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Poşta veche va fi restaurată.
A fost semnat contractul
de execuţie a lucrărilor
Lansare de carte
la Chirnogi - „Ortodoxia
fără frontiere”
>> pagina 4

Luna august debutează
cu meciuri de pregătire
pentru AHC Dunărea
Călăraşi
>> pagina 8

Doi pompieri
călărăşeni, aflaţi în
timpul liber, au
intervenit la un
accident în Bucureşti
>> pagina 9

V

ineri, 20 iulie 2018, a fost semnat
contractul privind execuţia de lucrări a
monumentului istoric Poşta Veche din
municipiul Călăraşi, firmele câştigătoare fiind
SC AlexCor Trading SRL Bucureşti, SC Rasub
Construct SRL Slatina şi SC R.C.M.

Costruzioni Italia.
Contractul a fost atribuit în cadrul proiectului
finanţat din Programul Operaţional Regional
2014 – 2020, Axa Prioritara 5 „Îmbunătăţirea mediului urban şi
conservarea, protecţia şi valorificarea

durabilă a patrimoniului natural şi cultural”,
un proiect ce vizează redarea în circuitul
turistic al patrimoniului cultural restaurat,
precum şi obiectivului specific al Priorităţii de
investiţii - 5.1. „Conservarea, protejarea,
promovarea şi dezvoltarea...
>> pagina 3

Apar
parcările
cu plată pe
domeniul
public în
municipiul
Călăraşi
>> pagina 9

Nicolae
Râjnoveanu:
„Prioritară pentru
noi, cei care
trăim în comuna
Roseţi, este
aducţiunea de
gaze naturale”

n
FC Viitorul – Dunărea Călăraşi 0-1

Dan Alexa şi-a felicitat jucătorii,
dar îi sfătuieşte să rămână cu
picioarele pe pământ
>> pagina 6

Ionel Catană:
„Voi candida
pentru Primăria
Ulmeni la
alegerile
parţiale”
>> pagina 5

D

unărea Călăraşi a
produs marea
surpriză chiar pe
terenul Viitorului şi a obţinut
prima victorie din istoria
clubului în Liga 1, chiar în
prima etapă. Antrenorul care

VINERI

SÂMBĂTĂ

a reuşit şi promovarea, Dan
Alexa, a dezvăluit care a fost
cheia succesului.
„O victorie importantă
împotriva unei echipe foarte
bune, care produce fotbal,
care simte...
>> pagina 8

DUMINICĂ

LUNI

MARŢI

MIERCURI

JOI

30°C

31°C

30°C

32°C

36°C

37°C

36°C

Posibile averse

Posibile averse

Însorit

Posibile averse

Însorit

Însorit

Parţial noros

2

Local

27 iulie - 2 august 2018
...afli ce se-ntâmplă

Primăria Roseţi

Anunţ concurs
angajare
Primăria Comunei Roseţi, Judeţul
Călăraşi, organizează concurs, în data
de 23 august 2018, în vederea ocupării
unui post vacant de execuţie de natură
contractuală pe perioada nedeterminata de:
Muncitor calificat - Compartimentul
întretinere Spaţii Verzi din cadrul
aparatului de specialitate al
Primarului comunei Roseţi - 1 post.
Nivel studii:
- absolvent de studii generale şi/sau
şcoală profesională (absolvite cu
diplomă)
- vechime în muncă de minimum 15
ani;
Concursul va avea loc la data de 23
august 2018, orele 9.00, la sediul
Primăriei comunei Roseţi şi constă în
susţinerea a 2 probe:
1.Proba scrisă -23.08.2018
2.Interviu-27.08.2018
Cererile/Dosarele de participare la
concurs se depun la sediul Primăriei,
până la data de 14 august 2018, orele
16.00.
Relaţii suplimentare se pot
obţine de la Secretarul comunei
Roseţi, telefon 0342.102.420 sau
la sediul instituţiei.
Primar,
Nicolae Râjnoveanu

În atenţia călărăşenilor!
Branşamentele aferente străzilor care
intră în reparaţii trebuie realizate
înainte de începerea lucrărilor

P

rimăria Municipiului
Călăraşi aduce la cunoştinţa
călărăşenilor care locuiesc
pe străzile prinse în programul de
modernizare sau reparaţii al
acestui an că sunt nevoiţi să facă
acum demersuri pentru branşamente la reţeaua de gaze, apă sau
canalizare, în cazul în care nu au
aceste branşamente realizate.
După ce străzile vor fi asfaltate, nu
vor mai fi autorizate alte lucrări în
carosabil sau trotuar.
Astfel, anul acesta, următoarele
străzi vor fi reparate, prin turnarea
de covor asfaltic, de către Serviciul
Public Pavaje Spaţii Verzi:
Strada Sulfinei (tronson str
Belşugului – Blocuri I)
Aleea Constructorului

Strada Anton Pann
Strada Mihail Sadoveanu
Strada Nicolae Titulescu
Strada Speranţei
Strada Oituz
Strada Unirii
Strada Teilor
Strada Pescăruş (tronson Str.
Panduri – Strada Zăvoiului)
StradaTurturelelor
Strada Miron Costin
Strada Prunului
Strada Dacia
Strada Locomotivei (tronson str.
Tudor Vladimirescu B-dul
Nicolae Titulescu)
Tot în acest an, dar şi în primăvara
anului viitor, vor fi modernizate
trotuarele şi carosabilul de pe

străzile următoare:
Lot 1 Mircea Vodă:
Strada Crângului
Strada Grădiştea
Strada Mihai Viteazul
Strada Dumbravei
Strada Năvodari
Lot 1 Mun. Călăraşi:
Strada Muşetelului
Strada Ştirbei Vodă
B-dul Cuza Vodă
Totodată, locuitorii cartierului
Măgureni sunt rugaţi să facă
aceleaşi dermersuri, pentru că în
primăvara anului viitor vor
demara lucrările de introducere a
reţelei de canalizare menajeră şi
pluvială, lucrări ce vor fi urmate de
asfaltarea străzilor.

Reţeaua de canalizare
pluvială pe strada Locomotivei
a primit undă verde

D

upă ani de zile „de tras” de pe urma
inundaţiilor, locuitorii de pe strada
Locomotivei au acum un motiv de
bucurie. Consiliul Local a aprobat
indicatorii tehnici pentru realizarea
canalizării.

Valoarea investiţiei ,,Reţea canalizare
pluvială strada Locomotivei, Municipiul
Călăraşi, judeţul Călăraşi” este de
1.858.639,67 lei la care se adaugă TVA în

sumă de 353.141,54 lei din care C+M este de
1.648.939,67 lei la care se adaugă TVA în
sumă de 313.298,54 lei.
Amplasarea staţiei de colectare-pompare
este propusă a se amplasa pe zona de
carosabil, la intersecţia străzilor Dacia cu
Locomotivei.
Pentru colectarea apelor meteorice de pe
strada Locomotivei s-a făcut o analiză a
cotelor de nivel în urma căreia lungimea
acestei străzi s-a împărţit în două zone care
au generat două tronsoaneː
Tronsonul 1 cuprinde următoarele dateː
- suparafaţa totală de colectare este de
13.607 mp;
- lungimea totală de reţea cu scurgere
gravitaţională este de 971,60 m;
- lungimea conductei pentru racordarea
gurilor de scurgere este de 53,65 m;
Tronsonul 2 cuprinde următoarele dateː
- suprafaţa totală de colectare este de 3.808
mp;
- lungimea totală de reţea cu scurgere
gravitaţională este de 267,25 m;
- lungimea conductei pentru racordarea
gurilor de scurgere este de 18,30 m.

A fost aprobată investiţia pentru
reţeaua de canalizare menajeră şi
pluvială în Cartierul Măgureni din
municipiul Călăraşi

C

onsiliul Local Călăraşi a aprobat indicatorii tehnico-economici
pentru obiectivul de investiţii „Reţea canalizare menajeră şi
pluvială Cartier Măgureni”.
Valoarea investiţiei este de 5.584.021,61 lei la care se adaugă TVA în sumă
de 1.060.964,10 lei, din care C+M este de 3.432.649,02 lei la care se
adaugă TVA în sumă de 652.203.31 lei.
Amplasamentul pe care se vor realiza lucrările de extindere reţea
canalizare menajeră şi pluvială îl reprezintă trama stradală şi trotuarele
aferente, situate în intravilanul localităţii în cartierul Măgureni.
Cartierul Măgureni este format din următoarele străzi pe care sunt
amplasate 334 gospodarii cu o populaţie de 981 cetăţeni, după cum
urmează:
- Str. Agricultori, str. Viilor, str. Păcii, str. D. Bolintineanu, str. V.Conta,
str. V.Ţepeş, Petroşani, Intr. Petroşani, str. Lupeni, str. Rândunelelor, str.
D.Cantemir, str. Vasile Lupu, str. Nr.1, str. Nr. 3.
www.obiectiv-online.ro
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Poşta veche va fi restaurată.
A fost semnat contractul de
execuţie a lucrărilor
Vineri, 20 iulie 2018, a fost semnat
contractul privind execuţia de lucrări a
monumentului istoric Poşta Veche din
municipiul Călăraşi, firmele câştigătoare
fiind SC AlexCor Trading SRL Bucureşti, SC
Rasub Construct SRL Slatina şi SC R.C.M.
Costruzioni Italia.
Contractul a fost atribuit în cadrul proiectului
finanţat din Programul Operaţional Regional 2014
– 2020, Axa Prioritara 5 - „Îmbunătăţirea mediului
urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea
durabilă a patrimoniului natural şi cultural”, un
proiect ce vizează redarea în circuitul turistic al
patrimoniului cultural restaurat, precum şi
obiectivului specific al Priorităţii de investiţii - 5.1.
„Conservarea, protejarea, promovarea şi
dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural”.
Contractul de lucrări are valoarea de 6.030.344,75
lei plus TVA, durată de execuţie fiind de 24 de luni,
iar perioada de garanţie de 36 de luni.
Achiziţia serviciilor de asistenţă tehnică de
supraveghere a lucrărilor prin dirigenţie de şantier
se află în desfăşurare.
Valoarea totală a proiectului este de aproximativ
2,57 milioane Euro din care Municipiul Călăraşi va
asigura o cofinanţare de 2%.

Străzile din Lotul 1 Mircea
Vodă au intrat în reabilitare

L

ucrările de modernizare a
străzilor în cartierul Mircea
Vodă au demarat la jumătatea lunii iulie, odată cu implementarea proiectului ce vizează
străzile Grădiştea (687,9 ml),
Năvodari (935,9 ml), Crângului
(1083,2 ml), Mihai Viteazu (1022,4
ml) şi Dumbravei (905,1 ml).
Potrivit proiectului sistemul rutier
propus va avea următoarea
alcătuire:
– 4 cm uzură din beton asfaltic EB
16 Rul 50/70
– 5 cm strat de legatură din beton
asfaltic deschis EB 20 leg 50/70

– 15 cm strat de fundație superioară
din piatră spartă amestec optimal
– 20 cm strat de fundație din balast
– 15 cm strat de formă recuperat din
materialul pietros existent.
Trotuarele existente vor fi ranforsate cu un strat de mixtură
asfaltică de 4 cm şi se vor înlocui
bordurile de lângă drum, excepție
făcând strada Grădistea, unde
trotuarele sunt într-un stadiu
avansat de degradare şi necesită
reparații majore, ceea ce duce la
realizarea unora noi, care vor avea
următorul sistem rutier: 4 cm beton
asfaltic EB 16 Rul 50/70, 12 cm strat

În Călăraşi va fi
înfiinţat Centrul de
recuperare pentru
copilul cu dizabilităţi
n data de 12 iulie a.c. a fost semnat
Acordul de Asociere între Consiliul
Judeţean Călăraşi, Fundaţia SERA
România şi Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului,
pentru înfiinţarea Centrului de
recuperare pentru copilul cu dizabilităţi.
Acest centru se doreşte a fi un loc unde
copiii cu tulburări de spectru autism (237
de minori) şi sindrom Down (49 de
minori) să primească cea mai bună
îngrijire de specialitate şi servicii de
recuperare.
Totodată, părinţii copiilor pot beneficia
de consiliere psihologică. Centrul va fi
construit în incinta fostei unităţi militare
de pe strada Independenţei, iar valoarea
investiţiei se ridică la suma de 357.000
de euro din care 15% reprezintă
contribuţia Consiliului Judeţean
Călăraşi.

Î

www.obiectiv-online.ro

de balast stabilizat, 10 cm balast.
În acest moment se lucrează pe
strada Grădiştei şi Crângului.
Urmează, în ordine, străzile Mihai
Viteazu, Dumbravei şi Năvodari
(aici, după introducerea unei rețele
de canalizare pluvială).
Primarul municipiului, Daniel
Ştefan Drăgulin, a avut o întâlnire
atât cu constructorul Lotului 1 de
străzi Mircea Vodă, cât şi cu cel al
Lotului 1 de străzi Călăraşi pentru a
le aduce la cunoştință faptul că nu
vor fi acceptate abateri de la graficul
de lucrări.

„Proiectul privind restaurarea monumentului istoric Poşta Veche este primul
contract cu finanţare europeană pe care îl
semnăm pe actualul Program Operaţional
Regional, după o evaluare a proiectului de
peste un an. Am solicitat reprezentantului
celor trei firme care execută lucrările
respectarea cu rigurozitate a termenelor
din contractul semnat şi îndeplinirea cu
exactitate a obligaţiilor. Voi urmări
îndeaproape execuţia lucrărilor şi nu voi
accepta nicio abatere de la graficul de
lucrări. Semnarea acestui contract este un
alt pas pe care noi, echipa din conducerea
Primăriei Călăraşi, îl facem în ceea ce
priveşte angajamentele pe care ni le-am luat
de a atrage cât mai mulţi bani europeni în
municipiul Călăraşi” – primar Daniel Ştefan
Drăgulin.

Parcurile Speranţa şi Năvodari vor fi modernizate

S

ăptămâna trecută au început
lucrările de reamenajare a
Parcului Speranţa din
cartierul 2 Moldoveni. În acest
timp, continuă şi lucrările de
modernizare a Parcului Năvodari.
În Parcul Speranţa se vor amenaja alei
pietonale din pavele pe o suprafaţă de
430 mp, se vor amplasa bănci noi şi se
vor schimba ansamblurile de joacă. De
asemenea, bordurile deteriorate vor fi
înlocuite. Valoarea lucrărilor este de
79.785 lei.
Lista dotărilor noi cuprinde: Complex
joacă cu tobogane şi leagăne;
balansoare; carusel; leagăne; figurine
pe arc elicoidal; bănci şi coşuri de gunoi.
Lucrările la Parcul Năvodari sunt
executate în proporţie de 50% şi prevăd
amenajarea aleilor pietonale pe o
lungime totală de 650 mp, înlocuirea
bordurilor şi montarea de băncuţe şi
coşuri de gunoi. Valoarea lucrărilor este
de 99.960 lei.
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Lansare de carte la Chirnogi „Ortodoxia fără frontiere”
Mircea Brânduşă

D

e curând, în comuna
Chirnogi a văzut lumina
tiparului o nouă carte –
„Ortodoxia fără frontiere – pelerin
pe ambele maluri ale Dunării”!
Până aici nimic nou sub soare, veţi
spune, şi întradevăr aşa este, dar
această carte, editată în condiţii
grafice deosebite, este mai
degrabă album, având în vedere că
multitudinea de fotografii sunt
color şi tipărite pe hârtie satinată lucioasă, aşa cum îi stă bine unei
cărţi ce se doreşte a fi reflectarea
unor locuri, realităţi şi activităţi
ale zilelor noastre.
Cartea aparţine publicistului Ionel
Aurelian Cotoban – Relu, aşa cum
este mai cunoscut în rândul
concetăţenilor săi şi este o
însumare a numeroaselor articole
apărute în diverse publicaţii, mai
cu seamă, ale grupului editorial
Lumea Credinţei din Bucureşti. De
fapt, cartea s-a dorit a fi o scurtă
radiografie a faptului divers
cotidian (sunt enumerate manifestările realizate în colaborare cu
primăria Chirnogi din ultimii ani
în cadrul înfrăţirii şi colaborării
Româno - Bulgare), sau sunt

surprinse ca scurte radiografii,
anumite locuri ce sunt puţin
cunoscute şi promovate, dar care
sunt pline de o încărcătură
spirituală de excepţie, chiar din
judeţul şi mai cu seamă, municipiul Călăraşi. Mai precis, sunt
prezentate două instituţii de cult:
Biserica „Sfânta Anastasia” şi
Mănăstirea Radu Negru. Scopul
apariţiei acestei cărţi este să tragă
un semnal, nu neapărat de alarmă,
dar oricum de atenţionare, că şi în

ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI

PRIMĂRIA COMUNEI UNIREA
Cod poştal: 917270
Telefon: 0242343028; fax: 0242343448
E-mail: primariaunireacalarasi@yahoo.com

Anunţ de participare la licitaţia deschisă
Consiliul Local al comunei Unirea, judeţul Călăraşi, cu sediul în
comuna Unirea, Şoseaua Călăraşi – Feteşti nr. 303, organizează în
data de 20.08.2018, ora 10.00, la sediul instituţiei, licitaţie deschisă
pentru concesiune imobil - teren arabil intravilan fără construcţii,
domeniul privat al comunei Unirea, judeţul Călăraşi în suprafaţă de
2.100 mp, situat în Cv. 72, P. 7, strada Bugeac nr. 5.
Preţul de pornire al licitaţiei este de 1.176 lei/an.
Ofertele se pot depune până la data de 17.08.2018, ora 12.00 la sediul
instituţiei.
Caietul de sarcini şi documentaţia pentru licitaţie pot fi achiziţionate
de la sediul instituţiei, contra sumei de 100 lei.
Relaţii suplimentare se pot obţine la Primăria comunei Unirea,
telefon 0242/343028, d-l. Moraru Ovidiu.
Primar,
Ing. Belu Florian

acest judeţ de la marginea
României, Călăraşi, sunt
organizate acţiuni de valoare,
acţiuni de înaltă ţinută culturală şi
spirituală. Numai dacă ţinem cont
de faptul că la împlinirea a 100 de
ani de la tragicul eveniment din
septembrie 1916 - Bătălia de la
Turtucaia, din partea României, ca
oficiali în funcţie, doar primăria
Chirnogi a fost prezentă!, alături
de diverse asociaţii ale rezerviştilor armatei române din ţară şi

mai cu seamă din judeţul
Constanţa, care a fost reprezentat
la nivel de Arhiereu. Ambasada
României la Sofia a fost prezentă la
monumentul eroilor ridicat de
Regina Maria a României la
Turtucaia, de abia peste o
săptămânăde la eveniment!
Revista Historia scria: „Nici o
oficialitate română nu a fost
prezentă la împlinirea centenarului de la cumplita bătălie, şi
totuşi judeţul Călăraşi a onorat
evenimentul prin primăria
Chirnogi! Felicitări primarului,
ing. Irinel Roman!”.
De altfel, autorul cărţii precizează:
„Acest lucru trebuie făcut
cunoscut şi prezentat cititorilor.
Am dezvăluit doar un fragment
din ce conţine cartea. Las la
latitudinea iubitorilor de carte să o
analizeze şi să o aprecieze,
bineînţeles dacă este cazul!”
Intersant este şi un interviu
acordat autorului acestei cărţi de
către însuşi Mitropolitul Naum de
Ruse, un prieten al românilor din
Chirnogi, după cum se poate lesne
deduce din interviu. Trebuie
amintit faptul că anumite pasaje
din carte sunt traduse în limba
bulgară, tocmai pentru a putea fi
citită şi dincolo de Dunăre,
lucrarea fiind considerată „o carte
eveniment” în rândul comunităţii
din Chirnogi. Cartea costă 25 lei şi
se poate procura în sistem
ramburs prin poştă printr-o
simplă comandă la adresa de email: relu.cotoban@gmail.com.

Primăria Dichiseni

Anunţ concurs angajare
Primăria Comunei Dichiseni cu sediul în loc. Dichiseni, str. Lichireşti, nr.72, jud.
Călăraşi, organizează concurs pentru ocuparea următoarei funcţii publice:
1. Consilier I - grad profesional superior, în Compartiment finanţe-contabilitate
Condiţii specifice de participare la concurs:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor
economice;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum
7 ani;
- cunoştinţe operare / programare pe calculator – nivel de bază (word, excel, etc);
Concursul se organizează la sediul Primăriei Dichiseni: str. Lichireşti, nr.72, jud.
Călăraşi, astfel:
În data de 30.08.2018 , ora 10ºº - Proba scrisă
În data de 03.09.2018, ora 10ºº - Proba de interviu
Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 20 de zile de la data
publicării anunţului in Monitorul Oficial partea a III a, la sediul Primăriei Comunei
Dichiseni si trebuie sa conţină in mod obligatoriu documentele prevăzute de HG
611/2008.
Bibliografia se afişează la sediul Primăriei Dichiseni din str. Lichireşti, nr.72, jud.
Călăraşi, precum şi pe site-ul instutuţiei www.primariadichiseni.ro. Informaţii
suplimentare se obţin la sediul primăriei sau la tel.0242.313.637.
Primar,
Iulian RADU
www.obiectiv-online.ro
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Ionel Catană: „Voi candida pentru
Primăria Ulmeni la alegerile parţiale”
Mircea Brânduşă

D

in data de 21 iunie
a.c., conducerea
primăriei Ulmeni
este asigurată, sub formă de
interimat, de viceprimarul
Ionel Catană. Acesta se află
la al patrulea mandat de
viceprimar şi susţine că a
dobândit suficientă
experienţă în cadrul
administraţiei publice
locale, astfel încât funcţia pe
care o exercită în prezent să
nu mai aibă secrete. În
interviul de mai jos, Ionel
Catană oferă detalii despre
activitatea primăriei Ulmeni
din ultima perioadă.
Rep: D-le Catană, vă simţiţi
pregătit să ocupaţi funcţia de
primar după 4 mandate ca
viceprimar?
I.Catană: În principiu, nu mai sunt
secrete de desluşit. Cunosc în amănunt
toată legislaţia cât şi problemele cu care
se confruntă comunitatea. Din punctul
meu de vedere înseamnă o mare
provocare. O postură onorantă să arăţi
că poţi să faci ceva bine pentru
comunitate:
Rep: Care este situaţia comunei
Ulmeni din punct de vedere
administrativ, economic şi social
acum, după ce mandatul fostului
primar, Gheorghe Uleia a încetat
de drept.
I.Catană: Administrativ, ne situăm
bine. Avem tot ce ne trebuie în
momentele astea. Avem şi proiecte
interesante pentru binele comunităţii.
Rep: Organigrama primăriei este
aşa cum vă doriţi dumneavoastră,
mă refer la serviciile din primărie?
I.Catană: Cred că ar mai trebui ceva să
acoperim anumite servicii. În special la
gospodăria comunală, unde suntem
foarte deficitari.
Rep: Din punct de vedere economic, care este situaţia? Bugetul este
bun? Aveţi diferenţe între raportul
venituri-cheltuieli?
I.Catană: Economic stăm bine.
Raportul venituri-cheltuieli este unul
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echilibrat.
Rep: Să înţeleg că nu există
arierate, restanţe către furnizorii
de servicii, către plata salariilor?

Ulmeni la ora actuală?
I.Catană: Suntem undeva aproape de
70%. Banii fiind redistribuiţi către
proiectele în regie proprie, către lucrări

Către persoanele cu îndemnizaţii
pentru ajutor de handicap?
I.Catană: Doar mici datorii către
furnizori. Plata salariilor este la zi, plata
îndemnizaţiilor este la zi, arierate nu
sunt.
Rep: Vă aşteptaţi la vreo rectificare bugetară? Banii unde i-aţi
putea folosi?
I.Catană: Ar fi bună. Am putea folosi
banii la proiecte pentru că avem o mare
problemă cu cofinanţarea lor.
Rep: Aveţi vreun caz social care
merită să fie făcut cunoscut massmedia? Dvs. personal, cunoaşteţi?
I.Catană: Eu personal nu cunosc, dar
cazuri sunt, mă refer la persoanele în
vârstă, la familiile cu o stare materială
precară. Oameni cu probleme. Sunt
oameni bolnavi, fără posibilităţi
financiare care să le dea posibilitatea de
a-şi procura medicamente.
Rep: Populaţia este îmbătrânită?
I.Catană: Populaţia este îmbătrânită şi
mai grav este că sunt foarte mulţi plecaţi
din cauza situaţiei economice. În orice
caz, se observă că o mare parte din ei
care au fost plecaţi revin în vacanţă şi
mai lucrează pe lângă casă.
Rep: Din punct de vedere al
colectării taxelor şi impozitelor
cam ce coeficient are primăria

pe care le avem în diferite stadii de
execuţie. O mare parte din bani se duc la
buget şi pe urmă se întorc la noi, dar
doar o parte din ei, nu toţi.
Rep: Aţi amintit de factorul
economic, aici incluzând activitatea unor agenţi economici pe
raza comunei. Vă întreb: există
interes în rândul investitorilor, fie
şi din împrejurimile comunei,
ţinând cont că vă situaţi aproape
de oraşul Olteniţa, pentru a
investi în Ulmeni?
I.Catană: Mare parte sunt interesaţi să
cumpere terenuri. Putem spune că
avem două PUZ-uri la nivel de Consiliu
Local spre aprobare pentru un punct de
lucru. Investitorul este interesat să facă
o fermă de reproducţie pentru porci.
Primăria îi va acorda tot sprijinul. Noi
suntem chiar încântaţi că vor să
construiască la noi în comună, fiindcă
vor veni bani la buget, se vor crea noi
locuri de muncă.
Rep. Din punct de vedere al
proiectelor, care sunt cele mai
semnificative şi în ce stadiu se află
la ora asta când vorbim?
I.Catană: La momentul acesta avem
două proiecte semnate pe PNDL 2.
Înfiinţare sistem de canalizare şi
construire staţie de epurare, aflat la
stadiul de licitaţie şi este vorba de vreo
19 km de reţea de canalizare şi
construire staţie de epurare. Modernizare străzi de interes public local pe o
lungime de 5 km, aflat tot la stadiu de
licitaţie. Avem o cotă de finanţare, noi ca
şi Consiliu Local în cadrul proiectelor
iar aici o să avem chiar probleme pentru
că toată consultanţa şi toată organizarea
de licitaţie se va face pe cheltuielile de la
bugetul local. Şi sunt bani pe care
trebuie să-i dăm în imediata fază după
ce facem licitaţia.
Rep: La doi ani de la începerea
celui de-al patrulea mandat de
viceprimar şi o lună de când
exercitaţi funcţia de primar
interimar, care ar fi cele mai
importante realizările/lucrări
implementate de către primăria
Ulmeni?
I.Catană: Lucrările importante au fost
cu reţeaua de apă, cu modernizarea

străzilor (am avut un proiect de vreo 6
km), apă la discreţia oamenilor
(extindere reţea) avem un procent de
95-96% gospodării racordate la apă.
Rep: Să înţeleg că sunt şi
contorizate?
I.Catană: Absolut tot. Mai sunt şi ceva
probleme, dar le vom rezolva.
Rep: D-le primar, pentru
următorii doi ani rămaşi din acest
mandat, ce v-aţi propus să
realizaţi pentru comunitate ca
proiecte de viitor? Ce priorităţi
există pe agenda dvs. de lucru?
I.Catană: Priorităţile sunt: implementarea proiectului de canalizare şi
modernizarea celor 6 km de străzi.
Suntem la stadiu de discuţii pentru alte
două-trei proiecte: căminul cultural
cred că îl vom da jos, pentru că este întro stare avansată de degradare. Mai este
vorba despre un teren de sport,
multifuncţional, cu instalaţie de
nocturnă, pistă sintetică, tribună, iar al
treilea proiect este de modernizare
străzi prin asfaltare a 20 km în toate
zonele comunei (Valea lui Soare,
Ulmeni).
Rep: O altă întrebare, ştiind că
sunteţi un susţinător al sportului,
veţi susţine echipa de fotbal Rapid
Ulmeni în continuare?
I.Catană: Bineînţeles, voi propune spre
aprobare Consiliului Local acordarea de
sprijin financiar în continuare.
Rep: Aveţi în planul dumneavoastră (vă ştiu ca un om
ambiţios) de a duce iarăşi Rapid
Ulmeni în Liga a IV-a?
I.Catană: Nu ştiu. Mi-aş dori foarte mult
acest lucru, dar stăm foarte prost cu
selecţia. Neexistând o bază de selecţie
nu reuşim să avem un lot competitiv.
Baza sportivă o administrăm, este una
care corespunde criteriilor impuse de

AJF pentru Liga 4, bani în buget am
prins pentru desfăşurarea activităţii
sportive, o să finanţăm în continuare,
nu sunt probleme. Chiar stăm bine.
Rep: D-le Catană, dacă vor fi
alegeri parţiale în septembrie, veţi
candida? Pe listele PNL?
I.Catană: Da, voi candida din partea
PNL.
Rep: Care este relaţia dvs. cu
preşedintele Consiliului Judeţean, Vasile Iliuţă?
I.Catană: Cu domnul Iliuţă am o relaţie
foarte bună. La fel şi cu dl Dinulescu, cu
tot Consiliul Judeţean chiar şi cu
Prefectura.
Rep: Care este mesajul dumneavoastră pentru locuitorii comunei
Ulmeni?
I.Catană: Să aibă încredere în mine şi
echipa cu care lucrez în primărie. Îi
asigur că îi voi reprezenta cu cinste şi voi
încerca să le soluţionez problemele atât
cât legea îmi permite. Le doresc tuturor
sănătate.
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Nicolae Râjnoveanu: „Prioritară pentru noi, cei care trăim
în comuna Roseţi, este aducţiunea de gaze naturale”
Mircea Brânduşă

R

ecent, am purtat o discuţie cu dl.
Nicolae Râjnoveanu, primarul
comunei Roseţi, aflat la cel de-al
cincilea mandat. Domnia sa ne-a oferit
detalii interesante privind activitatea
primăriei Roseţi din ultima perioadă. De
asemenea, ne-a făcut cunoscute realizările
din utimii doi ani, precum şi priorităţile
pentru perioada imediat următoare. Nu în
ultimul rând, a vorbit despre pesta africană
(pesta porcină, cum este cunocută) dar şi
cum stau lucrurile privind cea de-a doua
ediţie a Zilelor Comunei Roseţi, eveniment ce
va fi organizat în zilele de 18 şi 19 august 2018
în parcul central al comunei.
Rep: Dle primar, în acest moment,
care este situaţia în comuna Roseţi?
N.R.: Ne aflăm încă în al doilea trimestru al
acestui an. La finalul trimestrului unu, pot să
spun că stăm destul de bine faţă de anul
trecut. Aşteptăm ca la finalul anului să avem
sursele necesare să finalizam ceea ce ne-am
propus. Problema pe care o avem şi pe care
nu ştiu cum vom putea s-o rezolvăm este cea
a apei potabile. Am reuşit anul ăsta să
înfiinţăm serviciul pentru această activitate,
aşa cum de fapt este şi legal, dar lucrurile
merg foarte, foarte prost. Oamenii n-au
înţeles nici la ora actuală că apa este
prioritară. Dar încet, încet sper ca locuitorii
să înţeleagă acest lucru. S-ar putea să fie o
problemă inclusiv şi în serviciul de colectare
a gunoiului menajer pe care îl avem
contractat cu REBU prin A.D.I.
Ecomanagement Salubris, asociaţia pe care
noi, la nivel de judeţ, am înfiinţat-o şi care ne
reprezintă în faţa societăţii prestatoare. Am
început foarte bine, dar se pare că ei se
organizează prost. Din punct de vedere al
prestărilor lucrărilor, sunt la înălţime, dar e
vorba de colectarea banilor. Trebuie să
înţeleagă toată lumea că nu eu trebuie să le
port de grijă în sensul ăsta, trebuie să-şi
poarte singuri de grijă şi să se organizeze,
pentru că noi suntem una din localităţile care
dorim tarifare nu taxare.
Economic şi social, consider că stăm foarte
bine la ora actuală. Ar mai fi nevoie de ceva
resurse financiare ca să putem susţine ceea ce
ne-am propus. În primul rând, măcar să ni se
returneze banii care ni s-au retras (e vorba de
aproape 7 miliarde lei vechi) şi aştept,
aştept... Eu nu sunt în stare să promovez
toate proiectele pe care le-am promovat dacă
nu se rezolvă problema acestor bani. Nouă şi
comunei Ştefan cel Mare ni s-au retras nişte
bani. Acele fonduri ne sunt necesare pentru
că noi, ca oamenii gospodari, iarna ne facem
car iar vara ne facem sanie. Pentru că aşa e şi
normal! Ne facem socotelile cu un an înainte
ce putem să facem. Lăsăm anul ăsta, nu
facem o lucrare sau eu ştiu care-i treaba, nu
facem ceva ce am fi avut în program şi lăsăm
pentru la anul, pentru că ne sunt necesari mai
mulţi bani. Trebuie să înţeleagă toată lumea
că noi nu economisim de dragul de a
economisi sau nevrând să facem ceva.
Doamne fereşte, acei bani sunt folosiţi tot
pentru comună, tot pentru cetăţenii
localităţii, pentru că sunt banii noştri şi noi
ştim ce avem de făcut cu ei. Acolo unde nu
există interes, e clar! Dar unde există interes
şi vrem să facem treabă şi ştim foarte bine că

ne sunt banii ăia necesari, de ce ne sunt
retraşi? Am impresia că legislaţia aici lasă de
dorit. Şi trebuie rezolvată. Nouă ne-a promis
atât domnul ministru Teodorovici, cât şi
domnul director Ţifrea că ne vor fi restituiţi
acei bani. Dacă cineva a făcut o greşeală, e
treaba lui. Social, stăm bine. Noi nu mai avem
decât vreo 60 de dosare la Legea 416.
Totodată ţin să vă spun că relaţia mea cu
AJOFM este excepţional de bună. De câte ori
am apelat la reprezentantul dumnealor,
doamna Mariana Vasile (o doamnă
exepţională, de suflet, cu care te poţi
înţelege), am găsit cale de rezolvare pentru
un cetăţen care îşi căuta un loc de muncă,
pentru cineva care vroia o instruire într-un
anumit domeniu, cu ea am rezolvat toate
treburile. Cât priveşte cealaltă parte,
persoanele cu handicap, aici e o problemă.
Majoritatea celor care întreţin aceste
persoane solicită să fie reangajaţi. Ştiţi că
atunci când noi eram cei care îi plăteam,
neavând bani, am renunţat la acest lucru şi
am dat numai indemnizaţia de handicap.
Trebuie neapărat rezolvat acest aspect, şi mai
ales de către Casa de Sănătate. Pe urmă, mai
avem două probleme care trebuiau rezolvate
de doi ani de zile. E vorba de persoana care se
ocupă de asistenţa sanitară comunitară şi e
vorba de un asistent medical la nivel de
şcoală. Aici, asistentul medical, nu ştiu de ce
nu înţelege toată lumea, e foarte bine
organizat. Clasele sunt la aproape maximum
de normă. În fiecare an returnăm din banii
ce-i primim la buget, 3-4 miliarde de lei către
Inspectoratul Şcolar şi apoi aceştia
repartizează la şcolile unde sunt necesari a fi
cheltuiţi aceşti bani. Deşi banii ăştia au fost ai
noştri pe numărul de elevi conform formulei
de calcul. Deci, să rezolvăm treaba în aşa fel
încât şi eu am nevoie de multe alte posturi în
aşa fel încât sistemul de învăţământ din
comună să meargă perfect. Normal că şi nouă
ne-ar conveni ca numărul de elevi din clasă să
fie mai mic în aşa fel încât profesorii să se
descurce mai bine. Dar vedeţi că nu se poate.
Am căutat să rezolvăm problema cât mai
frumos şi mai bine. Aşa cum de fapt e şi legal.
În condiţiile astea măcar acelaşi sistem să fie
plătit din aceste fonduri pe care noi le
restituim. Odată ce am destule fonduri,
funcţie de numărul de elevi pe care îi am în
şcoală de ce nu le-am folosi aici? Pentru
educarea acestor copii? Înţelegeţi ce vreau să
spun? Şi eu am nevoie de profesori cu grade,
titularizaţi, profesori buni şi am avea şi alte
rezultate în învăţământ faţă de ce avem la ora
actuală. Pentru că, vedeţi dumneavoastră, la
evaluarea clasei a VIII-a, nu suntem
mulţumiţi absolut deloc de rezultatele
obţinute. Trebuie rezolvată această treabă.
Am avut o discuţie mai aprigă în Consiliul
Administrativ al Şcolii, atât cu cadrele
didactice cât şi cu reprezentanţii părinţilor şi
ai Consiliului Local în care mi-am spus
punctul de vedere şi pe lângă faptul că am
căutat să fim puţin, puţin mai duri, ne-am
rezervat şi posibilitatea de a fi mult mai
apropiaţi de dumnealor şi a le sta în preajmă
şi a-i ajuta ca procesul de învăţământ să fie
mult mai bun.
Rep: Dle primar, care ar fi principalele
realizări ale primăriei Roseţi în cei doi
ani din acest al cincilea mandat pe care
îl exercitaţi?
N.R. Profit de ocazia asta şi trebuie să vă spun

că la această oră avem două proiecte pe
PNDL 2. Este vorba de Modernizarea Tramei
Stradale (ansamblu de străzi pe care se
desfăşoară traficul), proiect în jurul a 5,2
milioane de euro. Aici s-a licitat, se ştie cine a
câştigat lucrarea, s-au câştigat la pachet,
proiectare cu execuţie şi suntem în linie

dreaptă. Sperăm ca zilele astea să semnăm
contractul şi să începem lucrarea. Celălalt
proiect are ca obiectiv modernizarea Şcolii.
Aici mai avem câţiva paşi de făcut, urmează
să scoatem la licitaţie şi se rezolvă problema.
Contractele cu Ministerul Dezvoltării sunt
încheiate de acum aproape două luni.
Urmăm paşii legali în aşa fel încât să
demarăm cât mai repede lucrările. Mai ales
că acest proiect de modernizare a Şcoli
impune timp pentru a se rezolva. Nu ştiu cine
va câştiga lucrarea, dar trebuie să vă spun că
acolo e de muncă şi muncă migăloasă, ceea ce
mă face să cred că nu oricine va veni să
depună ofertă pentru aceast proiect, mai ales
ştiind că e vorba de cinci corpuri de şcoală,
deci implică un volum mare de muncă.
Trebuie să fie foarte atenţi cei care vor dori să
lucreze la aceste şcoli, pentru că la aceste
obiective nu-i de joacă. Iar noi o să fim în
preajmă întotdeauna şi o să verificăm modul
cum lucrează. Ca de obicei. Un alt proiect are
ca obiectiv Înfiinţare teren de fotbal, finanţat
prin G.A.L. Acest proiect se află în fază de
încheiere a contractului cu Agenţia de Plăţi şi
săptămâna asta mă aştept să fiu chemat să
semnez şi contractul ăsta. La sala de sport
mai sunt nişte paşi de făcut. Ştiţi că lucrarea
este executată prin C.N.I. Ei vor conduce
lucrările, dar bineînţeles că şi noi stăm şi
monitorizăm pentru că e normal, 4 ochi văd
mai bine decât 2. Noi o să preluăm lucrarea şi
trebuie să ştim într-adevăr ce preluăm. Eu nu
vă ascund că în preajmă am un colectiv foarte
bun, de oameni cu pregătire înaltă, care ştiu
într-adevăr să lucreze. De asemenea, lângă
mine s-au mai ataşat şi câţiva diriginţi de
şantier care îmi cunosc pretenţiile şi ştiu
foarte bine: cu mine nu se discută, dacă
lucrarea nu e de bună calitate, indiferent cine
ar fi, dar indiferent cine ar fi, cu mine nu mai
lucrează. Nu lucrează! Sunt puţin mai dur şi
am pretenţii mari, pentru că eu sunt şi
constructor de meserie şi n-aş vrea să se
creadă că merge şi la Roseţi cum, poate,
merge în altă parte. La Roseţi nu vin decât
anumite societăţi, care depun ofertele pentru
că-mi ştiu pretenţiile. Trebuie să înţeleagă că
ori fac lucrarea bine ori nu mai vin! Mai bine
să nu vină, să-şi vadă de treabă, cu mine nu se
înţeleg.
Rep: Dle primar, pentru anii următori
ce proiecte există în agenda dumneavoastră de lucru?
N.R.: Prioritară pentru noi, cei care trăim în
comuna Roseţi, este aducţiunea de gaze
naturale. Pentru a implementa acest proiect
m-am aşezat la masa de lucru cu primarii din
localităţile Dichiseni, Unirea şi Jegălia şi am
discutat posibilitatea unui parteneriat în
vederea realizării unei documentaţii tehnice
care să ne permită racordarea la reţeaua
naţională Bucureşti-Constanţa a comunelor
pe care le reprezentăm. Un alt proiect pe care
îl vizez pentru următorii ani are ca obiectiv
extinderea şi modernizarea iluminatului
public stradal prin înlocuirea becurilor cu
tehnologie led.
Rep: Dle Râjnoveanu, ce ne puteţi
spune despre pesta porcină.

N.R.: Eu mi-am spus opinia cu ocazia
colegiului prefectural care a avut loc de
curând, dar, ca întotdeauna, poate că domnul
prefect nu are timp şi caută să treacă prea
repede peste când e de discutat un astfel de
subiect. Nu ştiu cum se întâmplă, că
întotdeauna, de la un timp încoace, cum se
apropie Paştele, începem să vorbim de gripa
aviară, ba că nu ştiu ce are oul, ba că nu ştiu ce
are găina! Se apropie Crăciunul, începem să
vorbim de pestă, începem să vorbim de alte
nebunii şi care până la urmă se dovedesc a fi
anapoda. Întotdeauna U.E. îşi rezolvă
scopurile privind România şi proştii noştri
apleacă urechea, mă înţelegeţi ce vreau să
spun. Ei au impresia că noi suntem chiar de
pe altă lume, sau că suntem de pe undeva din
Africa. Cum dracu a venit pesta asta africană
tocmai în România? De ce n-a venit în
Germania, n-a venit în Olanda, n-a venit în
Anglia, n-a venit în Spania, n-a venit în Italia,
care au într-adevăr flotă în afară şi fac comerţ
cu africanii. Noi ce mai avem, nu mai avem
nimic. Trebuie să se înţeleagă un singur
lucru, conducerea ţării trebuie să înţeleagă că
şi când am trecut prin aşa zisa criză de pe
vremea lui Băsescu, am ieşit mai repede din
acea criză şi prin faptul că mica gospodărie
ţărănească, care avea un porc, doi, trei,
gospodărie de subzistenţă cum spunem noi, a
mai ţinut şi două, trei familii de la oraş.
Băsescu a fost un om şi un preşedinte de ţară
foarte diplomat. El ştia că protecţia socială o
făceam noi, ăştia de la ţară.
Rep: Ce mai aveţi de adăugat?
N.R.: Domnule, este o mare gogomănie, la fel
cum au mai fost şi altele. Parcă s-ar ruga de
noi ăştia de la Direcţia Veterinară să le
spunem că avem şi noi pestă în comună. Nu
ştiu ce interese meschine stau la baza acestei
probleme.
Rep: Crescătorii de animale din
comuna Roseţi sunt afectaţi de pesta
porcină?
N.R.: Nu. Şi sper să nu fie. Fiecare cetăţean îşi
ţine animalul în curte, n-are nici o tangenţă
cu prostiile unora. Cred că UE are nevoie de
piaţă de desfacere unde să-şi arunce carnea
din Germania, Olanda, etc.
Rep: Dle primar, se apropie cu paşi
repezi un eveniment important în
cadrul comunei pe care o conduceţi.
Este vorba despre cea de-a doua ediţie
a Zilelor Comunei Roseţi. În ce stadiu
vă aflaţi cu pregătirile?
N.R.: Din punctul meu de vedere, în ceea ce
priveşte organizarea, stăm bine. Problema
mare este cu cei care ne sprijină să ducem la
bun sfârşit şi acest eveniment. Sunt puţini
anul acesta. Săptămâna asta avem nişte
promisiuni din partea unor organizatori de
evenimente, aşteptăm oferte. Şi aici se
impune o atenţie destul de mare pentru că nu
trebuie să ne mulţumim cu jumătate de
măsură.
Rep: Vă referiţi la o triere a programelor artistice?
N.R.: Sigur că da. Ştiţi foarte bine că eu am
rezolvat problema scenei, problema
asigurării cu energie electrică. Eu mi-am
făcut scena mea, nu mai stau în fiecare an să
închiriez, trebuia să dau 2000 – 2500 de euro
pentru scenă.
Rep: În concluzie, îi puteţi asigura pe
locuitorii comunei Roseţi că vor fi
două zile de petrecere, de voie bună?
N.R.: Fără discuţie. Fiecare va vedea întradevăr că noi ştim să apreciem munca
fiecărui cetăţean din comună. Eu ştiu să le
apreciez munca.
Rep: Aveţi intenţia de a acorda
diplome celor merituoşi?
N.R.: Da, celor care într-adevăr îşi dau silinţa
şi îşi dau interesul ca localitatea noastră să fie
cât mai frumoasă. Pentru familiile care
împlinesc 50 de ani de la căsătorie anul
acesta, vom căuta ca acest eveniment să fie
unul fericit în viaţa lor. Sunt foarte multe pe
care le am în gând. Mă gândesc şi voi propune
Consiliului Local decernarea Titlului de
Cetăţean de Onoare al comunei Roseţi. A fi
cetăţean de onoare al comunei Roseţi
presupune să fii o persoană marcantă, una
care şi-a adus contribuţia la dezvoltarea şi
perpetuarea imaginii comunei Roseţi.
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UMBLAREA LA MARE

Încheiasem, uşor ostenit, Postul
Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel.
Era sfârşit de iunie, într-o vineri
cu dezlegare la peşte. A doua zi
am plecat cu Maria la locul
făgăduinţei: Floroiu, 18, 2 Mai.
Pe la Cernavodă ne pregăteam
să intrăm în „cuptor" pe o ploaie
halucinantă, de chiar mă
gândeam de ce n-om fi stat
acasă în pat, în faţa
televizorului, să ne minunăm de
defilarea africanilor în ghete din
mai toate echipele lumii ajunse
pe stadioanele dintr-o Rusie
diortosită imperial de Putin. Sau
să ne crucim că în economia
unei ogrăzi închipuite, între
curci, Viorica Dăncilă se înfoaie
şi gâlgâie că România e tigrul
Europei...
*
Folclor de luat în seamă
Din duminica a 5-a după Rusalii
ne aşezăm în iulie. După o
îndelungată tradiţie, după
decrete şi semne de toleranţă
(Mihail Comneanul, împărat
bizantin, 1166; Franz Josef, prin
Episcopul ortodox Ghedeon
Nichitici, 6 decembrie 1786)
ştim şi azi că în prima zi din
iulie, Sfinţii şi făcătorii de
minuni, doctori fără de arginţi
Cosma şi Damian, cei din
Roma, dacă lucrezi la vie se vor
usca butucii de viţă-de-vie; sau
că a opta zi din „cuptor" este
numită în popor Procopiile,
ziua lupilor şi a grindinii;
oamenii trebuie să ţină ziua ca
să nu fie loviţi de fulgere şi ca
lupii să nu le atace vitele (Artur
Gorovei, Credinţă şi superstiţii
ale poporului român, Ed. Grai şi
Suflet – Cultura Naţională,
Bucureşti, 1995, pp. 252, 95 ).
La 2 iulie se pomenesc Aşezarea
veşmântului Născătoarei de
Dumnezeu în Vlaherne; mai
nou, Sf. voievod Ştefan cal
Mare.
La 20 iulie e mare praznic:
Sfântul şi Slăvitul Proroc Ilie
Tesviteanul, cel anunţat că „va fi
locaş al luminii darului lui
Dumnezeu şi cuvântul lui va fi
ca focul de puternic şi de
lucrător"; cel care stăpâneşte
norii şi ploile; (în particular,
patronul casei mele).
La 27 iulie îl pomenim pe
Sfântul Mare Mucenic şi
Tămăduitor Pantelimon, cel
care a dat roade pomilor; „de la
www.obiectiv-online.ro

Pantelimon se călătoreşte vara,
cerbul iese din apă şi apa se
răceşte, se scutură mărul de aur
din Rai..." (Antoaneta Olteanu,
Calendarul poporului român,
Ed. Paideia, Bucureşti, 2001, p.
344).
După Sfântul Ilie se petrece
Târgul de fete de pe Muntele
Găina: „Ţine moţ de hastă
straiţă / Să mă hâţ (joc) cu
hastă moaţă/ Până mă hâţei cu
moaţa/ Se duse moţul cu
straiţa!"...
Şi tot în iulie, acum
patruzecişipatru de ani, cu
Maria, ne-am făcut Casă. După
13 ani de descinderi în acelaşi
loc „18" din curtea lui Floroiu a
devenit o odaie din Casă, nu
doar o locaţie de vacanţă de
două săptămâni...
*
Repere spirituale şi semne
de pricopseală
La Terasa „Dinamo" – numele
scris cândva deasupra porţii e
şters de vreme – clienţii intră pe
sub un umbrar acoperit de viţăde-vie (vrejul profetului Iona?),
dar niciodată mâncat de vreun
vierme. Stăpânul are umbră
deasupra capului său şi se simte
ocrotit de necazuri.
Altfel, şi invariabil, de când se
trezeşte şi până la culcare, S.F.
„mănâncă" ţigările până la
jumătate şi bea apă plată şi rece
dintr-o cană mare. (Când se
întunecă de nori şi fulgeră,
seamănă cu vrăjitorul Merlin
într-un ritual cu belladonă).
Filtrează cu un ochi mişcarea de
du-te-vino a turiştilor, cu celălalt
ţine în echilibru bucătăria. Nu-i
scapă nimic.
În terasele „2 Mai", „La ceaune",
„Atlantic" sau „Coşul cu scoici"
bâzâie musca...
Floroiu, fiul văduvei Maria, are
52 de ani. Absolvent al Şcolii
profesionale de alimentaţie
publică din Constanţa, talentat,
inteligent, cu fler şi cu tupeu,
avea acces oriunde cu
legitimaţia care îl identifica la
„Protocolul de Stat". Aţâţat sau
nu de gagici, putea să bea
vagonabil. Era de neoprit chiar
şi noaptea, când miliţienii îi
spuneau „Să trăiţi! Ne vedem
mâine la una mică".
Vara lucra barman la Neptun,
iarna ospătar la Snagov, la Vila
23, Gospodăria de Partid. A
cunoscut „funcţii" şi „vipuri"
(Ştefan Andrei, ministrul de
externe, generalul Neagoe etc.
etc.), avea o viaţă de dimineaţă
până dimineaţă, ca un carusel.
Într-o zi a cunoscut-o pe
Carmen, viitoarea lui soţie.
A pus dop la sticlă şi franjuri la

perdele. Împreună îi au pe AuraŞtefana (stewardesă la Viena, pe
vas de croazieră), Mihai (student
la Braşov, se specializează la
Londra; după cursuri se plimbă
cu „girls" în Hyde Park ),
Cătălina (adoră „placa" pe mare,
va face surf ; dacă eram ţigani ne
tocmeam să o cumpărăm pentru
Radu, nepotul meu născut cam
deodată cu ea ).
Floroiu patronează un hotel cu 3
etaje şi 17 camere, o vilă P+1 cu
6 camere şi terasă, trei foişoare
inspirate din arhitectura de
deal-munte, o bucătărie de
„meniu", cu trei compartimente,
şi alta „pentru toţi", locuri de
joacă pentru copii, o terasă
semideschisă, o spălătorie şi
chiar locuri de cazare pentru
angajaţi. Camerele sunt dotate
cu mobilier care nu scârţâie,
frigider, televizor şi aer
condiţionat.
La „Dinamo" se mănâncă, de
preferinţă, peşte. Se bea vin din
pivniţele Domeniilor Ostrov, şi
din greşeală bere.
La terasa pomenită nu se găseşte
nici un pliant turistic, nici măcar
un flyer. „N-am nevoie", spune
patronul, propaganda fiindu-i
asigurată de propria lui
pricepere, de harul soţiei,
Carmen, de bucătărese, de
directorul economic, Dana, o
fină dintre câteva zeci de
botezaţi şi cununaţi de patron.
Naşii Sorin şi Carmen Floroiu
sunt milostivi, sponsori ai
hramurilor bisericeşti şi degrabă
ajutători ai celor necăjiţi.
*
Floroiu a fost (pus aşa, verbul
îmi pare corect) fan al echipei de
fotbal „Dinamo". Când,
binecuvântat de mamă şi-a
început afacerea, în 1996, i-a pus
numele terasei chiar „Dinamo"
şi i-a îmbrăcat pe toţi ospătarii
în tricouri roşii. Pe atunci însă
jucau „câinii roşii" şi nu Corbu...
Privesc la meciurile
Campionatului Mondial de
Fotbal din Rusia. Ce echipă
„câinoasă" are Croaţia! „Za dom
spremni!" (Pentru patrie –
gata!).
*
Între spaţiile, nu multe, dar bine
distribuite, dintre reperele în aer
liber şi al adăposturilor de uz
alimentar, casnic şi de „afaceri",
toate oneste, spiritul locului,
dacă nu exagerez, este
indiscutabil onorat de livadă.
Un spirit inteligent sau o putere
magică stau într-un loc: genius
loci.
*

Moldoveni în Livadă,
moldoveni pe nisip şi-n apă
Rămas fără ospătari autohtoni,
patronul a mizat pe moldoveni
tineri, veniţi de dincolo şi de
dincoace de Prut (Basarabia,
Focşani, Dorohoi, Botoşani), toţi
harnici şi ascultători.
Mihaela Ochişor, fată ţanţoşă de
care am mai scris anul trecut, a
absolvit Liceul din Câmpulung
Muscel, a contestat nota de la
BAC, a primit mai puţin, n-a
contat, şi-a depus câte un
„dosar" la trei facultăţi.
Lucian Calinciuc, deja student la
Iaşi, îşi ascunde cu greu
tristeţea: are diabet de la 12 ani,
face patru doze de insulină pe zi,
dar primăvara şi toamna
munceşte la câmp cu părinţii,
vara roboteşte la terasa „omului
cumsecade", după cum mi-a
spus.
Silviu Cristian, din Focşani, cam
lăbărţat, inteligent, ironic şi
priceput la ce nu crezi. Strânge
bani să-şi ajute fratele la nuntă,
apoi să-şi pregătească şi el
„Casa" cu Iulia, ibovnica lui de
cinci ani („e greu să te iei în
sărăcie "). Mi se adresează cu
„bădie". Eu care am crescut pe
Valea Trotuşului mă simt cel
puţin ca proprietar de gater.
Din Dorohoi a venit Robert , un
băiat discret, cu mişcări
studiate, i-ar fi plăcut să-l cheme
Ştefan sau Rareş, de-aia mă şi
întreabă cum a fost la Codrii
Cosminului...
Dar cum se face că pe plajă
împart nisipul, soarele şi apa tot
cu moldoveni, mai ales cu
moldovence, asistente
maternale? Copiii se scaldă-n
Marea Neagră pe care n-au
văzut-o niciodată sau se scaldă-n
bucurie.
Pe mal, la doi paşi de cearceaful
meu, doi copii l-au lucrat pe
Putin din nisip, apă şi alge.
Putin e tot chel. Dar are un falus
vertical cât trei ştiuleţi copţi. O
moldoveancă în vârstă chiuie
excitată. O întreb dacă-i place
chestia şi îmi răspunde cântând
şi folcloric: „Cât-ai baba di
batrânâ / Tot ar vrea trasâ di
lânâ..."
În fiecare zi la nouă, o femeie
bătrână, cu pălărie de pânză cu
boruri largi şi şlapi găuriţi,
acoperită cu un veşmânt
transparent care lasă să i se vadă
costumul galben de plajă,
sprijinită în două cârje, păşeşte
anevoie între apă şi uscat...
Răzvan Ciucă,
Slobozia, iulie 2018,
înainte de Duminica Umblării
pe Mare - potolirea furtunii
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Luna august debutează cu
meciuri de pregătire pentru
AHC Dunărea Călăraşi

R

eunit pe 16 iulie, lotul de handbal al AHC Dunărea
Călăraşi a efectuat, în perioada 16 şi 22 iulie,
vizita medicală şi pregătirea la Călăraşi. Între 23
şi 31 iulie echipa se va afla în cantonament la Cheile
Grădiştei. La începutul lunii august încep meciurile de
pregătire.
Partidele de verificare au fost programate la începutul
lunii august: 3 – 4 august, acasă cu CSM Focşani 2007,
atunci când va fi prezentat lotul echipei; 13 – 14 august,
acasă cu GSK Batman Belediyesi, nou promovată în
Superliga Turciei; 17 – 19 august, participare la turneul

n
FC Viitorul – Dunărea Călăraşi 0-1

internaţional găzduit de campioana CS Dinamo
Bucureşti; 23 – 25 august, meciuri de pregătire în Sala
Polivalentă „Ion C. Neagu” din municipiul Călăraşi.
La începutul acestei luni, antrenorul secund Eremia
Pârâianu, fost jucător la CSM Călăraşi (2013-2014), a
fost desemnat în funcţia de manager sportiv.
AHC Dunărea Călăraşi va debuta în noua ediţie de
campionat, acasă, pe 5 septembrie 2018, când va primi
vizita vicecampioanei CSA Steaua Handbal. Tot pe teren
propriu va juca şi în etapa a doua, pe 15 septembrie, cu CS
Minaur Baia Mare.
Conducerea şi acţionarii clubului AHC Dunărea Călăraşi,
Consiliul Local Călăraşi, Primăria Călăraşi, Consiliul
Judeţean Călăraşi şi Ecoaqua Călăraşi au stabilit ca
preţul unui bilet de intrare în Sala Polivalentă „Ion C.
Neagu” din Călăraşi să fie 10 lei, 100 lei abonamentul de
suporter şi 500 lei abonamentul VIP.

Dan Alexa şi-a felicitat jucătorii,
dar îi sfătuieşte să rămână cu
picioarele pe pământ

D

unărea Călăraşi a produs marea surpriză
chiar pe terenul Viitorului şi a obţinut prima
victorie din istoria clubului în Liga 1, chiar în
prima etapă. Antrenorul care a reuşit şi promovarea,
Dan Alexa, a dezvăluit care a fost cheia succesului.
„O victorie importantă împotriva unei echipe foarte
bune, care produce fotbal, care simte spaţiile foarte
bine între linii, cu jucători de calitate. Viitorul ne-a
dominat, am avut şansă la acel penalty şi la bara lui
Voduţ, dar cred că am avut foarte mare determinare,
ne-am bătut pentru fiecare minge şi vreau să-mi
felicit jucătorii pentru că a fost un meci special, a fost
şi primul din istoria Dunării.
Am adus şi jucători noi. Dacă e să fiu mulţumit după

acest joc, e pentru determinare şi pentru că fiecare a
încercat să respecte cât mai mult ce le-am cerut”, a
spus Dan Alexa la finalul meciului.
Dan Alexa şi-a felicitat jucătorii, dar îi sfătuieşte să
rămână cu picioarele pe pământ. În caz contrar, vor
vedea banca de rezerve.
„Lucrurile sunt foarte clare, avem concurenţă pe
posturi, fiecare joacă pentru a rămâne în echipă,
nimeni nu e de neînlocuit, eu sunt foarte clar din
acest punct de vedere. Atâta timp cât vor respecta ce
le cer, eu zic că jucătorii cei mai în formă vor juca.
Cred că acesta e un foarte bun factor motivator, care
îi va ţine în priză pe viitor”, le-a transmis Alexa
jucătorilor.

S-au pus în vânzare biletele pentru meciul Dunării cu CFR Cluj

S

uporterii Dunării,
care doresc să-şi
vadă la lucru, în
premieră, la Călăraşi,
favoriţii în partida cu
CFR Cluj de sâmbătă,
28 iulie, pot procura
tichetele de acces de la
casele de bilete
amplasate la stadionul
Ion Comşa în zilele de
vineri şi sâmbătă între
orele 10.00 – 17.45.
Preţurile biletelor sunt
următoarele:
Tribuna I – 25 LEI
Tribuna II – 30 LEI
Peluze – 15 LEI
Zona Familiy – 1
părinte însoţit de un
copil – 15 LEI (în
limita a 420 de locuri)
Duelul Dunărea
Călăraşi – CFR Cluj,
contând pentru etapa a
2-a a ligii I Betano, se
va desfăşura sâmbătă,
28 iulie, de la ora
18.00, pe arena Ion
Comşa.
www.obiectiv-online.ro
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Apar parcările cu plată pe domeniul
public în municipiul Călăraşi

A

dministraţia locală doreşte să reglementeze
parcarea autovehiculelor în parcările de utilitate
publică din municipiul Călăraşi. În acest sens a
elaborat un regulament de funcționare şi organizare.
Programul de funcţionare pentru parcările publice cu plată
se stabileşte de luni până vineri, între orele 07.00 – 18.00,
iar în zilele de sâmbătă şi duminică, între orele 07.00 –
14.00, în zona pieţelor agroalimentare, a bazarului şi a
târgului.
Din parcările inventariate, urmează să fie amenajate
parcări publice în conformitate cu prevederile prezentului
regulament, cu avizul poliţiei rutiere.
În interiorul zonei de aplicare a sistemului de parcare,
oprirea/staţionarea/parcarea, în perioada programului de
parcare, este permisă numai în locurile de parcare cu plată
(autotaxare) special destinate acestui scop, semnalizate cu
indicatoare de parcare sau marcaje rutiere.
Regulamentul de organizare şi funcţionare a sistemului de
administrarea a parcărilor publice cu plată prevede
organizarea unor activităţi de protejare a domeniului
public al municipiului Călăraşi de către autovehiculele care
ocupă ilegal aceste domenii.
În parcările publice cu plată, funcţionarii publici din cadrul
Primăriei Municipiului Călăraşi - care au atribuţii de
control, în calitate de agenţi constatatori, vor efectua
control şi vor aplica sancţiuni contravenţionale în cazul
nerespectării de către utilizatorii parcărilor a prevederilor
prezentului Regulament.
Pentru limitarea timpului de staţionare în parcări s-a
stabilit că un autovehicul poate staţiona/poate fi parcat cu
plată, maxim 1h, pe bază de tichet de parcare.
Parcările vor fi amenajate de Municipiul Călăraşi, cu avizul
poliţiei Rutiere şi vor fi semnalizate cu indicatoare „Zonă de
staţionare cu durată limitată”, „Sfârşitul zonei de
staţionare cu durată limitată” şi indicatoare de parcare
„Parcare cu plată” cu panouri adiţionale cu inscripţia
„Parcare de max. 1h”, pe bază de tichete.
În parcările publice cu plată, autovehiculele vor staţiona
numai pe bază de tichete de parcare eliberate de chioşcurile
de difuzare a presei sau de parcometre precum şi prin
utilizarea sistemului de plată a taxei de parcare cu telefonul
mobil.
Trasarea marcajelor pentru locurile de parcare de scurtă
durată se va efectua cu vopsea de culoare galbenă sau o altă
culoare care se va stabili.

În parcările publice cu plată este interzisă parcarea pe bază
de abonament lunar, trimestrial, semestrial şi anual sau pe
bază de legitimaţii de parcare gratuită, excepţie făcând
abonamentele pentru riverani şi autorizaţiile de parcare
eliberate pentru autoturismele aparţinând instituţiilor
publice de interes general nominalizate prin hotărârea
consiliului local, care au sediul în zona parcării publice cu
plată.
În parcările publice cu plată, autovehiculele aparţinând
riveranilor persoane fizice vor putea staţiona după durata
programului de parcare pe baza abonamentelor de riveran
eliberate de Primăria Municipiul Călăraşi pentru acea
parcare fără rezervarea locurilor de parcare.
În parcările publice cu plată, autovehiculele aparţinând
persoanelor cu handicap fizic grav sau accentuat, vor putea
staţiona numai pe locurile special amenajate şi simbolizate
cu indicatorul „Persoane cu handicap”.
În parcările publice cu plată se pot rezerva locuri de parcare
pentru bănci şi pentru hoteluri.
Tichetul, abonamentul, legitimaţia şi autorizaţia de
parcare gratuită nu sunt valabile pentru locurile de parcare
rezervate semnalizate cu indicatoare şi/sau marcaje pentru
locuri rezervate.
Tichetul, abonamentul, legitimaţia şi autorizaţia de
parcare gratuită nu sunt valabile în locurile interzise pentru
oprire/staţionare/parcare aflate în zona parcărilor publice
sau alăturate acestora.
La expirarea timpului de parcare taxat înscris pe tichetul de
parcare afişat la vedere, deţinătorul autovehiculului este
obligat să părăsească parcarea.
Pe timpul parcării este obligatorie afişarea pe bordul
autoturismului, la vedere, în aşa fel încât să se vadă toate
datele înscrise, a tichetului, abonamentului pentru
riverani, legitimaţiei pentru persoane cu handicap pentru
locurile rezervate, sau a autorizaţiei pentru autoturismele
aparţinând instituţiilor publice nominalizate prin
hotărârea consiliului local.
Taxa de parcare pentru parcările parcările publice cu plată
este de maxim 1h, se plăteşte prin cumpărarea tichetelor de
parcare de la chioşcurile de difuzare a presei sau de la unele
magazine din zona parcărilor, utilizând parcometrele
amplasate în parcările cu plată care funcţionează pe bază de
monede, pe bază de card bancar sau utilizând sistemul de
plată a taxei de parcare cu telefonul mobil prin trimiterea
unui SMS cu nr. de înmatriculare al autovehiculului.

Traficant de
droguri reţinut de
poliţiştii călărăşeni

P

este 900 de grame de cannabis au
fost ridicate de poliţiştii de combatere
a criminalităţii organizate şi
procurorii D.I.I.C.O.T. din Călăraşi, în urma
a 3 percheziţii domiciliare. O persoană a
fost reţinută şi ulterior arestată preventiv.
La data de 19
iulie a.c.,
poliţiştii
Serviciului de
Combatere a
Criminalităţii
Organizate
Călăraşi, sub
coordonarea
procurorilor
D.I.I.C.O.T. –
B.T. Călăraşi,
cu suportul de
specialitate al
Direcţiei
Operaţiuni
Speciale, au
efectuat 3 percheziţii în Bucureşti.
În urma activităţilor efectuate, poliţiştii au
surprins în flagrant delict un bărbat, de 31
de ani, în timp ce comercializa cannabis în
interiorul locuinţei.
Totodată, poliţiştii au ridicat 908,52 grame
de cannabis, 2,17 grame de MDMA, 5
cântare electronice de precizie, 5 telefoane
mobile, 2 grindere folosite la mărunţirea
drogurilor, o râşniţă electrică şi 200 de lei.
Cel în cauză a fost reţinut pentru 24 de ore,
ulterior fiind arestat preventiv.

CONSILIUL JUDETEAN CALARASI

CENTRUL JUDETEAN DE CULTURA SI
CREATIE CALARASI
Str. 1 Decembrie 1918 nr.1, Calarasi. Tel / fax: 0242.314.925,
E-mail : centrulculturaljudeteancl@gmail.com

ANUNŢ
Urmare a apariţiei unor informaţii în mediul online
referitoare la existenţa unor posibile erori comise în
activitatea de selecţie a dosarelor candidaţilor pentru
ocuparea postului contractual vacant de referent IA (M) –
Compartimentul financiar –contabil, prin raportare la
prevederile art. 37 alin 1 din H.G.R. nr. 286/2011,
managerul instituţiei a dispus verificarea cu celeritate a
celor menţionate anterior.
În urma verificărilor, s-a constatat existenţa unor deficienţe
în analiza dosarelor de concurs, motiv pentru care, conform
art. 37 alin 2 din H.G. nr. 286/2011 s-a dispus suspendarea
organizarii şi desfăşurării concursului privind ocuparea
postului contractual vacant de Referent IA (M) –
Compartiment financiar-contabil, buget .
Concursul se va reorganiza, iar procedura va fi reluată la o
dată ce va fi anunţată public pe site-ul instituţiei şi la sediul
acesteia.
Candidaturile înregistrate la concursul menţionat anterior
se vor considera valide dacă persoanele care au depus
dosarele concurs îşi exprimă în scris intenţia de a participa
din nou la concurs la noile date care vor fi comunicate prin
mijloacele media legale.
MANAGER,
Mihaela PETROVICI
www.obiectiv-online.ro

Doi pompieri călărăşeni, aflaţi în timpul liber,
au intervenit la un accident în Bucureşti

D

oi subofiţeri călărăşeni ai ISU, aflaţi
în afara orelor de program, în
Bucureşti, au intervenit prompt
pentru resuscitarea unui motociclist ce a fost
victima unui accident rutier.
În data de 21.07.2018, plt. maj. Gabriel
Postole şi plt. maj. Iulian Lungu, ambii
subofiţeri ai Inspectoratului pentru Situaţii
de urgenţă „Barbu Ştirbei” al judeţului
Călăraşi, aflaţi în timpul liber în Bucureşti,
zona Republicii, au fost martorii unui
accident rutier între un autoturism marca
VW Golf şi o motocicletă.
Evenimentul s-a soldat cu o victimă, barbat,
de aproximativ 35 de ani, ce prezenta
traumatism cranio-cerebral şi intrase în stop
cardio-respirator. Cei doi pompieri au

început urgent manevrele de resuscitare
până la sosirea echipajelor de prim ajutor
calificat din subunităţile Morarilor şi
Chimiştilor, împreună cu care au continuat
manevrele de prim ajutor.
„Nu a contat nicio secundă că nu erau în tura
de serviciu, că nu erau protejaţi de
echipamentul de paramedic sau că nu
cunoşteau nimic despre victimă… din prima
clipă au simţit doar că îşi fac datoria.
Caracterul unui salvator primează,
indiferent de zi sau noapte, de oră, de tura de
serviciu sau tura liberă... Instinctul său va fi
mereu ghidat de focul lăuntric care nu este
niciodată adormit...”, notează ISU Călăraşi
pe pagina de facebook.
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Situaţia principalilor indicatori socio-economici
ai Judeţului Călăraşi, în luna mai 2018
Evoluţia principalilor indicatori socio-economici la nivelul judeţului
Călăraşi, în luna mai 2018, s-a caracterizat prin:
- scăderea producţiei industriale realizată în luna mai 2018 cu 8,9% faţă de luna
precedentă şi respectiv cu 7,1%, comparativ cu producţia industrială realizată în
luna mai 2017;
- creşterea câştigului salarial mediu nominal net cu 0,5%, comparativ cu luna
precedentă şi respectiv cu 18,3%, comparativ cu luna mai 2017;
- scǎderea ratei şomajului înregistrat la sfârşitul lunii mai 2018 faţă de luna
precedentă cu 0,1 puncte procentuale şi respectiv faţă de luna mai 2017 cu 1,8
puncte procentuale;
- creşterea indicelui de utilizare netă a locurilor de cazare, din structurile de
primire turistică, cu 3,4 puncte procentuale faţă de luna anterioară şi scăderea cu
4,0 puncte procentuale faţă de luna mai 2017;
- scăderea numărului de autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri
rezidenţiale cu 3, comparativ cu luna precedentă, menţinându-se la acelaşi nivel
faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent;
- creşterea numǎrului născuţilor-vii şi scăderea numărului deceselor generale, al
căsătoriilor şi al divorţurilor faţă de luna anterioară, decesele sub 1 an
menţinându-se la acelaşi nivel. Comparativ cu luna mai 2017, a crescut numărul
divorţurilor şi al deceselor sub 1 an şi a scăzut numărul născuţilor vii, al deceselor
generale şi al căsătoriilor.
Producţia industrială realizată în luna mai 2018 a înregistrat o scădere de 8,9%
comparativ cu luna precedentă.
INDICII PRODUCŢIEI INDUSTRIALE

În luna mai 2018, aportul industriei prelucrătoare a fost de 99,7% din volumul
total al producţiei industriale realizată.
Producţia industrială realizată în luna mai 2018, comparativ cu luna mai 2017, a
fost mai mică cu 7,1%, scăderea datorându-se în principal producţiei din
industria prelucrătoare.
În perioada 1.I.-31.V.2018, comparativ cu perioada corespunzătoare a anului
precedent, s-a înregistrat o creştere a producţiei industriale cu 7,4%. Creşteri ale
producţiei industriale s-au înregistrat în: industria alimentară, fabricarea
produselor textile, fabricarea substanţelor şi a produselor chimice, fabricarea
produselor de cauciuc şi mase plastice şi industria construcţiilor metalice şi a
produselor din metal, inclusiv maşini, utilaje şi instalaţii.
STRUCTURA PRODUCŢIEI INDUSTRIALE
1.05– 31.05.2018
-%-

Câştigul salarial mediu nominal brut pe total judeţ, în luna mai a fost de 3870,
mai mare cu 0,3% comparativ cu luna precedentă şi respectiv cu 41,0%
comparativ cu luna mai 2017. Pe ramuri de activitate, acesta a fost de 3302 lei în
agricultură, silvicultură şi pescuit, de 3168 lei în industrie şi construcţii şi de 4369
lei în servicii.
Câştigul salarial mediu nominal net în luna mai 2018, a fost de 2328 lei, mai
mare cu 0,5%, comparativ cu luna precedentă şi respectiv cu 18,3%, comparativ
cu luna mai 2017. Pe ramuri de activitate, acesta a fost de 1985 lei în agricultură,
silvicultură şi pescuit, de 1925 lei în industrie şi construcţii şi de 2619 lei în servicii.
Câştigul salarial mediu nominal brut la nivelul economiei naţionale, în luna mai
2018 a fost de 4494 lei, iar cel net de 2704 lei. Comparativ cu luna precedentă,
câştigul salarial mediu nominal net în scădere faţǎ de luna precedentǎ cu 9 lei (0,3%).
Indicele câştigului salarial real, calculat ca raport între indicele câştigului salarial
nominal net şi indicele general al preţurilor de consum al populatiei, a fost de
99,2% pentru luna mai 2018 faţă de luna precedentă, de 193,8% faţă de octombrie
1990 şi de 108,5% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.
Efectivul salariaţilor, la sfârşitul lunii mai 2018, a fost de 45826 persoane, mai
mare cu 87 persoane faţă de luna precedentă şi respectiv cu 1177 persoane faţă
de luna mai 2017.
Pe ramuri de activitate, numărul salariaţilor a fost de 4,7 mii persoane în
agricultură, silvicultură şi pescuit, de 16,3 mii persoane în industrie şi construcţii şi
de 24,8 mii salariaţi în servicii.
Potrivit datelor furnizate de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă
Călăraşi, numărul şomerilor înregistraţi, la sfârşitul lunii mai 2018, era de 3881
persoane, în scǎdere cu 107 persoane faţă de luna precedentă (-2,7%).
Comparativ cu luna mai 2017, numărul şomerilor înregistraţi a fost mai mic cu
1643 persoane (-29,7%).
La sfârşitul lunii mai 2018, femeile reprezentau 45,1% din numărul total al
şomerilor înregistraţi.
Din numărul total al şomerilor înregistraţi, 454 persoane (11,7% din total şomeri)
beneficiau de indemnizaţie de şomaj 75% şi nici o persoană nu a beneficiat de
indemnizaţia de şomaj 50%.
Numărul şomerilor neindemnizaţi la sfârşitul lunii mai 2018 era de 3427 persoane,
reprezentând 88,3% din totalul şomerilor înregistraţi – majoritatea (92,4%) având
studii primare, gimnaziale sau profesionale.
Rata şomajului înregistrată la sfârşitul lunii mai 2018, în judeţul Călăraşi, a fost de
4,1%, calculată în raport cu populaţia activă civilă totală (4,2% în luna aprilie 2018 şi
5,9% în luna mai 2017).
Pentru femei, rata şomajului în luna mai 2018 a fost de 3,9% (3,9% în luna aprilie
2018 şi 4,7% în luna mai 2017).
Pentru bărbaţi, rata şomajului în luna mai 2018 a fost de 4,3% (4,5% în luna aprilie
2018 şi 7,0% în luna mai 2017).
Din evidenţa Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Călăraşi reiese
că, la sfârşitul lunii mai 2018, existau 214 de locuri vacante, din care 206 în
sectorul privat. Din totalul locurilor de muncă vacante , 173 erau pentru
muncitori(80,8%).
Evoluţia principalelor fenomene demografice în luna mai 2018, comparativ cu
luna precedentă a fost caracterizată de creşterea numǎrului născuţilor-vii şi de
scăderea numărului deceselor generale, al căsătoriilor şi al divorţurilor, decesele
sub 1 an mentinându-se la acelaşi nivel. Comparativ cu luna mai 2017, a crescut
numărul divorţurilor şi al deceselor sub 1 an şi a scăzut numărul născuţilor-vii, al
deceselor generale şi al căsătoriilor.
Natalitatea. În luna mai 2018, numărul născuţilor-vii a fost de 215, mai mare cu 71
faţă de luna precedentă şi mai mic cu 31 faţă de luna mai 2017.

Mortalitatea generală. În luna mai 2018, numărul deceselor înregistrate a fost de
341, mai mic cu 35 faţă de luna precedentă şi respectiv cu 27 comparativ cu luna
mai 2017.
Mortalitatea infantilă. În luna mai 2018 s-au înregistrat 3 decese sub 1 an
menţinându-se la acelaşi nivel faţă luna precedentǎ şi mai mare cu 2 faţǎ de
aceeaşi perioadǎ a anului precedent.
Sporul natural. Ca urmare a faptului că numărul născuţilor-vii a fost mai mic decât
cel al deceselor, s-a înregistrat un spor natural negativ -126 persoane în luna mai
2018 (-232 persoane în luna aprilie 2018 şi -122 în luna mai 2017).
Nupţialitatea. La oficiile de stare civilă, în luna mai 2018, s-au înregistrat 122
căsătorii, mai puţine cu 12 faţă de luna precedentă şi respectiv cu 14 faţă de luna
mai 2017.
Divorţialitatea. În luna mai 2018 s-au înregistrat 39 divorţuri, mai puţine cu 8 faţǎ
de luna precedentǎ şi cu 9 mai multe faţǎ de luna aprilie 2017 .
În luna martie 2018, comerţul internaţional cu bunuri s-a concretizat într-un
volum al exporturilor FOB de 32,1 milioane euro şi al importurilor CIF de 29,4
milioane euro, înregistrând un sold pozitiv de 2,7 milioane euro. Exporturile FOB
au înregistrat o creştere faţă de luna precedentă (+70,6%) şi respectiv faţă de
luna martie 2017 (+21,1%), iar importurile CIF au înregistrat o creştere faţă de luna
precedentă (+24,3%) şi respectiv o scădere faţă de aceeaşi perioadǎ a anului
precedent (-6,2%).
În perioada 1.I-31.III.2018, în structura exporturilor, ponderea o deţin următoarele
secţiuni din Nomenclatorul Combinat (NC): produse vegetale (20,3%), metale
comune şi articole din acestea (41,9%), articole din piatră, ciment, ceramică, sticlă
şi din alte materiale similare (9,0%), materii textile şi articole din acestea (9,8%),
maşini, aparate şi echipamente electrice de înregistrat sau de reprodus sunetul şi
imaginile (8,3%).
În structura importurilor, în perioada 1.I-31.III.2018, ponderea o deţin următoarele
secţiuni: metale comune şi articole din acestea (32,9%), maşini, aparate şi
echipamente electrice de înregistrat sau reprodus sunetul şi imaginile (12,7%),
produse ale industriei chimice şi ale industriilor conexe (5,8%), materii textile şi
articole din acestea (8,7%), pastă din lemn sau din alte materiale fibroase
celulozice, hârtie sau carton reciclabile (7,0%), articole din piatrǎ, ciment, ceramicǎ,
sticlǎ şi din alte materiale similare (9,3%), produse vegetale (8,2%), animale vii şi
produse animale (3,5%).
În luna mai 2018 activitatea de turism s-a caracterizat prin creşterea numărului de
sosiri, a numǎrului de înnoptări în structurile de primire turistică cu funcţiuni de
cazare turistică şi a indicelui de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în
funcţiune faţă de luna precedentă. Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului
precedent, a scăzut numărul sosirilor , numărul innoptărilor şi indicele de utilizare
netă în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică.
Numărul de sosiri ale turiştilor în structurile de primire turistică cu funcţiuni de
cazare turistică în luna mai 2018, a fost de 1857, mai mare cu 25,1% comparativ
cu luna anterioară şi cu 9,5% mai mic comparativ cu luna mai 2017. Sosirile
înregistrate în structurile de tip hotel au reprezentat 72,4% din numărul total de
sosiri în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare, în timp ce sosirile
înregistrate în structurile de tip motel au reprezentat 12,5%.
Numărul de înnoptări în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare
turistică, în luna mai 2018, a fost de 4291, mai mare cu 28,1% faţă de luna
precedentă şi mai mic cu 20,0% comparativ cu luna mai 2017.
Înnoptările înregistrate în structurile de tip hotel au reprezentat 62,7% din numărul
total de înnoptări în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică,
în timp ce înnoptările înregistrate în structurile de tip motel au reprezentat 27,6%.
Indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune, în luna
mai a fost de 17,5% la total structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare, mai
mare cu 3,4 puncte procentuale comparativ cu luna precedentă şi mai mic cu 4,0
puncte procentuale faţă de luna mai 2017.
În luna mai 2018, s-au eliberat 33 autorizaţii de construcţii pentru clădiri
rezidenţiale, mai puţine cu 3 faţă de luna anterioară, menţinându-se la acelaşi
nivel faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.
Rata inflaţiei, determinată pe baza creşterii preţurilor de consum la populaţie, a
fost în luna mai 2018 de 0,47% faţă de luna precedentă, şi de 5,41% faţă de luna
mai 2017. Rata medie lunară a inflaţiei, în perioada 1.01-31.05.2018, a fost de
0,5%, în creştere faţă de perioada corespunzătoare a anului precedent (+ 0,1%).
În luna mai 2018 faţă de luna anterioară, au crescut preţurile mărfurilor alimentare
(+0,54), a mărfurilor nealimentare (+0,58%), precum şi tarifele serviciilor (+0,10%).
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Program Cinema 3D/2D Călăraşi 27 iulie - 2 august 2018
Durata: 118 minute
Atunci când un nou personaj răuvoitor urzeşte un
complot genial şi periculos, însă Helen nu reuşeşte să
salveze lumea, familia lor şi Frozone trebuie să
găsească o modalitate de a lucra împreună din nou ceea ce este mai uşor de zis decât de făcut, chiar şi
atunci când sunt toţi „incredibili”.
Vor reuşi aceştia să formeze o echipă şi să salveze
împreună lumea?
--------------------------------------------------------------27 iulie – 02 august
Orele: 17.00 şi 20.00
Luni: titlul nu este proiectat

Equalizer 2 - 2D
Regia: Antoine Fuqua
Cu: Denzel Washington, Pedro Pascal, Bill Pullman,
Melissa Leo, Sakina Jaffrey
Gen film: Acţiune, Crimă, Thriller
Rating: N15
Premiera în România: 20.07.2018
După ce Robert McCall află că Susan, o veche prietenă
de-a sa, a fost ucisă, acesta decide să-i caute pe autorii
crimei şi să-i pedepsească conform propriilor metode.
--------------------------------------------------------------30 iulie, Ora: 20:00

Mamma Mia! O luăm de la capăt 2D
Vineri 27 iulie şi 03 august: ora 12.30
Sâmbătă 04 august: ora 10.30 şi 12.30
Duminică 05 august: ora 10.30 şi 12.30

Incredibilii 2 - 3D (varianta dublată)
Regia: Brad Bird
Cu: Samuel L. Jackson, Sophia Bush, Holly Hunter,
Craig T. Nelson, Sarah Vowell, Huck Milner, Wu Tang
Cling Clang
Gen film: Animaţie
Rating: AG

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

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

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA anunţă finalizarea
studiului de fezabilitate pentru dezvoltarea infrastructurii de apă
potabilă şi apă uzată în judeţele Călăraşi şi Ialomiţa
Astfel, în urma prezentării variantei iniţiale a SF-ului către UAT-urile
membre ale Asociaţiei au avut loc revizuiri ale acestuia ajungându-se la
forma finală. După această etapă ECOAQUA SA Călăraşi, a aprobat
faza SF a Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de
apă şi apă uzată pentru aria de operare a operatorului regional în
judeţele Călăraşi şi Ialomiţa, în perioada 2014-2020 pe care l-a depus
la Ministerul Fondurilor Europene, Directia Generală Programe
Europene Infrastructură Mare, în vederea finanţării prin fondurile
europene, program POIM Axa 3.2 Creşterea nivelului de colectare şi
epurare a apelor uzate urbane, precum şi a gradului de asigurare a
alimentării cu apă potabilă a populaţiei.
Nivelul investiţiilor prevăzute prin acest proiect se ridică la valoarea de
320 milioane de euro, în care sunt cuprinse dezvoltarea sistemelor de
alimentare cu apă si de canalizare-epurare în 33 de Unităţi Administrativ
Teritoriale (UAT), respectiv 92 de localităţi.
Principalii indicatori tehnici ai proiectului sunt:

www.obiectiv-online.ro
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LUNCA SRL
COMERCIALIZEAZÃ
l
insecticide l
erbicide l
fungicide l
îngrăşăminte chimice
l
seminţe de grâu, orz şi rapiţă produse de firmele Pioneer,
Monsato, Procera, Saaten Union, KWS şi Caussade.
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Asamblul Peco, bl.A2, parter, Slobozia, şi la secţia de Mecanizare Căzăneşti.

Telefon/fax 0243.236.423; 0728.960.470; 0722.771.693

SC Coslo - Zinca SRL Cãlãraºi

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

O cursă dus:

1
2
minute

!

Relaţii la telefon 0734.99.00.11

