în toate 
cazurile, după ce Poliţia Locală aplică amenzile 
ce se impun, acelaşi lucru ar trebui să facă şi 
celelalte forţe de ordine abilitate, jandarmerie 
şi poliţie, şi să elibereze domeniul public, 
conform legii”, a precizat primarul municipiului, 
Daniel Ştefan Drăgulin.

Primăria Municipiului Călăraşi face precizarea că nu 
există vreo prevedere legală în conformitate cu care să 
se acorde autorizaţii care să permită desfăşurarea 
acestor evenimente şi că sesizările privind 
nerespectarea condiţiilor de desfăşurare ale acestor 
evenimente  (blocarea străzilor, ocuparea domeniului 
public, gălăgie, muzică la un nivel sonor ridicat) se pot 
face la numărul de telefon 0242.313.525  – Poliţia 
Locală şi la numărul unic de urgenţă 112.

n urma discuţiilor pe care conducerea Primăriei 
Municipiului Călăraşi le-a avut, în cursul zilei Îde marţi, 10 iulie 2018, cu cea a operatorului  de 

salubrizare REBU, s-au stabilit următoarele:
- de la 1 august 2018, fiecare gospodărie din zona 
de case va primi săptămânal, din partea REBU, 
câte un sac de 120 l pentru colectarea materialelor 
reciclabile (plastic, metal, hârtie, carton) mai puţin 
sticlă; 
- atât operatorul de salubrizare, cât şi fiecare 
cetăţean, au obligativitatea, prin contract, de 
colecta selectiv, respectiv de a recicla deşeurile;
 Astfel, călărăşenii sunt rugaţi să folosească 
în mod corespunzător pubelele destinate - resturile vegetale trebuie depozitate în aşa fel 
materialelor reciclabile pentru ca, ulterior, 

încât Serviciul Public Pavaje Spaţii Verzi să le 
toată responsabilitatea colectării selective 

poată ridica în mod periodic.
să rămână numai în sarcina operatorului. 

Nerespectarea celor menţionate mai sus va duce - deşeurile provenite din construcţii/demolări NU 
automat la aplicarea de penalizări din partea sunt ridicate de REBU, aşadar NU trebuie lăsate 
Comisiei Europene pe acest segment al gestionării lângă platformele de gunoi. Acestea trebuie 
deşeurilor, cu repercusiuni asupra tarifului ridicate de societatea de salubrizare autorizată 
practicat de operator. În concluzie, cu repercusiuni pentru transportul de deşeuri rezultate din 

demolări (Iridex Group Salubrizare care poate fi asupra călărăşenilor, prin mărirea substanţială a 
apelată la numărul de telefon 0738763659); tarifului.

Primăria Municipiului Călăraşi anunţă faptul că 
proiectele declarate câştigătoare ale contractelor de 
finanţare nerambursabilă din fonduri publice, 
conform Legii 350/2005, având ca obiect „Activităţi 
nonprofit de interes local pe anul 2018 – Domeniul 
Activităţi sportive şi de tineret” sunt următoarele:

1. „Dezvoltarea Baseball-ului în municipiul Călăraşi 
la nivel de seniori” - Asociaţia CLUBUL SPORTIV 
LEADERS CĂLĂRAŞI - 17.089 lei

2. „Handbalul feminin  la Călăraşi – Promovăm 
sănătatea prin mişcare” - Asociaţia CLUBUL 
SPORTIV DANUBIUS CĂLĂRAŞI  - 147.600 lei

ANUNŢ DE PRESĂ

Drăgulin despre nunţile de 
romi: „Amenzile pentru 

astfel de manifestări sunt 
chiar ridicole”

Tariful la gunoi va creşte în Călăraşi 
dacă cetăţenii nu vor colecta selectiv

Privind proiectele declarate 
câştigătoare conform Legii 350/2005

Saint Gobain nu găseşte 
specialişti pentru noua fabrică 

de parbrize din Călăraşi
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 IULIE 2018.

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

ANUNŢ CĂTRE LOCATARII DIN APARTAMENTELE 
MUNICIPIULUI CĂLĂRAŞI ŞI ORAŞULUI LEHLIU GARĂ

ORAªUL LEHLIU GARÃ

l 30.07.2018- Bloc 1,Bloc 4, Bloc 5, Bloc 6, Bloc7, Bloc 8, Bloc11, Bloc 12AS ,Bloc 12*, Bloc  20, Bloc 40 A, Bloc 40 B , Bloc 75G

l 31.07.2018- Bloc 2, Bloc 3,Bloc 9 ,Bloc 10 ,Bloc 12 MI, Bloc 16, Bloc 32 A, Bloc 32 B
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specialişti din municipiu. detaliază scopul întâlnirii.
Compania franceză a inaugurat, în 2007, în „În cursul acestei săptămâni am avut o nouă 
municipiul de pe malul Borcei, o fabrică de sticlă ce întâlnire cu reprezentanţii fabricii Saint Gobain 
funcţionează cu trei linii de producţie de sticlă, în România şi am discutat despre chestiuni punctuale 
care au investit până în prezent aproximativ 180 legate de colaborarea cu administraţia locală.
milioane de euro. Am fost informat despre stadiul noii fabrici de 
„Pentru 2018 avem în plan inaugurarea unei noi parbrize ce se va deschide anul acesta la Călăraşi, 
linii de producţie de sticlă specială pentru parbrize. reprezentanţii Saint Gobain menţionând că în 
Noua linie va avea o capacitate de 500.000 de septembrie 2018, linia va fi, practic, instalată şi gata 
parbrize anual. De asemenea, vom angaja cu de punerea în funcţiune.
această ocazie alte 130 de persoane”, declara De asemenea, au mai fost punctate aspecte legate 
Norbert Teschner, directorul general al Saint- de avizele necesare pentru punerea în funcţiune a 
Gobain Building Glass România. liniei de parbrize, refacerea drumului de 2,2 km de 
Saint-Gobain Călăraşi are 486 de angajaţi, din care la ieşirea din fabrică până la DN spre autostradă, 
249 lucrează în procesul de producţie. În România, precum şi modalităţile de identificare şi angajare de 
Saint-Gobain are 11 unităţi de producţie situate în specialişti pentru Saint Gobain România, aici fiind 
Braşov, Brăneşti, Călăraşi, Ploieşti, Satu-Mare, discutată şi necesitatea formării anumitor categorii 
Tulcea, Turda şi Suceava. Grupul francez are în de persoane pentru posturi specifice.”, a scris 
România aproximativ 1.000 de angajaţi. Daniel Drăgulin pe pagina sa de facebook.

eferitor la problemele generate de organizarea 
de nunţi a cetăţenilor de etnie romă pe Rdomeniul public, Primăria Municipiului 

Călăraşi face următoarele precizări: 

În luna mai a avut loc, la sediul Primăriei Municipiului 
Călăraşi, o întâlnire la care au participat reprezentanţii 
municipalităţii, ai Inspectoratului Judeţean de Poliţie 
Călăraşi, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Călăraşi 
şi ai Poliţiei Locale a municipiului Călăraşi, precum şi 
reprezentanţii cetăţenilor de etnie romă.

Potrivit discuţiilor purtate, cetăţenilor romi li s-a adus 
la cunoştinţă că organizarea acestor evenimente 
trebuie să se desfăşoare fără a fi blocate străzi, fără 
ocuparea domeniului public, iar volumul muzicii să fie 
la un nivel care să nu perturbe liniştea publică.

De asemenea, li s-a adus la cunoştinţa că nerespectarea 
prevederilor legale constituie contravenţie, iar cei ce nu 
vor respecta legile în vigoare vor primi amenzi şi li se 
vor întocmi dosare penale.

„Cetăţenii de etnie romă trebuie să înţeleagă că 
nu pot fi mai presus de lege. Primăria Călăraşi 
nu a emis şi nici nu va emite nici o autorizaţie 
pentru desfăşurarea unor astfel de evenimente 
pe domeniul public, iar eu nu voi tolera aşa 
ceva. Solicit Poliţiei Locale, Poliţiei Munici-
piului Călăraşi şi Jandarmeriei să îşi facă 
datoria. 

Nu este normal ca cineva să facă evenimente 
producătoare de zgomot. N-au decât să facă 
orice fel de  evenimente doresc, de orice 
anvergură, nimeni nu îi intimidează, nu au 
decât să îşi manifeste tradiţiile, dar să le 
organizeze în linişte sau în afara oraşului. 
Cunosc şi faptul că amenzile pentru astfel de 
manifestari sunt chiar ridicole. Amenzile 
aplicate pentru astfel de acţiuni sunt de la 300 
până la 6000 de lei. Sunt de părere că în toate 
cazurile, după ce Poliţia Locală aplică amenzile 
ce se impun, acelaşi lucru ar trebui să facă şi 
celelalte forţe de ordine abilitate, jandarmerie 
şi poliţie, şi să elibereze domeniul public, 
conform legii”, a precizat primarul municipiului, 
Daniel Ştefan Drăgulin.

Primăria Municipiului Călăraşi face precizarea că nu 
există vreo prevedere legală în conformitate cu care să 
se acorde autorizaţii care să permită desfăşurarea 
acestor evenimente şi că sesizările privind 
nerespectarea condiţiilor de desfăşurare ale acestor 
evenimente  (blocarea străzilor, ocuparea domeniului 
public, gălăgie, muzică la un nivel sonor ridicat) se pot 
face la numărul de telefon 0242.313.525  – Poliţia 
Locală şi la numărul unic de urgenţă 112.

n urma discuţiilor pe care conducerea Primăriei 
Municipiului Călăraşi le-a avut, în cursul zilei Îde marţi, 10 iulie 2018, cu cea a operatorului  de 

salubrizare REBU, s-au stabilit următoarele:
- de la 1 august 2018, fiecare gospodărie din zona 
de case va primi săptămânal, din partea REBU, 
câte un sac de 120 l pentru colectarea materialelor 
reciclabile (plastic, metal, hârtie, carton) mai puţin 
sticlă; 
- atât operatorul de salubrizare, cât şi fiecare 
cetăţean, au obligativitatea, prin contract, de 
colecta selectiv, respectiv de a recicla deşeurile;
 Astfel, călărăşenii sunt rugaţi să folosească 
în mod corespunzător pubelele destinate - resturile vegetale trebuie depozitate în aşa fel 
materialelor reciclabile pentru ca, ulterior, 

încât Serviciul Public Pavaje Spaţii Verzi să le 
toată responsabilitatea colectării selective 

poată ridica în mod periodic.
să rămână numai în sarcina operatorului. 

Nerespectarea celor menţionate mai sus va duce - deşeurile provenite din construcţii/demolări NU 
automat la aplicarea de penalizări din partea sunt ridicate de REBU, aşadar NU trebuie lăsate 
Comisiei Europene pe acest segment al gestionării lângă platformele de gunoi. Acestea trebuie 
deşeurilor, cu repercusiuni asupra tarifului ridicate de societatea de salubrizare autorizată 
practicat de operator. În concluzie, cu repercusiuni pentru transportul de deşeuri rezultate din 

demolări (Iridex Group Salubrizare care poate fi asupra călărăşenilor, prin mărirea substanţială a 
apelată la numărul de telefon 0738763659); tarifului.

Primăria Municipiului Călăraşi anunţă faptul că 
proiectele declarate câştigătoare ale contractelor de 
finanţare nerambursabilă din fonduri publice, 
conform Legii 350/2005, având ca obiect „Activităţi 
nonprofit de interes local pe anul 2018 – Domeniul 
Activităţi sportive şi de tineret” sunt următoarele:

1. „Dezvoltarea Baseball-ului în municipiul Călăraşi 
la nivel de seniori” - Asociaţia CLUBUL SPORTIV 
LEADERS CĂLĂRAŞI - 17.089 lei

2. „Handbalul feminin  la Călăraşi – Promovăm 
sănătatea prin mişcare” - Asociaţia CLUBUL 
SPORTIV DANUBIUS CĂLĂRAŞI  - 147.600 lei

ANUNŢ DE PRESĂ

Drăgulin despre nunţile de 
romi: „Amenzile pentru 

astfel de manifestări sunt 
chiar ridicole”

Tariful la gunoi va creşte în Călăraşi 
dacă cetăţenii nu vor colecta selectiv

Privind proiectele declarate 
câştigătoare conform Legii 350/2005

Saint Gobain nu găseşte 
specialişti pentru noua fabrică 

de parbrize din Călăraşi
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 IULIE 2018.

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

ANUNŢ CĂTRE LOCATARII DIN APARTAMENTELE 
MUNICIPIULUI CĂLĂRAŞI ŞI ORAŞULUI LEHLIU GARĂ

ORAªUL LEHLIU GARÃ

l 30.07.2018- Bloc 1,Bloc 4, Bloc 5, Bloc 6, Bloc7, Bloc 8, Bloc11, Bloc 12AS ,Bloc 12*, Bloc  20, Bloc 40 A, Bloc 40 B , Bloc 75G

l 31.07.2018- Bloc 2, Bloc 3,Bloc 9 ,Bloc 10 ,Bloc 12 MI, Bloc 16, Bloc 32 A, Bloc 32 B



...afli ce se-ntâmplă12 13 - 19 iulie 2018Publicitate

Pasagerii şi bicicliştii au gratuitate!

SC Coslo - Zinca SRL Cãlãraºi

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

Relaţii la telefon 0734.99.00.11

O cursă dus: 

12 
minute!

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

Tarif autoturisme . Autoturismele cu numere 
de  (Silistra) beneficiază de 

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

O cursă dus: 

12 
minute!

SC Coslo - Zinca SRL Călăraşi
Trecere Chiciu - Ostrov

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

Relaţii la telefon 0734.99.00.11

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

Siguranţă, confort, rapiditate, punctualitate
Tarif autoturisme 

. 
Autoturismele cu 
numere de  
(Silistra) beneficiază 
de 

8 euro/35 lei

CL, CT şi CC

reducere de 50%

VINDE: Fungicide ºi insecticide 
pentru tratat seminþe ºi culturi înfiinþate.

COMERCIALIZEAZÃ
Sãmânþã porumb, Sãmânþã floarea soarelui, 

Sãmânþã lucernã, Sãmânþã soia, Sãmânþã mazãre

Producãtori: Pionner, Monsanto, KWS, Saaten Union, 
Maisadour Semences, Procera, Singenta, Fundulea.

Contact: Telefon: 0722/771693 sau 0728/960470; 
Tel/Fax: 0243/236423; E-mail: lunca_il@yahoo.com

SC LUNCA SLOBOZIA LUNCA SRL
COMERCIALIZEAZÃ

l l l l 

l 

insecticide erbicide fungicide îngrăşăminte chimice 

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

    Monsato, Procera, Saaten Union, KWS şi Caussade.

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

Telefon/fax 0243.236.423; 0728.960.470;  0722.771.693

Plata şi în rate!

Discount!

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

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