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PROGRAM CINEMA 

n PRIMĂRIA CĂLĂRAŞI

Biserica 
, aproape 

de comunitate

"Sfinţii Arhangheli 
Mihail şi Gavriil"

SÂMBĂTĂ DUMINICĂ LUNI MARŢI MIERCURI

35°C 35°C 33°C 32°C35°C 34°C 35°C

VINERI JOI
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Program Cinema Călăraşi 
23 - 30 iunie 2017
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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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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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ăptămâna aceasta, la sediul Inspecto- Elevele merituoase sunt Andra-Georgiana „Să excelezi într-un domeniu este un lucru de 
ratului Şcolar Judeţean Călăraşi, a avut Stoica – Liceul Teoretic „Neagoe Basarab” admirat, dar să performezi de-a lungul anilor Sloc festivitatea de premiere a elevelor Olteniţa şi Ecaterina Dumitraşcu – Liceul de studiu la discipline diverse, prin participarea 

şi rezultatele la copetiţiile şcolare şi să obţii care au obţinut media 10 la Examenul de Teoretic „Mihai Eminescu” Călăraşi. Cele două 
nota maximă la toate probele examenului bacalaureat naţional, sesiunea iunie-iulie eleve au primit premii în bani oferite de 
maturităţii înseamnă să...2018. Ministerul Educaţiei Naţionale, diplome şi flori. >> pagina 2

Str. 1 Decembrie 1918, nr 2, Calarasi
Tel:+40 242 318 996
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Vă
mulțumim !

Vă
mulțumim !

Ziua Marinei a început prin rimăria Municipiului 
oficierea slujbei de către PS Călăraşi a organizat, 
Vincenţiu, Episcopul Sloboziei Pşi în acest an, Ziua 
şi Călăraşilor, la Biserica Sf. 

Marinei, prin activităţi Împăraţi Constantin şi Elena 
specifice şi tradiţionale, în (Volna), la ora 08.00.  Soborul 
data de 15 august, în Parcul de preoţi s-a deplasat apoi, la 
Central, pe malul Borcei, 10.30, la Crucea Marinarilor 

din Parcul Central, unde s-a dar şi pe Plaja Mare şi Plaja 
oficiat o slujbă...Podu 4.
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Elevele de 10 la BAC, premiate 
de Inspectoratul Şcolar Călăraşi

Peste 3.000 de călărăşeni au 
participat la Ziua Marinei

Sărbătoarea 
oraşului Lehliu, 
4 zile de 
distracţie!

Ziua comunei Independenţa, 
prilej de mare sărbătoare!

Dumitru Chirilă, 
director CSM Călăraşi: 
„Municipiul Călăraşi 
are o comoară, 
o adevărată avere -
canotorii!”

Viceprimar Viorel 
Ivanciu: „Până în 
octombrie vom 
concesiona primele 
locuri de parcări de 
reşedinţă”

Computerul Tomograf 
de la Spitalul Judeţean 
funcţionează 
din nou

Încă o acţiune a 
Prefecturii Călăraşi, 
împotriva Consiliului 
Local Călăraşi, respinsă 
de Tribunal



populaţie de 981 cetăţeni, după cum urmează:
– Str. Agricultori, str. Viilor, str. Păcii, str. D. 
Bolintineanu, str. V. Conta, str. V. Ţepes, Petrosani, 
Intr.Petrosani, str. Lupeni, str. Rândunelelor, str. D. 
Cantemir, str. Vasile Lupu, str. Nr.1, str. Nr. 3.
3. Modernizare strazi cartier Măgureni
Valoarea investiţiei este de 6.680.000 lei cu TVA. 
Străzile ce fac obiectul prezentei documentaţii sunt în 
numar de 16, iar în urma măsurătorilor efectuate în 
teren lungimea străzilor care se vor moderniza este de 
4305,30 m.
Străzile care se vor moderniza sunt Str. Păcii, Str. 
Petroşani, Str. Lupeni, Str. Dimitrie Cantemir, Str. 
Rândunelelor, Str. Vasile Lupu, Intr. Păcii, Str. Mircea roiectul de hotărâre privind aprobarea 
Vodă, Str. Vlad Ţepeş, Str. Vasile Conta, Str. Dimitrie contractării unei finanţări rambursabile interne 
Bolintineanu, Str. Costache Negruzzi, Intr. Petroşani, în valoare de 41.572.000 lei pentru realizarea P Str. Agricultori, Str. Viilor, Str. Prel. Vasile Conta.

unor investiţii de infrastructură a fost aprobat de Dintre aceste 16 străzi, str. Păcii şi str. Petroşani sunt 
consilierii locali călărăşeni în şedinţa ordinară din luna străzi de categoria III cu doua benzi de circulaţie, iar 

restul de 14 străzi sunt de categoria IV cu o bandă de iulie a.c..
circulaţie.
4. Amenajare peisagistică şi modernizare b-dul Investiţiile publice propuse la finanţare:
N. Titulescu între str. Cornişei şi str. 
Locomotivei1. Modernizare străzi în cartierul Mircea Vodă, 
Valoarea investiţiei este de 7.130.000 lei cu TVA. Municipiul Călăraşi – lot 2
Principalele lucrări ce vor fi executate în cadrul Pentru investiţia ,,Modernizare străzi în cartierul 
proiectului sunt:Mircea Vodă, Municipiul Călăraşi – lot 2”, valoarea 
–  Suprafaţă asfaltată = 13.520 mpestimată este de 11.405.000 lei cu TVA.
–  Suprafaţă Trotuare  =  8.291 mpStrăzile propuse pentru a fi reparate sunt: Ciocârliei, 

Digului, Luceafărului, Pescăruş, Aleea Canalului, G-ral –  Suprafaţă Zone Verzi = 5.635 mp
Constantin Pantazi, Macului, Muşeţelului, Panduri, 5. Reabilitare şi modernizare strada Griviţa, 
Prelungirea Luceafărului, Prelungirea Mihai Viteazu, municipiul Călăraşi
Zăvoiului. Valoarea investiţiei este de 10.310.000 lei cu TVA.
Din această investiţie a fost realizată strada Sulfinei şi 6.Reţea canalizare pluvială strada Locomotivei
sunt în curs de realizare următoarele străzi: Grădiştea, Valoarea investiţiei este de 1.962.000 lei cu TVA. 
Năvodari, Crângului, Mihai Viteazul şi Dumbravei. Amplasarea statiei de colectare-pompare este propusă a 
2. Reţea canalizare menajeră si pluvială cartier se amplasa pe zona de carosabil, la intersecţia străzilor 
Măgureni, Municipiul Călăraşi Dacia cu Locomotivei. Din cauza faptului că panta 
Valoarea investiţiei este de 4.085.000 lei cu TVA. terenului natural nu este una favorabilă, care să asigure 
Amplasamentul pe care se vor realiza lucrările de o scurgere gravitaţională către zona în care canalizarea 
extindere reţea canalizare menajeră şi pluvială îl pluvială ar putea fi preluată, au fost concepute două 
reprezintă trama stradală şi trotuarele aferente, situate tronsoane cu scurgere gravitaţională către un punct 
în intravilanul localităţii în cartierul Măgureni. minim (din punct de vedere al cotei terenului natural) 
Cartierul Măgureni este format din următoarele străzi unde se propune amplasarea unei staţii de colectare-
pe care sunt amplasate un număr de 334 gospodării cu o pompare.
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ăptămâna aceasta, la sediul Inspecto-
ratului Şcolar Judeţean Călăraşi, a avut Sloc festivitatea de premiere a elevelor 

care au obţinut media 10 la Examenul de 
bacalaureat naţional, sesiunea iunie-iulie 
2018.

Elevele merituoase sunt Andra-Georgiana Stoica – 
Liceul Teoretic „Neagoe Basarab” Olteniţa şi 
Ecaterina Dumitraşcu – Liceul Teoretic „Mihai 
Eminescu” Călăraşi. Cele două eleve au primit 
premii în bani oferite de Ministerul Educaţiei 
Naţionale, diplome şi flori.

„Să excelezi într-un domeniu este un lucru de 
admirat, dar să performezi de-a lungul anilor de 
studiu la discipline diverse, prin participarea şi 
rezultatele la copetiţiile şcolare şi să obţii nota 
maximă la toate probele examenului maturităţii 
înseamnă să înţelegi foarte bine care este rostul 
anilor de şcoală şi importanţa unei pregătiri 
ştiinţifice temeinice.

Le felicităm pentru performanţa de a fi absolvente de 
10, îi felicităm şi pe părinţii şi profesorii acestora care 
le-au insuflat pasiunea pentru studiu şi curajul de a-
şi testa limitele!”, a declarat inspectorul general 
şcolar, Elena Mihăilescu.

e săptămâna trecută, Computerul 
Tomograf al Spitalului Judeţean este Dfuncţional. Aparatul nu a mai putut fi 

utilizat din cauza unui consumabil - tub de radiaţii 
X al sistemului de achiziţie date - care ieşise din 
termenul limită al numărului de utilizări.

„Înlocuirea piesei s-a derulat în timp record. S-au 
depus eforturi considerabile atât din partea 
echipei manageriale a Spitalului Judeţean cât şi 
din partea autorităţilor judeţene care au aprobat 
in sedinta de consiliu judeţean banii pentru 
achiziţionarea noului tub", declară managerul 
unităţii spitaliceşti, Valentin Emanoil.

Tubul de radiaţii, cu denumirea tehnică de Cupolă 
THA DURA 422 MV - Sistem răcire cupolă 
ROENTGEN, are o valoare de 100.000 de euro.

ncepând de anul acesta, Primăria Călăraşi a 
demarat acţiunea de ridicare a garajelor de pe Îdomeniul public al municipiului scopul fiind 

amenajarea de parcări de reşedinţă ce vor fi 
concesionate. Zonele pe care s-a acţionat până în 
prezent sunt cuprinse între străzile Flacăra şi 
Progresul.

„În acest moment există zece zone de parcări care 
nu necesită eliberare şi amenajare. Am alocat 
50.000 de lei pentru măsurare şi trasare iar până 
în septembrie – octombrie vom concesiona 
primele locuri de parcări de reşedinţă conform 
regulamentului pe care l-am aprobat anul acesta. 
Sunt aproximativ 120 de locuri ce vor fi 
repartizate.”, ne-a declarat viceprimarul 
municipiului Călăraşi, Viorel Ivanciu.

După terminarea lucrărilor, estimate pe o durată de e 7 august a.c., la sediul Biroului Regional de 
27 luni şi 28 de zile, clădirea va avea destinaţia de Cooperare Transfrontalieră, preşedintele 
Secţie a Ştiinţelor Naturii, structură componentă a PConsiliului Judeţean Călăraşi, Vasile Iliuţă şi 
Muzeului Dunării de Jos.

primarul din Silistra, Yulian Naydenov au semnat 
contractul de finanţare pentru proiectul „La preluarea mandatului am efectuat o vizită la 

biblioteca de pe strada Bucureşti. Ceea ce am văzut "Dezvoltarea produselor comune de turism şi 
acolo m-a mâhnit. O clădire emblematică lăsată să revitalizarea moştenirii culturale".
devină o ruină. Felicit echipa Direcţiei de Dezvoltare 
Regională din cadrul CJ Călăraşi, coordonată de În cadrul acestui proiect transfrontalier, depus pe 
Eduard Grama, care a cautat soluţii, parteneri, axe ca Programul Interreg România - Bulgaria, cu o valoare 
această clădire să fie repusă pe circuitul celor mai totală de 1.499.992, 54 euro, Consiliul Judeţean 
frumoase monumente istorice din România", a Călăraşi va reabilita "Casa Demetriade", clădirea în 
precizat, imediat după semnarea contractului,  care îşi desfăşoară activitatea secţia de copii a 
preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi.Bibliotecii Judeţene.

În şedinta extraordinară de la începutul lunii DJ313 (km 28+700 al DJ313).
august a Consiliului Judeţean Călăraşi a fost Lungimea astfel măsurată în studiile topografice este 
aprobată documentaţia tehnico-economică a de 33,270 km.
obiectivului de investiţie „Modernizarea şi 
reabilitarea drumurilor judeţene DJ 201B, DJ 3. DJ 313 tronson Săpunari – limită judeţ 
305 şi DJ 313. Ialomiţa km 28+700 – km 30+500

Tronsonul studiat în cadrul proiectului începe din 
1.DJ 201B tronson DN31 – Ulmeni – Lunca intersecţia cu drumul judeţean DJ 305 în localitatea 
(Ostrovu) - Frăsinet km 49+730 – km 81+290 Săpunari de la km 28+700, trece prin localitatea 
Tronsonul studiat în cadrul proiectului începe din Săpunari, şi se termină la limita cu judeţul Ialomiţa la în intravilanul localităţilor străbătute şi şanţuri de 
drumul judeţean DJ303, în localitatea Frăsinet (la km km 30+500. pământ în afara lor.
49+730 al DJ201B) şi se termina în DN31 (km 52+300 Lungimea astfel măsurată în studiile topografie este de În zonele în care apa bălteşte şi nu există posibilitatea 
al DN31) la km 78+505 al DJ201B. 1,800 km. scurgerii ei către un emisar – zonele de covată, se vor 
Lungimea măsurată, în conformitate cu studiile 

realiza foraje ce vor fi umplute cu material drenant 
topografie, este de 28,775 km. Modernizarea şi reabilitarea acestor drumuri conduc la pentru a mări gradul cu care sunt absorbite apele 

fluidizarea traficului în localităţile pe care le pluviale de către terenul natural şi a nu se forma bălţi.
2. DJ 305 tronson Lunca (Ostrovu) – Lehliu Sat traversează, reducerea timpului de transport, 

Se va realiza un pod nou pentru a se evita un traseu – Săpunari km 0+000 – km 33+529 reducerea emisiilor de noxe, praf si a poluării sonore, 
foarte sinuos pe DJ 201B la km 71+070.Tronsonul începe din drumul judeţean 201B (la km circulaţia în condiţii de siguranţă în intravilanul 
Pentru siguranţa circulaţiei pe lângă semnalizarea în 54+720 al DJ201B) de la km 0+000 cu o intersecţie localităţilor.
plan orizontal şi în plan vertical se vor reface bornele neamenajată, apoi traversează localităţile Valea Pentru scurgerea apelor se vor lua măsuri pentru 
kilometrice şi hectometrice şi se vor monta parapeţi Presnei, Gurbăneşti, se intersectează cu DJ303, trece reabilitarea podeţelor existente, se vor înlocui cele 
metalici pentru protecţia participanţilor la trafic.prin localitatea Fântâna Doamnei, traversează existente şi degradate sau cu deschidere insuficientă cu 
Se vor amenaja staţii de autobuz în localităţi, parcări şi Autostrada A2 şi magistrala de cale ferată Bucureşti – podeţe noi din elemente prefabricate de tip „P2”, „C2” 
platforme de cântărire.Constanţa ajungând în localităţile Nicolae Bălcescu şi sau tubulare.

Paicu. Se vor realiza podeţe tubulare cu diametrul de 500 mm Valoarea totală a investiţiei este 115.623.952,47 lei la 
Se intersectează cu DN3 la Lehliu şi se termină în la drumurile laterale şi cu diametrul de 300 mm la care se adaugă T.V.A, iar durata de realizare este de 40 
localitatea Săpunari la km 33+270 în intersecţia cu intrările în curţi. Se vor realiza şanţuri/rigole de beton de luni.

Elevele de 10 la BAC, premiate de 
Inspectoratul Şcolar Călăraşi

Biblioteca Judeţeană 
„Casa Demetriade” va fi renovată

n Primăria Călăraşi

Împrumut de 41,5 milioane lei 
pentru realizarea unor 

investiţii de infrastructură

Drumurile judeţene DJ 201B, DJ 305 şi 
DJ 313 vor fi modernizate de CJ Călăraşi

Viceprimar Viorel 
Ivanciu: „Până în 
octombrie vom 

concesiona primele 
locuri de parcări de 

reşedinţă”

Computerul 
Tomograf 

de la Spitalul 
Judeţean 

funcţionează 
din nou



populaţie de 981 cetăţeni, după cum urmează:
– Str. Agricultori, str. Viilor, str. Păcii, str. D. 
Bolintineanu, str. V. Conta, str. V. Ţepes, Petrosani, 
Intr.Petrosani, str. Lupeni, str. Rândunelelor, str. D. 
Cantemir, str. Vasile Lupu, str. Nr.1, str. Nr. 3.
3. Modernizare strazi cartier Măgureni
Valoarea investiţiei este de 6.680.000 lei cu TVA. 
Străzile ce fac obiectul prezentei documentaţii sunt în 
numar de 16, iar în urma măsurătorilor efectuate în 
teren lungimea străzilor care se vor moderniza este de 
4305,30 m.
Străzile care se vor moderniza sunt Str. Păcii, Str. 
Petroşani, Str. Lupeni, Str. Dimitrie Cantemir, Str. 
Rândunelelor, Str. Vasile Lupu, Intr. Păcii, Str. Mircea roiectul de hotărâre privind aprobarea 
Vodă, Str. Vlad Ţepeş, Str. Vasile Conta, Str. Dimitrie contractării unei finanţări rambursabile interne 
Bolintineanu, Str. Costache Negruzzi, Intr. Petroşani, în valoare de 41.572.000 lei pentru realizarea P Str. Agricultori, Str. Viilor, Str. Prel. Vasile Conta.

unor investiţii de infrastructură a fost aprobat de Dintre aceste 16 străzi, str. Păcii şi str. Petroşani sunt 
consilierii locali călărăşeni în şedinţa ordinară din luna străzi de categoria III cu doua benzi de circulaţie, iar 

restul de 14 străzi sunt de categoria IV cu o bandă de iulie a.c..
circulaţie.
4. Amenajare peisagistică şi modernizare b-dul Investiţiile publice propuse la finanţare:
N. Titulescu între str. Cornişei şi str. 
Locomotivei1. Modernizare străzi în cartierul Mircea Vodă, 
Valoarea investiţiei este de 7.130.000 lei cu TVA. Municipiul Călăraşi – lot 2
Principalele lucrări ce vor fi executate în cadrul Pentru investiţia ,,Modernizare străzi în cartierul 
proiectului sunt:Mircea Vodă, Municipiul Călăraşi – lot 2”, valoarea 
–  Suprafaţă asfaltată = 13.520 mpestimată este de 11.405.000 lei cu TVA.
–  Suprafaţă Trotuare  =  8.291 mpStrăzile propuse pentru a fi reparate sunt: Ciocârliei, 

Digului, Luceafărului, Pescăruş, Aleea Canalului, G-ral –  Suprafaţă Zone Verzi = 5.635 mp
Constantin Pantazi, Macului, Muşeţelului, Panduri, 5. Reabilitare şi modernizare strada Griviţa, 
Prelungirea Luceafărului, Prelungirea Mihai Viteazu, municipiul Călăraşi
Zăvoiului. Valoarea investiţiei este de 10.310.000 lei cu TVA.
Din această investiţie a fost realizată strada Sulfinei şi 6.Reţea canalizare pluvială strada Locomotivei
sunt în curs de realizare următoarele străzi: Grădiştea, Valoarea investiţiei este de 1.962.000 lei cu TVA. 
Năvodari, Crângului, Mihai Viteazul şi Dumbravei. Amplasarea statiei de colectare-pompare este propusă a 
2. Reţea canalizare menajeră si pluvială cartier se amplasa pe zona de carosabil, la intersecţia străzilor 
Măgureni, Municipiul Călăraşi Dacia cu Locomotivei. Din cauza faptului că panta 
Valoarea investiţiei este de 4.085.000 lei cu TVA. terenului natural nu este una favorabilă, care să asigure 
Amplasamentul pe care se vor realiza lucrările de o scurgere gravitaţională către zona în care canalizarea 
extindere reţea canalizare menajeră şi pluvială îl pluvială ar putea fi preluată, au fost concepute două 
reprezintă trama stradală şi trotuarele aferente, situate tronsoane cu scurgere gravitaţională către un punct 
în intravilanul localităţii în cartierul Măgureni. minim (din punct de vedere al cotei terenului natural) 
Cartierul Măgureni este format din următoarele străzi unde se propune amplasarea unei staţii de colectare-
pe care sunt amplasate un număr de 334 gospodării cu o pompare.
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ăptămâna aceasta, la sediul Inspecto-
ratului Şcolar Judeţean Călăraşi, a avut Sloc festivitatea de premiere a elevelor 

care au obţinut media 10 la Examenul de 
bacalaureat naţional, sesiunea iunie-iulie 
2018.

Elevele merituoase sunt Andra-Georgiana Stoica – 
Liceul Teoretic „Neagoe Basarab” Olteniţa şi 
Ecaterina Dumitraşcu – Liceul Teoretic „Mihai 
Eminescu” Călăraşi. Cele două eleve au primit 
premii în bani oferite de Ministerul Educaţiei 
Naţionale, diplome şi flori.

„Să excelezi într-un domeniu este un lucru de 
admirat, dar să performezi de-a lungul anilor de 
studiu la discipline diverse, prin participarea şi 
rezultatele la copetiţiile şcolare şi să obţii nota 
maximă la toate probele examenului maturităţii 
înseamnă să înţelegi foarte bine care este rostul 
anilor de şcoală şi importanţa unei pregătiri 
ştiinţifice temeinice.

Le felicităm pentru performanţa de a fi absolvente de 
10, îi felicităm şi pe părinţii şi profesorii acestora care 
le-au insuflat pasiunea pentru studiu şi curajul de a-
şi testa limitele!”, a declarat inspectorul general 
şcolar, Elena Mihăilescu.

e săptămâna trecută, Computerul 
Tomograf al Spitalului Judeţean este Dfuncţional. Aparatul nu a mai putut fi 

utilizat din cauza unui consumabil - tub de radiaţii 
X al sistemului de achiziţie date - care ieşise din 
termenul limită al numărului de utilizări.

„Înlocuirea piesei s-a derulat în timp record. S-au 
depus eforturi considerabile atât din partea 
echipei manageriale a Spitalului Judeţean cât şi 
din partea autorităţilor judeţene care au aprobat 
in sedinta de consiliu judeţean banii pentru 
achiziţionarea noului tub", declară managerul 
unităţii spitaliceşti, Valentin Emanoil.

Tubul de radiaţii, cu denumirea tehnică de Cupolă 
THA DURA 422 MV - Sistem răcire cupolă 
ROENTGEN, are o valoare de 100.000 de euro.

ncepând de anul acesta, Primăria Călăraşi a 
demarat acţiunea de ridicare a garajelor de pe Îdomeniul public al municipiului scopul fiind 

amenajarea de parcări de reşedinţă ce vor fi 
concesionate. Zonele pe care s-a acţionat până în 
prezent sunt cuprinse între străzile Flacăra şi 
Progresul.

„În acest moment există zece zone de parcări care 
nu necesită eliberare şi amenajare. Am alocat 
50.000 de lei pentru măsurare şi trasare iar până 
în septembrie – octombrie vom concesiona 
primele locuri de parcări de reşedinţă conform 
regulamentului pe care l-am aprobat anul acesta. 
Sunt aproximativ 120 de locuri ce vor fi 
repartizate.”, ne-a declarat viceprimarul 
municipiului Călăraşi, Viorel Ivanciu.

După terminarea lucrărilor, estimate pe o durată de e 7 august a.c., la sediul Biroului Regional de 
27 luni şi 28 de zile, clădirea va avea destinaţia de Cooperare Transfrontalieră, preşedintele 
Secţie a Ştiinţelor Naturii, structură componentă a PConsiliului Judeţean Călăraşi, Vasile Iliuţă şi 
Muzeului Dunării de Jos.

primarul din Silistra, Yulian Naydenov au semnat 
contractul de finanţare pentru proiectul „La preluarea mandatului am efectuat o vizită la 

biblioteca de pe strada Bucureşti. Ceea ce am văzut "Dezvoltarea produselor comune de turism şi 
acolo m-a mâhnit. O clădire emblematică lăsată să revitalizarea moştenirii culturale".
devină o ruină. Felicit echipa Direcţiei de Dezvoltare 
Regională din cadrul CJ Călăraşi, coordonată de În cadrul acestui proiect transfrontalier, depus pe 
Eduard Grama, care a cautat soluţii, parteneri, axe ca Programul Interreg România - Bulgaria, cu o valoare 
această clădire să fie repusă pe circuitul celor mai totală de 1.499.992, 54 euro, Consiliul Judeţean 
frumoase monumente istorice din România", a Călăraşi va reabilita "Casa Demetriade", clădirea în 
precizat, imediat după semnarea contractului,  care îşi desfăşoară activitatea secţia de copii a 
preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi.Bibliotecii Judeţene.

În şedinta extraordinară de la începutul lunii DJ313 (km 28+700 al DJ313).
august a Consiliului Judeţean Călăraşi a fost Lungimea astfel măsurată în studiile topografice este 
aprobată documentaţia tehnico-economică a de 33,270 km.
obiectivului de investiţie „Modernizarea şi 
reabilitarea drumurilor judeţene DJ 201B, DJ 3. DJ 313 tronson Săpunari – limită judeţ 
305 şi DJ 313. Ialomiţa km 28+700 – km 30+500

Tronsonul studiat în cadrul proiectului începe din 
1.DJ 201B tronson DN31 – Ulmeni – Lunca intersecţia cu drumul judeţean DJ 305 în localitatea 
(Ostrovu) - Frăsinet km 49+730 – km 81+290 Săpunari de la km 28+700, trece prin localitatea 
Tronsonul studiat în cadrul proiectului începe din Săpunari, şi se termină la limita cu judeţul Ialomiţa la în intravilanul localităţilor străbătute şi şanţuri de 
drumul judeţean DJ303, în localitatea Frăsinet (la km km 30+500. pământ în afara lor.
49+730 al DJ201B) şi se termina în DN31 (km 52+300 Lungimea astfel măsurată în studiile topografie este de În zonele în care apa bălteşte şi nu există posibilitatea 
al DN31) la km 78+505 al DJ201B. 1,800 km. scurgerii ei către un emisar – zonele de covată, se vor 
Lungimea măsurată, în conformitate cu studiile 

realiza foraje ce vor fi umplute cu material drenant 
topografie, este de 28,775 km. Modernizarea şi reabilitarea acestor drumuri conduc la pentru a mări gradul cu care sunt absorbite apele 

fluidizarea traficului în localităţile pe care le pluviale de către terenul natural şi a nu se forma bălţi.
2. DJ 305 tronson Lunca (Ostrovu) – Lehliu Sat traversează, reducerea timpului de transport, 

Se va realiza un pod nou pentru a se evita un traseu – Săpunari km 0+000 – km 33+529 reducerea emisiilor de noxe, praf si a poluării sonore, 
foarte sinuos pe DJ 201B la km 71+070.Tronsonul începe din drumul judeţean 201B (la km circulaţia în condiţii de siguranţă în intravilanul 
Pentru siguranţa circulaţiei pe lângă semnalizarea în 54+720 al DJ201B) de la km 0+000 cu o intersecţie localităţilor.
plan orizontal şi în plan vertical se vor reface bornele neamenajată, apoi traversează localităţile Valea Pentru scurgerea apelor se vor lua măsuri pentru 
kilometrice şi hectometrice şi se vor monta parapeţi Presnei, Gurbăneşti, se intersectează cu DJ303, trece reabilitarea podeţelor existente, se vor înlocui cele 
metalici pentru protecţia participanţilor la trafic.prin localitatea Fântâna Doamnei, traversează existente şi degradate sau cu deschidere insuficientă cu 
Se vor amenaja staţii de autobuz în localităţi, parcări şi Autostrada A2 şi magistrala de cale ferată Bucureşti – podeţe noi din elemente prefabricate de tip „P2”, „C2” 
platforme de cântărire.Constanţa ajungând în localităţile Nicolae Bălcescu şi sau tubulare.

Paicu. Se vor realiza podeţe tubulare cu diametrul de 500 mm Valoarea totală a investiţiei este 115.623.952,47 lei la 
Se intersectează cu DN3 la Lehliu şi se termină în la drumurile laterale şi cu diametrul de 300 mm la care se adaugă T.V.A, iar durata de realizare este de 40 
localitatea Săpunari la km 33+270 în intersecţia cu intrările în curţi. Se vor realiza şanţuri/rigole de beton de luni.

Elevele de 10 la BAC, premiate de 
Inspectoratul Şcolar Călăraşi

Biblioteca Judeţeană 
„Casa Demetriade” va fi renovată

n Primăria Călăraşi

Împrumut de 41,5 milioane lei 
pentru realizarea unor 

investiţii de infrastructură

Drumurile judeţene DJ 201B, DJ 305 şi 
DJ 313 vor fi modernizate de CJ Călăraşi

Viceprimar Viorel 
Ivanciu: „Până în 
octombrie vom 

concesiona primele 
locuri de parcări de 

reşedinţă”

Computerul 
Tomograf 

de la Spitalul 
Judeţean 

funcţionează 
din nou
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Mircea Brânduşă Irina Loghin, Minodora, Andreea aceste zile! La mulţi ani, Lehliu!” tribune, vestiare, spaţii  cazare; 
Antonescu, Mateo. Sâmbătă seară, fix la ora 22, înainte de construire cămin cultural nou în satul 
Şi pentru că la ceas aniversar se lasă cu recitalul Andreei Bănică, oraşul a fost  Răzvani; alimentare cu energie electrica venimentele prilejuite de „Zilele 

în cartierul Nord şi Buzoieni; reabilitare oraşului Lehliu Gară” sunt 
si dotare şcoli; construire recipient Eaşteptate, an de an, de tot mai 
rezervă de apă pentru 1-3 zile la Spitalul mulţi locuitori ai oraşului, dar şi de cei 
Orăşenesc; înfiinţare parcări la Casa de care vin din împrejurimi pentru a se 
Cultură si zona Blocuri. 

bucura de surprizele pregătite de 
Detaliind evenimentul, putem spune că 

administraţia locală. Sărbătoarea cea de-a zecea ediţie a Festivalului 
oraşului, aflată deja la cea de a X-a ediţie, „Zilele Lehliului” a oferit publicului larg 
a devenit pentru toată suflarea din Lehliu peste 60 de evenimente educaţionale, 
un prilej de bucurie pentru a petrece în culturale şi de divertisment, care au 
aer liber, în stil românesc, cu mici, bere şi transformat oraşul într-un veritabil 
muzică bună. Timp de 4 zile, 26 - 29 „târg al tradiţiilor şi obiceurilor 

româneşti”. În cele patru zile, la iulie, de dimineaţă şi până seara târziu. 
Căminul Cultural au fost expoziţii, 
lansări de carte şi conferinţe privind Ca de fiecare dată, marea adunare a avut 
centenarul Marii Uniri, iar pe stadion, loc pe stadionul din oraş, locaţie unde 
spectacole cu trupa de actori, „Ceata lui cei peste 20 000 de oameni prezenţi au 
Zâmbilici”, concursuri, jocuri, clovni, avut destule motive care să îi ţină în 
picturi faciale şi parcuri de distracţii, priză. Momentele de divertisment au 
toate pentru copii. fost pe placul tuturor, de la cei mai mici, 
Pentru adulţi, Iulian Iacomi a organizat care s-au bucurat să vadă o mulţime de 
premierea unui număr de 16 familii care baloane colorate, teatru de păpuşi, 
au împlinit 50 de ani de convieţuire , carusele electrice şi trambuline 
„legende ale comunităţii din Lehliu”, gonflabile, până la cei mai în vârstă, care 

urări de bine, edilul şef al oraşului, „incendiat” de un magnific foc de acordarea unor distincţii cu titlul de au dansat pe ritmurile vesele ale 
Iulian Iacomi, le-a transmis locuitorilor artificii care a încântat publicul şi a atras cetăţean de onoare al oraşului Lehliu şi cântecelor interpretate de îndrăgiţi 
din Lehliu, din Buzoieni şi Răzvani privirile tuturor celor prezenţi. Nu terase cu specific românesc pentru toate artişti de muzică populară şi uşoară, 
următorul mesaj: înainte ca primarul Iulian Iacomi să facă gusturile.adevărate talente ale României, care au 

cunoscute realizările administraţiei urcat pe scena din Lehliu: Lenuţa  „Mă bucur să vă văd într-un număr atât „Suntem obosiţi, dar ne este bine! 
publice locale din ultima perioadă de Burghilă, Florin Parlan, Rocsana Marcu, de mare la sărbătoarea noastră! Vă Suntem în ultima zi în care încercăm să 
timp: modernizare străzi în oraşul Nicu Paleru, DJ Jungle, Cristian doresc să aveţi parte de înţelepciune şi aducem la lumină tradiţiile şi valorile 
Lehliu-Gară; asfaltare trotuare acces Rizescu, Aurel Moldoveanu, Radu Ille, de iubire necondiţionată, să fiţi uniţi şi, locale. Ne bucurăm că în această a zecea 
proprietăţii; întreţinere străzi în satele ediţie, jubiliară, am încercat să 
Răzvani şi Buzoieni prin lucrări de acoperim mai bine oraşul nostru, să îl 
pietruire, sacrificare, reprofilare; prezentăm în mai multe forme. O mare 
reparaţii drum comunal DC 34 Lehliu-

bucurie este că am crescut numărul de 
Gară / Buzoieni, reparaţii străzi 

participanţi, dar şi de vizitatori, peste 20 
asfaltate Lehliu-Gară; reparaţii acoperiş 

000 de oameni de aici şi din mai multe 
Primarie, parter si perimetru exterior, 

localităţi. Acest tip de manifestare nu 
construcţie teren minifotbal în satul 

este ceva obişnuit pentru un oraş mic, ca 
Buzoieni (gazon sintetic, instalaţie de 

Lehliu, să îşi propună să fie, pentru 
nocturnă ); în derulare un proiect POCU 

câteva zile, un centru cultural şi artistic (Programul Operational Capital Uman) 
al unei regiuni. Noi încercăm să facem pentru comunitatea marginalizată din 
aici un centru cultural al Bărăganului şi satul Razvani, dar şi priorităţile domniei 
credem că în câţiva ani vom reuşi să sale pentru următorii ani: reabilitare 
schimbăm un pic lumina prin care reţea apă (pe toate tronsoanele care nu 
oamenii văd aceste locuri şi pe ei înşişi. au fost reabilitate), prin PNDL II - la 
Noi credem cu tărie în forţa noastră, a începutul lunii septembrie se vor 
celor din regiunea de Sud a Munteniei, demara lucrările; reabilitare reţea 
de a face lucruri bune pentru noi şi canalizare apă menajer, prin PNDL II - 
pentru comunitatea noastră, pentru că lucrările vor începe o dată cu reabilitare 
tinerii au nevoie de modele şi de reţea apă; înfiintare reţea alimentare cu 
inspiraţie ca să pună şi ei umărul la apă in satul Buzoieni şi construcţie staţie 
treabă şi să nu mai plece de aici departe, epurare; extindere reţea alimentare cu 
sau dacă pleacă să contribuie de acolo gaze naturale în satul Răzvani; 
pentru ceea ce se întâmplă aici!”, a modernizare parc central Lehliu-Gară, 
declarat dl. Nicu Chivu, inspector în Simona Nae, Irina Rimes, Cristian nu în ultimul rând, vă doresc sănătate şi prin GAL Valea Mostiştei (PNDR) - 

Ştefan, Jean de la Craiova, Nick N&D, foarte mult noroc! Aceste lucruri sunt aparatul de specialitate al primarului, lucrările încep în septembrie 2018; 
Cooperativa Nouă şi Vali Crăciunescu, cele mai importante astăzi! Vă doresc să unul dintre cei care s-au implicat activ în contruire stadion nou, dimensiuni 
Andreea Bănică, Aurora şi Săndel Mihai, aveţi parte de distracţie maximă în organizarea acestui eveniment.normale omologate, gazon sintetic, 

Mircea Brânduşă documentele pe final. Contractul a fost sunt cu bani externi, nu de la comuna 
semnat, suntem în faza de proiectare, Independenţa. 
urmând (nu mai avem probleme pentru că î Rep: Aţi avut sprijinul autorităţilor etăţenii comunei Independenţa 
am stabilit câştigătorul la proiectare) ca până judeţene în tot ce aţi realizat?au lăsat toate treburile, s-au gătit 
la sfârşitul anului să se stabilească şi L.V.: Eu zic că l-am avut întru totul. Acolo Cde sărbătoare, şi au venit, cu mic câştigătorul licitaţiei care va executa unde am avut nevoie, am găsit o uşă deschisă 

cu mare, pe 12 august, în parcul din 
centrul localităţii. Asta pentru că 
Primăria şi Consiliul Local Independenţa 
au pus la cale un program extrem de 
variat, pe toate gusturile, pentru cea de a 
V-a ediţie a „Zilei Comunei” şi împlinirea 
a 125 ani de la atestarea documentară a 
localităţii. 

De la campionatul de minifotbal, la încununare a două evenimente deosebite. 
programe artistice susţinute de ansamblul Am venit aici să fim alături de colegul nostru 
de dansuri populare „Hora” din comună, la pentru că merită, iar alegerea pe care aţi 
care s-a adăugat un spectacol folcloric 

făcut-o în 2012, de a-l alege primar, 
susţinut de interpreţi consacraţi precum 

dovedeşte că nu aţi greşit nici în 2016. Şi în 
Emilia Ghinescu, Nicu Paleru, Sony Flame, 

numele organizaţiei pe care o reprezint, aici 
Ana Maria Lorina Dumitru şi un foc de 

în faţa dvs., vreau să-l asigur de toată artificii ce a luminat cerul la finalul 
susţinerea noastră pentru a fi candidatul manifestărilor, totul a fost gândit să-i bucure 
nostru şi în 2020. Lică, succes de pe acum! pe oameni. Iar promisiunea administraţiei 
Este un primar destoinic şi ne mândrim cu el. locale este că lucururile nu se vor opri aici, 

lucrarea. Sper să n-am contestaţii la execuţia şi cred că o voi avea şi de aici încolo. Pentru că Vreau să vă transmit şi în numele mai ales că au fost finalizate sau demarate în 
lucrării. În derulare mai avem Crăiţa-Vişini, nu e simplu să beneficiezi de o investiţie dacă călărăşenilor şi al meu şi al tuturor colegilor forţă o serie de investiţii care să le 
Crăiţa-Potcoava, unde am contracte de nu beneficiezi şi de sprijinul autorităţilor care nu sunt aici pe scenă toate gândurile de îmbunătăţească viaţa localnicilor, aşa cum 
finanţare şi proiectarea făcută. Satul judeţene. bine, sănătate, iar cei care aveţi nume de preciza primarul Lică Voicu înainte să dea 
Potcoava, unde am avansat foarte mult cu î Rep: Care va fi mesajul dumnea- sfânt, un La mulţi ani călduros! Dumnezeu să start petrecerii.
documentele, aşa cum spuneam, inclusiv cu voastră către comunitatea pe care o vă binecuvânteze, iar pe primarul care îl î Rep: Ce înseamnă pentru dumnea-
proiectarea a 8 km de asfalt. Şi mai am un conduceţi? aveţi, să-l alegeţi în continuare. Doamne voastră această a cincea ediţie a zilei 
studiu de fezabilitate, cu solicitări de L.V.: Le mulţumesc pentru încrederea comunei? ajută!”. 
fonduri, pentru reţea apă la Vişinii, apă la acordată şi, aşa cum a fost angajamentul în L.V.: Un eveniment de care vreau să se 

n Liviu Tomoiagă: „Mulţumesc domnule Potcoava şi canalizare la Independenţa. Aici 2012, voi face tot ce depinde de mine ca bucure toţi locuitorii. Eveniment la care îmi 
primar, mulţumesc în primul rând pentru vorbim de proiectele majore. Am semnat această comună să aibă investiţii. Mulţu-doresc ca astăzi, aici în parc, să se întâlnească 
invitaţie, pentru că mi-aţi dat prilejul să spun contractul de finanţare pentru o volă pentru mesc lui Dumnezeu că în această seară mă fii satului, cu rude, cu prieteni, să mai discute 
şi eu tuturor locuitorilor şi prietenilor noştri comună şi altele pe care le voi implementa în aflu şi în situaţia de a le transmite că fiecare între ei şi, de ce nu, şi cu mine!

anii următori. încrederea lor nu a rămas fără rezultate! La mulţi ani şi multă sănătate. În primul î Rep. Odată cu acest eveniment 
î Rep: Ce proiecte are primarul Lică rând eşti un primar normal Lică Voicu, eşti sărbătoriţi şi 125 de ani de la atestarea 
Voicu pentru ultimii doi ani de un bun prieten şi un camarad. Ceea ce ai spus comunei Independenţa. Ce a făcut 
mandat, astfel încât să-i convingă pe că ai făcut în echipă cu aceşti oameni, ai spus primarul Lică Voicu pentru comuni-
cetăţenii comunei Independenţa să-i foarte corect şi eşti printre puţinii care tate în aceşti 6 ani de când se află în 
acorde un nou mandat? recunoşti lucrul ăsta. Îţi mulţumim foarte fruntea primăriei Independenţa?
L.V.: Aşa cum spuneam, sunt lucrări care nu mult că suntem în echipă cu tine şi cu toţi L.V.: Aş avea multe să spun, doar că aş vrea să 
se fac într-un an, doi, îţi ia ani să pregăteşti cetăţenii de la tine din comună. Vă enumăr trei proiecte finalizate care consider 
documentaţia, să-ţi aprobe finanţarea, mulţumim mult! La mulţi ani! Numai bine, eu că au schimbat major viaţa comunei 
urmând să semnezi contractele de finanţare, Independenţa. Mai am proiecte în derulare încă o dată vă doresc!”. 
proiectare şi pe urmă execuţia. Eu zic că în de care vor beneficia cetăţenii un pic mai 

n Valentin Barbu: „Bună seara, bine v-am acest mandat voi termina şi satul Potcoava cu târziu. Vorbim de cele două proiecte de 
găsit! De fiecare dată revin cu mare plăcere în Fix la ora 16.00, primarul Lică Voicu a cei 8 km de asfalt din cei 12, urmând ca asfaltare şi proiectul alimentare cu apă în 
comuna dvs. la invitaţia primarului Lică declarat deschise manifestările dedicate ceilalţi 4 să-i finalizez în mandatul viitor! satul Independenţa. Cetăţenii comunei 
Voicu. Aveţi un primar tânăr, aveţi un primar sărbătorii comunei, invitând pe scenă artiştii Apă la Vişinii, apă şi la Potcoava şi canalizare Independenţa beneficiază de ceva timp de 

televiziunii TV H să înceapă programul dedicat, un primar care se zbate pentru la Independenţa, cred că astea sunt ele. Al treilea, mă refer la cel de alimentare cu 
artistic. În jurul orei 20.30, Lică Voicu l-a comuna în care locuiţi şi asta puteţi să proiectele majore pentru viitor. Până în apă, funcţionează dar mai e vorba de câteva 
întâmpinat pe preşedintele PNL Călăraşi, 2020 pregăteşte documentaţia, însemnând observaţi dvs. cât s-a schimbat în bine zile până când operatorul va începe 
Daniel Drăgulin, însoţit de vicepreşedinţii şi semnarea contractului de finanţare şi aspectul comunei dvs. Mai înainte spunea semnarea contractelor individuale cu 
Consiliului Judeţean, Marian Dinulescu şi proiectare. domnul primar că are nevoie de Consiliul cetăţenii. Repet, e vorba de câteva zile pentru 
Valentin Barbu, fostul senator Liviu î Rep: Umblând când colo, când Judeţean. Are nevoie şi de Consiliul că în acestă perioadă la proiectul alimentare 
Tomoiagă, preşedintele organizaţiei de încoace, toată lumea cu care am stat de Judeţean iar eu ca reprezentant al cu apă recepţia s-a făcut şi se verifică în teren, 
tineret a PNL, Alexandru Vasile.vorbă, cunoscându-mă sau necuno- Consiliului Judeţean îi promit şi vă promit de către Ecoaqua, că el va fi operator, fiecare 
Pentru a doua oară, Lică Voicu a urcat pe scându-mă, mi-a spus că este mulţu- dvs. că va avea totdeauna uşa deschisă. 
scenă şi s-a adresat locuitorilor: „În 2012 am mită de activitatea dvs. Cum aţi reuşi Domnul primar a venit, şi ştie că nu sunt doar 
venit în faţa dumneavoastră cerându-vă să-să atrageţi aprecierea locuitorilor? vorbe, îl primim cu mare drag şi încercăm în 
mi daţi o şansă la primărie, promiţându-vă L.V.: În aceşti 6 ani şi nu numai, vorbesc de continuare să-l ajutăm aşa cum putem. Vă 
că voi face tot ce depinde de mine pentru ca şi când sunt eu în comuna Independenţa doresc din toată inima la mulţi ani, dvs. 
comuna Independenţa să fie o comună de (pentru că eu m-am născut la Alexandru personal, comunei Independenţa. Să dea 
care să fim mândri în timp. Aş dori să ne Odobescu iar din 1979 sunt în Indepen- Dumnezeu ca peste doi ani să vă fie şi mai 
gândim la anul 1893, anul de atestare denţa), am încercat să spun adevărul. Dacă bine!”. documentară al comunei Independenţa, care nu pot, să spun omului că nu pot! Poate din 
azi se împlineşte 125 de  ani. Dar, aş vrea să n Florin Radu, Viceprimar: „Bună motive economice, poate legislative şi să nu-l 
vă informez pe toţi, că anul pe care trebuie seara! Sunt mândru că sunt codean. Vă duc cu vorba. Iar acolo unde am spus că se 
să-l memorăm fiecare, trebuie să fie, anul mulţumim frumos că aţi venit în număr cămin, fiecare părticică din acest mare poate, am făcut. Cred că ăsta este argumentul 
2014. Dumnezeu a ţinut cu noi şi în 2014 am proiect care are 17 km de conductă, 18 cel mai important. Dar nu toate depind foarte mare la această sărbătoare a comunei 
semnat trei mari contracte de finanţare  cămine, staţia de pompare, bazinul cu apă, numai de mine, că nu eu creez legi, eu lucrez noastre. Sperăm ca de acum încolo să o 
pentru proiecte care v-au îmbunătăţit viaţa. staţia de apă, puţurile. Nu se fac toate într-o cu legi. Legile naţionale şi europene trebuie facem în fiecare an şi vă urez la mulţi ani şi 
Avem toate motivele din lume să fim zi, două! Sperăm că în maxim două respectate. distracţie frumoasă!”.  
mulţumiţi, aşa că aş dori să petrecem săptămâni va începe şi semnarea con- î Rep: Cum aţi reuşit să găsiţi 

O dată terminate alocuţiunile, programul împreună! Vă mulţumesc încă o dată pentru tractelor cu cetăţenii. resursele de finanţare pentru toate 
artistic a continuat cu recitalul de excepţie al încrederea voastră. Sărut mâna doamnelor, î Rep: Aţi precizat puţin mai devreme aceste proiecte?
solistei de muzică populară, Emilia la mulţi ani tuturor, să vă dea Dumnezeu de proiectele aflate în derulare. Care L.V.: Suntem o comună mică, bani avem 
Ghinescu. În jurul orei 22, în aplauzele bine şi sănătate!”.sunt? foarte puţini. Bugetul local l-am folosit 
tuturor, a urcat pe scenă renumitul interpret L.V.: Prin intermediul dumneavoastră vreau pentru cofinanţări şi diferite acţiuni, Nu Au urmat mesajele oficialităţilor prezente la 
de muzică de petrecere Nicu Paleru care, prin să le aduc la cunoştinţa publicului. Este există proiect fără cofinanţare, indiferent că acest eveniment.
evoluţia sa, a adus bucurie şi fericire în vorba de satul Potcoava, pe care nu l-am este vorba de o zi a comunei, lucrări de 

n Daniel Drăgulin: „Bună seara, tuturor! sufletele localnicilor. Pentru cei tineri, Sony uitat, dar, nu se pot face toate odată. Am întreţinere, reparaţii curente ale şcolilor, 
Împreună cu colegii mei am venit să-l Flame a concertat până după miezul nopţii, semnat contracul de finanţare anul trecut grădiniţelor, dispensarelor şi tot ce am avut 
susţinem pe colegul nostru în comuna când evenimentele dedicate Zilei Comunei pentru 7 km de asfalt. Un proiect destul de nevoie. În concluzie, bani am încercat şi din 
Independenţa. Au trecut 125 de ani de au fost încheiate cu un frumos foc de artificii, bunicel, zic eu, e vorba de 7,5 milioane lei (75 fericire am şi reuşit să atrag din fonduri 
atestare documentară, iar anul acesta, după care a luminat cerul comunei Independenţa miliarde vechi), mai fac şi 1 km din bugetul europene sau guvernamentale. Deci, toate 

preţ de câteva minute. local. În această perioadă sunt cu proiectele de care v-am zis mai devreme, cum ştiţi, serbăm şi centenarul. Este o 

Sărbătoarea oraşului Lehliu, 4 zile de distracţie!

Ziua comunei Independenţa, 
prilej de mare sărbătoare!
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Mircea Brânduşă Irina Loghin, Minodora, Andreea aceste zile! La mulţi ani, Lehliu!” tribune, vestiare, spaţii  cazare; 
Antonescu, Mateo. Sâmbătă seară, fix la ora 22, înainte de construire cămin cultural nou în satul 
Şi pentru că la ceas aniversar se lasă cu recitalul Andreei Bănică, oraşul a fost  Răzvani; alimentare cu energie electrica venimentele prilejuite de „Zilele 

în cartierul Nord şi Buzoieni; reabilitare oraşului Lehliu Gară” sunt 
si dotare şcoli; construire recipient Eaşteptate, an de an, de tot mai 
rezervă de apă pentru 1-3 zile la Spitalul mulţi locuitori ai oraşului, dar şi de cei 
Orăşenesc; înfiinţare parcări la Casa de care vin din împrejurimi pentru a se 
Cultură si zona Blocuri. 

bucura de surprizele pregătite de 
Detaliind evenimentul, putem spune că 

administraţia locală. Sărbătoarea cea de-a zecea ediţie a Festivalului 
oraşului, aflată deja la cea de a X-a ediţie, „Zilele Lehliului” a oferit publicului larg 
a devenit pentru toată suflarea din Lehliu peste 60 de evenimente educaţionale, 
un prilej de bucurie pentru a petrece în culturale şi de divertisment, care au 
aer liber, în stil românesc, cu mici, bere şi transformat oraşul într-un veritabil 
muzică bună. Timp de 4 zile, 26 - 29 „târg al tradiţiilor şi obiceurilor 

româneşti”. În cele patru zile, la iulie, de dimineaţă şi până seara târziu. 
Căminul Cultural au fost expoziţii, 
lansări de carte şi conferinţe privind Ca de fiecare dată, marea adunare a avut 
centenarul Marii Uniri, iar pe stadion, loc pe stadionul din oraş, locaţie unde 
spectacole cu trupa de actori, „Ceata lui cei peste 20 000 de oameni prezenţi au 
Zâmbilici”, concursuri, jocuri, clovni, avut destule motive care să îi ţină în 
picturi faciale şi parcuri de distracţii, priză. Momentele de divertisment au 
toate pentru copii. fost pe placul tuturor, de la cei mai mici, 
Pentru adulţi, Iulian Iacomi a organizat care s-au bucurat să vadă o mulţime de 
premierea unui număr de 16 familii care baloane colorate, teatru de păpuşi, 
au împlinit 50 de ani de convieţuire , carusele electrice şi trambuline 
„legende ale comunităţii din Lehliu”, gonflabile, până la cei mai în vârstă, care 

urări de bine, edilul şef al oraşului, „incendiat” de un magnific foc de acordarea unor distincţii cu titlul de au dansat pe ritmurile vesele ale 
Iulian Iacomi, le-a transmis locuitorilor artificii care a încântat publicul şi a atras cetăţean de onoare al oraşului Lehliu şi cântecelor interpretate de îndrăgiţi 
din Lehliu, din Buzoieni şi Răzvani privirile tuturor celor prezenţi. Nu terase cu specific românesc pentru toate artişti de muzică populară şi uşoară, 
următorul mesaj: înainte ca primarul Iulian Iacomi să facă gusturile.adevărate talente ale României, care au 

cunoscute realizările administraţiei urcat pe scena din Lehliu: Lenuţa  „Mă bucur să vă văd într-un număr atât „Suntem obosiţi, dar ne este bine! 
publice locale din ultima perioadă de Burghilă, Florin Parlan, Rocsana Marcu, de mare la sărbătoarea noastră! Vă Suntem în ultima zi în care încercăm să 
timp: modernizare străzi în oraşul Nicu Paleru, DJ Jungle, Cristian doresc să aveţi parte de înţelepciune şi aducem la lumină tradiţiile şi valorile 
Lehliu-Gară; asfaltare trotuare acces Rizescu, Aurel Moldoveanu, Radu Ille, de iubire necondiţionată, să fiţi uniţi şi, locale. Ne bucurăm că în această a zecea 
proprietăţii; întreţinere străzi în satele ediţie, jubiliară, am încercat să 
Răzvani şi Buzoieni prin lucrări de acoperim mai bine oraşul nostru, să îl 
pietruire, sacrificare, reprofilare; prezentăm în mai multe forme. O mare 
reparaţii drum comunal DC 34 Lehliu-

bucurie este că am crescut numărul de 
Gară / Buzoieni, reparaţii străzi 

participanţi, dar şi de vizitatori, peste 20 
asfaltate Lehliu-Gară; reparaţii acoperiş 

000 de oameni de aici şi din mai multe 
Primarie, parter si perimetru exterior, 

localităţi. Acest tip de manifestare nu 
construcţie teren minifotbal în satul 

este ceva obişnuit pentru un oraş mic, ca 
Buzoieni (gazon sintetic, instalaţie de 

Lehliu, să îşi propună să fie, pentru 
nocturnă ); în derulare un proiect POCU 

câteva zile, un centru cultural şi artistic (Programul Operational Capital Uman) 
al unei regiuni. Noi încercăm să facem pentru comunitatea marginalizată din 
aici un centru cultural al Bărăganului şi satul Razvani, dar şi priorităţile domniei 
credem că în câţiva ani vom reuşi să sale pentru următorii ani: reabilitare 
schimbăm un pic lumina prin care reţea apă (pe toate tronsoanele care nu 
oamenii văd aceste locuri şi pe ei înşişi. au fost reabilitate), prin PNDL II - la 
Noi credem cu tărie în forţa noastră, a începutul lunii septembrie se vor 
celor din regiunea de Sud a Munteniei, demara lucrările; reabilitare reţea 
de a face lucruri bune pentru noi şi canalizare apă menajer, prin PNDL II - 
pentru comunitatea noastră, pentru că lucrările vor începe o dată cu reabilitare 
tinerii au nevoie de modele şi de reţea apă; înfiintare reţea alimentare cu 
inspiraţie ca să pună şi ei umărul la apă in satul Buzoieni şi construcţie staţie 
treabă şi să nu mai plece de aici departe, epurare; extindere reţea alimentare cu 
sau dacă pleacă să contribuie de acolo gaze naturale în satul Răzvani; 
pentru ceea ce se întâmplă aici!”, a modernizare parc central Lehliu-Gară, 
declarat dl. Nicu Chivu, inspector în Simona Nae, Irina Rimes, Cristian nu în ultimul rând, vă doresc sănătate şi prin GAL Valea Mostiştei (PNDR) - 

Ştefan, Jean de la Craiova, Nick N&D, foarte mult noroc! Aceste lucruri sunt aparatul de specialitate al primarului, lucrările încep în septembrie 2018; 
Cooperativa Nouă şi Vali Crăciunescu, cele mai importante astăzi! Vă doresc să unul dintre cei care s-au implicat activ în contruire stadion nou, dimensiuni 
Andreea Bănică, Aurora şi Săndel Mihai, aveţi parte de distracţie maximă în organizarea acestui eveniment.normale omologate, gazon sintetic, 

Mircea Brânduşă documentele pe final. Contractul a fost sunt cu bani externi, nu de la comuna 
semnat, suntem în faza de proiectare, Independenţa. 
urmând (nu mai avem probleme pentru că î Rep: Aţi avut sprijinul autorităţilor etăţenii comunei Independenţa 
am stabilit câştigătorul la proiectare) ca până judeţene în tot ce aţi realizat?au lăsat toate treburile, s-au gătit 
la sfârşitul anului să se stabilească şi L.V.: Eu zic că l-am avut întru totul. Acolo Cde sărbătoare, şi au venit, cu mic câştigătorul licitaţiei care va executa unde am avut nevoie, am găsit o uşă deschisă 

cu mare, pe 12 august, în parcul din 
centrul localităţii. Asta pentru că 
Primăria şi Consiliul Local Independenţa 
au pus la cale un program extrem de 
variat, pe toate gusturile, pentru cea de a 
V-a ediţie a „Zilei Comunei” şi împlinirea 
a 125 ani de la atestarea documentară a 
localităţii. 

De la campionatul de minifotbal, la încununare a două evenimente deosebite. 
programe artistice susţinute de ansamblul Am venit aici să fim alături de colegul nostru 
de dansuri populare „Hora” din comună, la pentru că merită, iar alegerea pe care aţi 
care s-a adăugat un spectacol folcloric 

făcut-o în 2012, de a-l alege primar, 
susţinut de interpreţi consacraţi precum 

dovedeşte că nu aţi greşit nici în 2016. Şi în 
Emilia Ghinescu, Nicu Paleru, Sony Flame, 

numele organizaţiei pe care o reprezint, aici 
Ana Maria Lorina Dumitru şi un foc de 

în faţa dvs., vreau să-l asigur de toată artificii ce a luminat cerul la finalul 
susţinerea noastră pentru a fi candidatul manifestărilor, totul a fost gândit să-i bucure 
nostru şi în 2020. Lică, succes de pe acum! pe oameni. Iar promisiunea administraţiei 
Este un primar destoinic şi ne mândrim cu el. locale este că lucururile nu se vor opri aici, 

lucrarea. Sper să n-am contestaţii la execuţia şi cred că o voi avea şi de aici încolo. Pentru că Vreau să vă transmit şi în numele mai ales că au fost finalizate sau demarate în 
lucrării. În derulare mai avem Crăiţa-Vişini, nu e simplu să beneficiezi de o investiţie dacă călărăşenilor şi al meu şi al tuturor colegilor forţă o serie de investiţii care să le 
Crăiţa-Potcoava, unde am contracte de nu beneficiezi şi de sprijinul autorităţilor care nu sunt aici pe scenă toate gândurile de îmbunătăţească viaţa localnicilor, aşa cum 
finanţare şi proiectarea făcută. Satul judeţene. bine, sănătate, iar cei care aveţi nume de preciza primarul Lică Voicu înainte să dea 
Potcoava, unde am avansat foarte mult cu î Rep: Care va fi mesajul dumnea- sfânt, un La mulţi ani călduros! Dumnezeu să start petrecerii.
documentele, aşa cum spuneam, inclusiv cu voastră către comunitatea pe care o vă binecuvânteze, iar pe primarul care îl î Rep: Ce înseamnă pentru dumnea-
proiectarea a 8 km de asfalt. Şi mai am un conduceţi? aveţi, să-l alegeţi în continuare. Doamne voastră această a cincea ediţie a zilei 
studiu de fezabilitate, cu solicitări de L.V.: Le mulţumesc pentru încrederea comunei? ajută!”. 
fonduri, pentru reţea apă la Vişinii, apă la acordată şi, aşa cum a fost angajamentul în L.V.: Un eveniment de care vreau să se 

n Liviu Tomoiagă: „Mulţumesc domnule Potcoava şi canalizare la Independenţa. Aici 2012, voi face tot ce depinde de mine ca bucure toţi locuitorii. Eveniment la care îmi 
primar, mulţumesc în primul rând pentru vorbim de proiectele majore. Am semnat această comună să aibă investiţii. Mulţu-doresc ca astăzi, aici în parc, să se întâlnească 
invitaţie, pentru că mi-aţi dat prilejul să spun contractul de finanţare pentru o volă pentru mesc lui Dumnezeu că în această seară mă fii satului, cu rude, cu prieteni, să mai discute 
şi eu tuturor locuitorilor şi prietenilor noştri comună şi altele pe care le voi implementa în aflu şi în situaţia de a le transmite că fiecare între ei şi, de ce nu, şi cu mine!

anii următori. încrederea lor nu a rămas fără rezultate! La mulţi ani şi multă sănătate. În primul î Rep. Odată cu acest eveniment 
î Rep: Ce proiecte are primarul Lică rând eşti un primar normal Lică Voicu, eşti sărbătoriţi şi 125 de ani de la atestarea 
Voicu pentru ultimii doi ani de un bun prieten şi un camarad. Ceea ce ai spus comunei Independenţa. Ce a făcut 
mandat, astfel încât să-i convingă pe că ai făcut în echipă cu aceşti oameni, ai spus primarul Lică Voicu pentru comuni-
cetăţenii comunei Independenţa să-i foarte corect şi eşti printre puţinii care tate în aceşti 6 ani de când se află în 
acorde un nou mandat? recunoşti lucrul ăsta. Îţi mulţumim foarte fruntea primăriei Independenţa?
L.V.: Aşa cum spuneam, sunt lucrări care nu mult că suntem în echipă cu tine şi cu toţi L.V.: Aş avea multe să spun, doar că aş vrea să 
se fac într-un an, doi, îţi ia ani să pregăteşti cetăţenii de la tine din comună. Vă enumăr trei proiecte finalizate care consider 
documentaţia, să-ţi aprobe finanţarea, mulţumim mult! La mulţi ani! Numai bine, eu că au schimbat major viaţa comunei 
urmând să semnezi contractele de finanţare, Independenţa. Mai am proiecte în derulare încă o dată vă doresc!”. 
proiectare şi pe urmă execuţia. Eu zic că în de care vor beneficia cetăţenii un pic mai 

n Valentin Barbu: „Bună seara, bine v-am acest mandat voi termina şi satul Potcoava cu târziu. Vorbim de cele două proiecte de 
găsit! De fiecare dată revin cu mare plăcere în Fix la ora 16.00, primarul Lică Voicu a cei 8 km de asfalt din cei 12, urmând ca asfaltare şi proiectul alimentare cu apă în 
comuna dvs. la invitaţia primarului Lică declarat deschise manifestările dedicate ceilalţi 4 să-i finalizez în mandatul viitor! satul Independenţa. Cetăţenii comunei 
Voicu. Aveţi un primar tânăr, aveţi un primar sărbătorii comunei, invitând pe scenă artiştii Apă la Vişinii, apă şi la Potcoava şi canalizare Independenţa beneficiază de ceva timp de 

televiziunii TV H să înceapă programul dedicat, un primar care se zbate pentru la Independenţa, cred că astea sunt ele. Al treilea, mă refer la cel de alimentare cu 
artistic. În jurul orei 20.30, Lică Voicu l-a comuna în care locuiţi şi asta puteţi să proiectele majore pentru viitor. Până în apă, funcţionează dar mai e vorba de câteva 
întâmpinat pe preşedintele PNL Călăraşi, 2020 pregăteşte documentaţia, însemnând observaţi dvs. cât s-a schimbat în bine zile până când operatorul va începe 
Daniel Drăgulin, însoţit de vicepreşedinţii şi semnarea contractului de finanţare şi aspectul comunei dvs. Mai înainte spunea semnarea contractelor individuale cu 
Consiliului Judeţean, Marian Dinulescu şi proiectare. domnul primar că are nevoie de Consiliul cetăţenii. Repet, e vorba de câteva zile pentru 
Valentin Barbu, fostul senator Liviu î Rep: Umblând când colo, când Judeţean. Are nevoie şi de Consiliul că în acestă perioadă la proiectul alimentare 
Tomoiagă, preşedintele organizaţiei de încoace, toată lumea cu care am stat de Judeţean iar eu ca reprezentant al cu apă recepţia s-a făcut şi se verifică în teren, 
tineret a PNL, Alexandru Vasile.vorbă, cunoscându-mă sau necuno- Consiliului Judeţean îi promit şi vă promit de către Ecoaqua, că el va fi operator, fiecare 
Pentru a doua oară, Lică Voicu a urcat pe scându-mă, mi-a spus că este mulţu- dvs. că va avea totdeauna uşa deschisă. 
scenă şi s-a adresat locuitorilor: „În 2012 am mită de activitatea dvs. Cum aţi reuşi Domnul primar a venit, şi ştie că nu sunt doar 
venit în faţa dumneavoastră cerându-vă să-să atrageţi aprecierea locuitorilor? vorbe, îl primim cu mare drag şi încercăm în 
mi daţi o şansă la primărie, promiţându-vă L.V.: În aceşti 6 ani şi nu numai, vorbesc de continuare să-l ajutăm aşa cum putem. Vă 
că voi face tot ce depinde de mine pentru ca şi când sunt eu în comuna Independenţa doresc din toată inima la mulţi ani, dvs. 
comuna Independenţa să fie o comună de (pentru că eu m-am născut la Alexandru personal, comunei Independenţa. Să dea 
care să fim mândri în timp. Aş dori să ne Odobescu iar din 1979 sunt în Indepen- Dumnezeu ca peste doi ani să vă fie şi mai 
gândim la anul 1893, anul de atestare denţa), am încercat să spun adevărul. Dacă bine!”. documentară al comunei Independenţa, care nu pot, să spun omului că nu pot! Poate din 
azi se împlineşte 125 de  ani. Dar, aş vrea să n Florin Radu, Viceprimar: „Bună motive economice, poate legislative şi să nu-l 
vă informez pe toţi, că anul pe care trebuie seara! Sunt mândru că sunt codean. Vă duc cu vorba. Iar acolo unde am spus că se 
să-l memorăm fiecare, trebuie să fie, anul mulţumim frumos că aţi venit în număr cămin, fiecare părticică din acest mare poate, am făcut. Cred că ăsta este argumentul 
2014. Dumnezeu a ţinut cu noi şi în 2014 am proiect care are 17 km de conductă, 18 cel mai important. Dar nu toate depind foarte mare la această sărbătoare a comunei 
semnat trei mari contracte de finanţare  cămine, staţia de pompare, bazinul cu apă, numai de mine, că nu eu creez legi, eu lucrez noastre. Sperăm ca de acum încolo să o 
pentru proiecte care v-au îmbunătăţit viaţa. staţia de apă, puţurile. Nu se fac toate într-o cu legi. Legile naţionale şi europene trebuie facem în fiecare an şi vă urez la mulţi ani şi 
Avem toate motivele din lume să fim zi, două! Sperăm că în maxim două respectate. distracţie frumoasă!”.  
mulţumiţi, aşa că aş dori să petrecem săptămâni va începe şi semnarea con- î Rep: Cum aţi reuşit să găsiţi 

O dată terminate alocuţiunile, programul împreună! Vă mulţumesc încă o dată pentru tractelor cu cetăţenii. resursele de finanţare pentru toate 
artistic a continuat cu recitalul de excepţie al încrederea voastră. Sărut mâna doamnelor, î Rep: Aţi precizat puţin mai devreme aceste proiecte?
solistei de muzică populară, Emilia la mulţi ani tuturor, să vă dea Dumnezeu de proiectele aflate în derulare. Care L.V.: Suntem o comună mică, bani avem 
Ghinescu. În jurul orei 22, în aplauzele bine şi sănătate!”.sunt? foarte puţini. Bugetul local l-am folosit 
tuturor, a urcat pe scenă renumitul interpret L.V.: Prin intermediul dumneavoastră vreau pentru cofinanţări şi diferite acţiuni, Nu Au urmat mesajele oficialităţilor prezente la 
de muzică de petrecere Nicu Paleru care, prin să le aduc la cunoştinţa publicului. Este există proiect fără cofinanţare, indiferent că acest eveniment.
evoluţia sa, a adus bucurie şi fericire în vorba de satul Potcoava, pe care nu l-am este vorba de o zi a comunei, lucrări de 

n Daniel Drăgulin: „Bună seara, tuturor! sufletele localnicilor. Pentru cei tineri, Sony uitat, dar, nu se pot face toate odată. Am întreţinere, reparaţii curente ale şcolilor, 
Împreună cu colegii mei am venit să-l Flame a concertat până după miezul nopţii, semnat contracul de finanţare anul trecut grădiniţelor, dispensarelor şi tot ce am avut 
susţinem pe colegul nostru în comuna când evenimentele dedicate Zilei Comunei pentru 7 km de asfalt. Un proiect destul de nevoie. În concluzie, bani am încercat şi din 
Independenţa. Au trecut 125 de ani de au fost încheiate cu un frumos foc de artificii, bunicel, zic eu, e vorba de 7,5 milioane lei (75 fericire am şi reuşit să atrag din fonduri 
atestare documentară, iar anul acesta, după care a luminat cerul comunei Independenţa miliarde vechi), mai fac şi 1 km din bugetul europene sau guvernamentale. Deci, toate 

preţ de câteva minute. local. În această perioadă sunt cu proiectele de care v-am zis mai devreme, cum ştiţi, serbăm şi centenarul. Este o 

Sărbătoarea oraşului Lehliu, 4 zile de distracţie!

Ziua comunei Independenţa, 
prilej de mare sărbătoare!
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uni, 13 august, Tribunalul Călăraşi s- modernizarea unui municipiu reşedinţă de judeţ 
a pronunţat în dosarul 776/116/2018 s-a dovedit a fi un eşec. Jocurile politice în care Lîn care prefectul judeţului Călăraşi, Instituţia prefectului a fost băgată trebuie să 

George Iacob, a cerut anularea HCL înceteze.
56/2018 privind contractarea unui Comunitatea călărăşeană trebuie să fie prioritatea 
împrumut de 42 milioane de lei. tuturor, iar opoziţia trebuie să înţeleagă că 

proiectele noastre vor merge înainte indiferent de 
Magistraţii călărăşeni au respins acţiunea toate tertipurile acestea. Am dovedit, odată cu 
formulată de prefectul judeţului. decizia magistraţilor călărăşeni, că avem dreptate 
Primarul municipiului Călăraşi, Daniel Ştefan şi de aceea, având în vedere că între timp Consiliul 
Drăgulin, în urma deciziei Tribunalului Călăraşi, a Local Călăraşi a hotărât contractarea unui alt 
declarat următoarele: împrumut, mă gândesc să propun revocarea 
„Încercarea unei instituţii apolitice de a stopa hotărârii care face obiectul acestui proces.”

răi”. A urcat spre fiecare adevăr nu ( P o b r e j a n i e ) .  P e  T a b o r ,  apoi l-au dus – el a vrut – la Groşi, 
pur şi simplu spre a deveni om mai Dumnezeirea a îndumnezeit firea în satul din Maramureş cu „danţul 

omenească, iar firea omenească a la şură”. I-au rămas în curtea bun, ci să se facă dumnezeu după 
fost  îndumnezeită (Sfântul  părintească oasele, sufletu-i trece har (Arhim. Hierotheos Vlachos, 
Grigore Teologul; v. Vlachos, p. vămile şi mâine-poimâine va cânta sept. 1994, Predici la marile 
129). la taragot cu Luţă Ioviţă, cu Luca sărbători, Ed. Egumeniţa, Galaţi, 

Novac... p. 153). A doua zi la sinaxar au fost 
*Ştia – nu ştia că octonarul este pomeniţi sfinţii români Cuvioasa 

asociat cu renaşterea pentru că Teodora de la Sihla şi Cuviosul Pe Dumitru Fărcaş nu l-am 
este  suma numere lor  unu Pafnutie – Pârvu Zugravul. După cunoscut faţă în faţă. M-a urmărit upă Fericitul Augustin, 
(divinitatea), trei (sufletul) şi ce le-a cântat sfinţilor la taragot, însă cu „Ţarină de la Ponorel” Pascal şi chiar Heidegger, 
patru (trupul). Din acest motiv Dumitru a pus deoparte Psaltirea, (cântec de joc din Ardeal, tempo Dexistă adevăruri pe care cristelniţele de botez creştine au c u  s e m n  l a  P s a l m u l  8 9 ,  aşezat ,  staccato s implu în nu le cunoaştem decât dacă mai formă octogonală. Rugăciunea lui Moise, omul lui execuţie, ornamentaţie destul de 

întâi le iubim. Dumnezeu: „1. Doamne, scăpare bogată, îmi spunea la Slobozia Dumitru a mai privit o dată pe 
Te-ai făcut nouă în neam şi în profesorul Ovidiu Papană) în toate Dumitru l-a iubit pe Hristos, a fereastră la hotarul dintre vară şi 
neam... 11. Iar de voi fi în putere, satele României pe unde am iubit Neamul şi Ţara „cu sfinţită toamnă: se îngălbeneau frunzele, 
optzeci de ani, şi ce este mai mult cutreierat, şi n-au fost puţine... cuviinţă şi cu supunere de rob”, pământul se închidea pentru şerpi 
decât aceştia, osteneală şi cum ar fi spus Sfântul Cosma şi şopârle, berzele lăsau scame de 

Răzvan Ciucă,durere...”.nori în cuiburi. A văzut apoi o Melodul. A primit iubirea ca pe o 
Slobozia, 2018, august,lumină şi a început să urce...moştenire duhovnicească. Chiar el Dumitru Fărcaş avea 80 de ani 

spunea că din povaţa maicii sale a înaintea Duminicii a 11 a după când a început să se ducă... L-au Era 6 august şi ortodoxia prăznuia 
învăţat să cânte la „oameni buni şi Rusaliitrambalat şi l-au filmat prin Cluj, Schimbarea la Faţă a Domnului 

LA MOARTEA LUI DUMITRU FĂRCAŞ

i n i s t e r u l  C u l t u r i i  ş i  unei plachete aniversare şi şedinţă 
Identităţii Naţionale a solemnă de consiliu judeţean, acţiuni Ma p r o b a t  f i n a n ţ a r e a  educative – Zestrea Călăraşiului.

proiectului Consiliului Judeţean 
Proiectul va incepe în luna septembrie 

Călăraşi „10 pentru CENTENAR”
şi se va finaliza în decembrie, timp în 
care autorităţi locale, personal Obiectivele proiectului includ: 
didactic, muzeografi, bibliotecari, reactualizarea memoriei comunităţii 
elevi îşi vor da mâna pentru reuşita privind evenimentele, personalităţile 
celor 10 pentru CENTENAR.şi locurile Marii Uniri, revitalizarea 

sentimentului patriotic şi cultivarea Valoarea proiectului este 67.000 de 
valorilor naţionale. lei.

„10 pentru Centenar” înseamnă Parteneri: Inspectoratul Judeţean 
desfăşurarea a 10 activităţi – lecţii de Şcolar Călăraşi, Direcţia Judeţeană 
istorie în aer liber, parada Marii Uniri pentru Cultură, Centrul Judeţean de 
şi a costumelor populare naţionale, Cultură şi Creaţie Călăraşi, Muzeul 
lansare de carte istorică, flash-mob, „ D u n ă r i i  d e  J o s ” ,  B i b l i o t e c a  
proiectii de filme istorice, dezvelirea Judeţeană „Alexandru Odobescu”.

Proiectul 
, al Consiliului 

Judeţean Călăraşi, a 
primit finanţare

„10 pentru 
Centenar”

„CONSOLIDARE, RESTAURARE, CONSERVARE IMOBIL, ÎMPREJMUIRE”  în comuna Mânăstirea, judeţul neeligibilă 180.597,85 lei.) 
RESTAURARE ȘI CONSERVARE FRESCĂ INTERIOARĂ, Călăraşi – cod SMIS: 116780 finanţat prin Programul Durata de implementare a proiectului este de 30 de 
RESTAURARE MOBILIER LA BISERICA ,,SF. MARE Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 luni.
MUCENIC DIMITRIE” (C1), AMENAJARE INCINTA, Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, Obiectivul general al proiectului este transformarea 
CONSTRUIRE CORP ANEXA (C2), REALIZARE protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului comunei Mânăstirea într-o zonă de interes turistic 
INSTALAȚII ELECTRICE ȘI TERMICE, INSTALAȚIE DE cultural, prioritate de investiţie 5.1: Impulsionarea cultural contribuind astfel la diversificarea sectoarelor 
ILUMINAT ARHITECTURAL ȘI AMBIENTAL, REFACERE dezvoltării locale prin conservarea, protejarea şi economice. În acest sens implementarea acestui 
ÎMPREJMUIRE” valorificarea patrimoniului cultural şi a identităţii proiect va contribui la atingerea obiectivului general 

culturale.În perioada mai 2018 – octombrie  2020 Comună al Programului Operaţional Regional de implusionare 
Mânăstirea implementează în parteneriat cu Parohia Autoritatea de management: Ministerul Dezvoltării şi a dezvoltării locale prin conservarea, protejarea şi 
Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, proiectul Administraţiei Publice valorificarea patrimoniului cultural şi a identităţii 
„CONSOLIDARE, RESTAURARE, CONSERVARE IMOBIL, Organism intermediar: Agenţia pentru Dezvoltarea culturale prin consolidarea şi conservarea obiectivului 
RESTAURARE ŞI CONSERVARE FRESCĂ INTERIOARĂ, Regională Sud Muntenia. de patrimoniu pentru care se solicita finanţare.
RESTAURARE MOBILIER LA BISERICA „SF. MARE Valoarea totală a proiectului 21.421.233,66 lei din Pentru informaţii suplimentare, persoana de contact 
MUCENIC DIMITRIE” (C1), AMENAJARE INCINTĂ, care asistenta nerambursabilă solicitată este de este domnul Marian-Mugurel Iancu, lider de 
CONSTRUIRE CORP ANEXĂ (C2), REALIZARE 21.240.635,81 (fonduri FEDR 18.054.540,44; fonduri parteneriat, 
INSTALAŢII ELECTRICE ŞI TERMICE, INSTALAŢIE DE de la Bugetul Naţional 2.761.282,65, cofinanţarea e-mail: manastirea_primaria@yahoo.com, tel/fax: 
ILUMINAT ARHITECTURAL ŞI AMBIENTAL, REFACERE eligibilă a beneficiarului 424.812,72; valoarea 0242520018.

COMUNICAT / ANUNȚ DE PRESĂ
COMUNA MÂNĂSTIREA 07.08.2018

PARTENERIATUL  ÎNTRE UAT COMUNA MÂNĂSTIREA – LIDER ȘI PAROHIA SF MARE MUCENIC DIMITRIE

Anunţ public privind solicitarea de emitere a autorizaţiei 
integrate de mediu care va fi depusă la Agenţia de Protecţia 
Mediului Călăraşi, Şos. Chiciu, Nr. 2, cod 910005, de către 
societatea Euroavi SRL, cu sediul social în sat Drajna Nouă, Com. 
Dragalina, Judeţul Călăraşi, în scopul desfăşurării activităţii 
1012-prelucrarea şi conservarea cărnii de pasăre, prevăzută în 
anexa 1 a Legii 278/2013, în categoria EXPLOATAREA 
ABATOARELOR CU O CAPACITATE DE PRODUCŢIE DE PESTE 50 
TONE PE ZI.
Solicitarea de emitere a autorizaţiei integrate de mediu se referă 
la instalaţie nouă.
Informaţii privind impactul potenţial asupra mediului al 
activităţii pentru care se solicită emiterea autorizaţiei integrate 
de mediu pot fi consultate în timpul programului de la lucru la 
sediul Agenţiei de Protecţia Mediului Călăraşi, Şos. Chiciu, Nr. 2, 
cod 910005.
Observaţiile, sugestiile, propunerile publicului se primesc la 
sediul Agenţiei de Protecţia Mediului Călăraşi, Şos. Chiciu, Nr. 2, 
cod 910005 sau electronic la adresa de email: 
office@apmcl.anpm.ro şi/sau tel/fax 0242.315.035; 
0242.311.926; tel. 0746.248.675.

În data de 13.08.2018, ora 10.00, la adresa: Str. Floarea 
Soarelui, Nr. 1, Sat Aprozi, Oraş Budeşti, Judeţul Călăraşi va 
avea loc şedinţa de constituire a O.U.A.I. Aprozi SPP 29 1.30.1 
care va avea următoarea ordine de zi:
1.Alegerea organelor de conducere ale organizaţiei, respectiv 
Consiliul de Administraţie, Comisia de cenzori şi Comisia de 
mediere;
2.Desemnarea persoanei împuternicite să se ocupe de 
autorizarea O.U.A.I.;
3.Aprobarea preluării în proprietate a infrastructurii de irigaţii 
situată pe teritoriul organizaţiei.

Preşedinte comitet constitutiv,
Albu Florin Alin

Anunţ înfiinţare O.U.A.I. Aprozi SPP

ANUNŢ DE MEDIU Încă o acţiune a Prefecturii 
Călăraşi, împotriva Consiliului Local 

Călăraşi, respinsă de Tribunal

ctivităţile dedicate Centenarului Marii Uniri 
continuă şi în această lună. Grupul care se ocupă, la Anivelul judeţului Călăraşi, de acestea, a făcut public 

programul de desfăşurare.

1. Perioada 01-31 august – BIBLIOVACANŢA organizată de 
BJCL (SA-SL) pentru copii (3-12 ani)

2. Perioada 01-31 august -BIBLIOVACANŢA CELOR MICI 
organizată de BJCL (Secţia copii) pentru copii (3-12 ani)

3. Perioada 01-31 august – Personalitatea lunii, organizată 
de Muzeul Dunării de Jos la sediul central

4. Perioada 01-31 august – Exponatul lunii – ,,Lada de 
zestre”, organizat de Muzeul Dunării de jos la secţia de 
etnografie

5. 30 august – Ziua Limbii Române în organizarea 
Bibliotecii Judeţene Călăraşi (SA-SL) la demisolul 
Consiliului Judeţean Călăraşi

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 
Judeţului Călăraşi, Primăria 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.

Programul activităţilor 
lunii august, 

dedicate Centenarului
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uni, 13 august, Tribunalul Călăraşi s- modernizarea unui municipiu reşedinţă de judeţ 
a pronunţat în dosarul 776/116/2018 s-a dovedit a fi un eşec. Jocurile politice în care Lîn care prefectul judeţului Călăraşi, Instituţia prefectului a fost băgată trebuie să 

George Iacob, a cerut anularea HCL înceteze.
56/2018 privind contractarea unui Comunitatea călărăşeană trebuie să fie prioritatea 
împrumut de 42 milioane de lei. tuturor, iar opoziţia trebuie să înţeleagă că 

proiectele noastre vor merge înainte indiferent de 
Magistraţii călărăşeni au respins acţiunea toate tertipurile acestea. Am dovedit, odată cu 
formulată de prefectul judeţului. decizia magistraţilor călărăşeni, că avem dreptate 
Primarul municipiului Călăraşi, Daniel Ştefan şi de aceea, având în vedere că între timp Consiliul 
Drăgulin, în urma deciziei Tribunalului Călăraşi, a Local Călăraşi a hotărât contractarea unui alt 
declarat următoarele: împrumut, mă gândesc să propun revocarea 
„Încercarea unei instituţii apolitice de a stopa hotărârii care face obiectul acestui proces.”

răi”. A urcat spre fiecare adevăr nu ( P o b r e j a n i e ) .  P e  T a b o r ,  apoi l-au dus – el a vrut – la Groşi, 
pur şi simplu spre a deveni om mai Dumnezeirea a îndumnezeit firea în satul din Maramureş cu „danţul 

omenească, iar firea omenească a la şură”. I-au rămas în curtea bun, ci să se facă dumnezeu după 
fost  îndumnezeită (Sfântul  părintească oasele, sufletu-i trece har (Arhim. Hierotheos Vlachos, 
Grigore Teologul; v. Vlachos, p. vămile şi mâine-poimâine va cânta sept. 1994, Predici la marile 
129). la taragot cu Luţă Ioviţă, cu Luca sărbători, Ed. Egumeniţa, Galaţi, 

Novac... p. 153). A doua zi la sinaxar au fost 
*Ştia – nu ştia că octonarul este pomeniţi sfinţii români Cuvioasa 

asociat cu renaşterea pentru că Teodora de la Sihla şi Cuviosul Pe Dumitru Fărcaş nu l-am 
este  suma numere lor  unu Pafnutie – Pârvu Zugravul. După cunoscut faţă în faţă. M-a urmărit upă Fericitul Augustin, 
(divinitatea), trei (sufletul) şi ce le-a cântat sfinţilor la taragot, însă cu „Ţarină de la Ponorel” Pascal şi chiar Heidegger, 
patru (trupul). Din acest motiv Dumitru a pus deoparte Psaltirea, (cântec de joc din Ardeal, tempo Dexistă adevăruri pe care cristelniţele de botez creştine au c u  s e m n  l a  P s a l m u l  8 9 ,  aşezat ,  staccato s implu în nu le cunoaştem decât dacă mai formă octogonală. Rugăciunea lui Moise, omul lui execuţie, ornamentaţie destul de 

întâi le iubim. Dumnezeu: „1. Doamne, scăpare bogată, îmi spunea la Slobozia Dumitru a mai privit o dată pe 
Te-ai făcut nouă în neam şi în profesorul Ovidiu Papană) în toate Dumitru l-a iubit pe Hristos, a fereastră la hotarul dintre vară şi 
neam... 11. Iar de voi fi în putere, satele României pe unde am iubit Neamul şi Ţara „cu sfinţită toamnă: se îngălbeneau frunzele, 
optzeci de ani, şi ce este mai mult cutreierat, şi n-au fost puţine... cuviinţă şi cu supunere de rob”, pământul se închidea pentru şerpi 
decât aceştia, osteneală şi cum ar fi spus Sfântul Cosma şi şopârle, berzele lăsau scame de 

Răzvan Ciucă,durere...”.nori în cuiburi. A văzut apoi o Melodul. A primit iubirea ca pe o 
Slobozia, 2018, august,lumină şi a început să urce...moştenire duhovnicească. Chiar el Dumitru Fărcaş avea 80 de ani 

spunea că din povaţa maicii sale a înaintea Duminicii a 11 a după când a început să se ducă... L-au Era 6 august şi ortodoxia prăznuia 
învăţat să cânte la „oameni buni şi Rusaliitrambalat şi l-au filmat prin Cluj, Schimbarea la Faţă a Domnului 

LA MOARTEA LUI DUMITRU FĂRCAŞ

i n i s t e r u l  C u l t u r i i  ş i  unei plachete aniversare şi şedinţă 
Identităţii Naţionale a solemnă de consiliu judeţean, acţiuni Ma p r o b a t  f i n a n ţ a r e a  educative – Zestrea Călăraşiului.

proiectului Consiliului Judeţean 
Proiectul va incepe în luna septembrie 

Călăraşi „10 pentru CENTENAR”
şi se va finaliza în decembrie, timp în 
care autorităţi locale, personal Obiectivele proiectului includ: 
didactic, muzeografi, bibliotecari, reactualizarea memoriei comunităţii 
elevi îşi vor da mâna pentru reuşita privind evenimentele, personalităţile 
celor 10 pentru CENTENAR.şi locurile Marii Uniri, revitalizarea 

sentimentului patriotic şi cultivarea Valoarea proiectului este 67.000 de 
valorilor naţionale. lei.

„10 pentru Centenar” înseamnă Parteneri: Inspectoratul Judeţean 
desfăşurarea a 10 activităţi – lecţii de Şcolar Călăraşi, Direcţia Judeţeană 
istorie în aer liber, parada Marii Uniri pentru Cultură, Centrul Judeţean de 
şi a costumelor populare naţionale, Cultură şi Creaţie Călăraşi, Muzeul 
lansare de carte istorică, flash-mob, „ D u n ă r i i  d e  J o s ” ,  B i b l i o t e c a  
proiectii de filme istorice, dezvelirea Judeţeană „Alexandru Odobescu”.

Proiectul 
, al Consiliului 

Judeţean Călăraşi, a 
primit finanţare

„10 pentru 
Centenar”

„CONSOLIDARE, RESTAURARE, CONSERVARE IMOBIL, ÎMPREJMUIRE”  în comuna Mânăstirea, judeţul neeligibilă 180.597,85 lei.) 
RESTAURARE ȘI CONSERVARE FRESCĂ INTERIOARĂ, Călăraşi – cod SMIS: 116780 finanţat prin Programul Durata de implementare a proiectului este de 30 de 
RESTAURARE MOBILIER LA BISERICA ,,SF. MARE Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 luni.
MUCENIC DIMITRIE” (C1), AMENAJARE INCINTA, Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, Obiectivul general al proiectului este transformarea 
CONSTRUIRE CORP ANEXA (C2), REALIZARE protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului comunei Mânăstirea într-o zonă de interes turistic 
INSTALAȚII ELECTRICE ȘI TERMICE, INSTALAȚIE DE cultural, prioritate de investiţie 5.1: Impulsionarea cultural contribuind astfel la diversificarea sectoarelor 
ILUMINAT ARHITECTURAL ȘI AMBIENTAL, REFACERE dezvoltării locale prin conservarea, protejarea şi economice. În acest sens implementarea acestui 
ÎMPREJMUIRE” valorificarea patrimoniului cultural şi a identităţii proiect va contribui la atingerea obiectivului general 

culturale.În perioada mai 2018 – octombrie  2020 Comună al Programului Operaţional Regional de implusionare 
Mânăstirea implementează în parteneriat cu Parohia Autoritatea de management: Ministerul Dezvoltării şi a dezvoltării locale prin conservarea, protejarea şi 
Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, proiectul Administraţiei Publice valorificarea patrimoniului cultural şi a identităţii 
„CONSOLIDARE, RESTAURARE, CONSERVARE IMOBIL, Organism intermediar: Agenţia pentru Dezvoltarea culturale prin consolidarea şi conservarea obiectivului 
RESTAURARE ŞI CONSERVARE FRESCĂ INTERIOARĂ, Regională Sud Muntenia. de patrimoniu pentru care se solicita finanţare.
RESTAURARE MOBILIER LA BISERICA „SF. MARE Valoarea totală a proiectului 21.421.233,66 lei din Pentru informaţii suplimentare, persoana de contact 
MUCENIC DIMITRIE” (C1), AMENAJARE INCINTĂ, care asistenta nerambursabilă solicitată este de este domnul Marian-Mugurel Iancu, lider de 
CONSTRUIRE CORP ANEXĂ (C2), REALIZARE 21.240.635,81 (fonduri FEDR 18.054.540,44; fonduri parteneriat, 
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Anunţ public privind solicitarea de emitere a autorizaţiei 
integrate de mediu care va fi depusă la Agenţia de Protecţia 
Mediului Călăraşi, Şos. Chiciu, Nr. 2, cod 910005, de către 
societatea Euroavi SRL, cu sediul social în sat Drajna Nouă, Com. 
Dragalina, Judeţul Călăraşi, în scopul desfăşurării activităţii 
1012-prelucrarea şi conservarea cărnii de pasăre, prevăzută în 
anexa 1 a Legii 278/2013, în categoria EXPLOATAREA 
ABATOARELOR CU O CAPACITATE DE PRODUCŢIE DE PESTE 50 
TONE PE ZI.
Solicitarea de emitere a autorizaţiei integrate de mediu se referă 
la instalaţie nouă.
Informaţii privind impactul potenţial asupra mediului al 
activităţii pentru care se solicită emiterea autorizaţiei integrate 
de mediu pot fi consultate în timpul programului de la lucru la 
sediul Agenţiei de Protecţia Mediului Călăraşi, Şos. Chiciu, Nr. 2, 
cod 910005.
Observaţiile, sugestiile, propunerile publicului se primesc la 
sediul Agenţiei de Protecţia Mediului Călăraşi, Şos. Chiciu, Nr. 2, 
cod 910005 sau electronic la adresa de email: 
office@apmcl.anpm.ro şi/sau tel/fax 0242.315.035; 
0242.311.926; tel. 0746.248.675.

În data de 13.08.2018, ora 10.00, la adresa: Str. Floarea 
Soarelui, Nr. 1, Sat Aprozi, Oraş Budeşti, Judeţul Călăraşi va 
avea loc şedinţa de constituire a O.U.A.I. Aprozi SPP 29 1.30.1 
care va avea următoarea ordine de zi:
1.Alegerea organelor de conducere ale organizaţiei, respectiv 
Consiliul de Administraţie, Comisia de cenzori şi Comisia de 
mediere;
2.Desemnarea persoanei împuternicite să se ocupe de 
autorizarea O.U.A.I.;
3.Aprobarea preluării în proprietate a infrastructurii de irigaţii 
situată pe teritoriul organizaţiei.

Preşedinte comitet constitutiv,
Albu Florin Alin

Anunţ înfiinţare O.U.A.I. Aprozi SPP

ANUNŢ DE MEDIU Încă o acţiune a Prefecturii 
Călăraşi, împotriva Consiliului Local 

Călăraşi, respinsă de Tribunal

ctivităţile dedicate Centenarului Marii Uniri 
continuă şi în această lună. Grupul care se ocupă, la Anivelul judeţului Călăraşi, de acestea, a făcut public 

programul de desfăşurare.

1. Perioada 01-31 august – BIBLIOVACANŢA organizată de 
BJCL (SA-SL) pentru copii (3-12 ani)

2. Perioada 01-31 august -BIBLIOVACANŢA CELOR MICI 
organizată de BJCL (Secţia copii) pentru copii (3-12 ani)

3. Perioada 01-31 august – Personalitatea lunii, organizată 
de Muzeul Dunării de Jos la sediul central

4. Perioada 01-31 august – Exponatul lunii – ,,Lada de 
zestre”, organizat de Muzeul Dunării de jos la secţia de 
etnografie

5. 30 august – Ziua Limbii Române în organizarea 
Bibliotecii Judeţene Călăraşi (SA-SL) la demisolul 
Consiliului Judeţean Călăraşi

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 
Judeţului Călăraşi, Primăria 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.

Programul activităţilor 
lunii august, 

dedicate Centenarului
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rimăria Municipiului Călăraşi a organizat, Mare şi Plaja Podu' 4. Ziua s-a încheiat pe terenul de 
sport din Complexul Hestia Park, cu finalele Cupei şi în acest an, Ziua Marinei, prin activităţi 
Marinei la Minifotbal.Pspecifice şi tradiţionale, în data de 15 
La toate aceste manifestări au participat peste 3.000 de august, în Parcul Central, pe malul Borcei, dar şi 
călărăşeni.pe Plaja Mare şi Plaja Podu 4.

Ziua Marinei a început prin oficierea slujbei de către PS 
Vincenţiu, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor, la Biserica 
Sf. Împăraţi Constantin şi Elena (Volna), la ora 08.00.  
Soborul de preoţi s-a deplasat apoi, la 10.30, la Crucea 
Marinarilor din Parcul Central, unde s-a oficiat o slujbă 
de de pomenire şi unde s-au depus coroane de flori din 
partea instituţiilor şi organizaţiilor din municipiul şi 
judeţul Călăraşi.
Activităţile în Parcul Central au început în jurul orei 
10.00, printr-un program artistic oferit de ansamblurile 
participante la Festivalul Internaţional de Folclor Hora 
Mare organizat de Centrul Judeţean de Cultură şi Creaţie 
Călăraşi. 
Din program nu au lipsit: parada navelor; nunta 
marinărească; desenele pe asfalt;
concursul de bărci cu rame; concursul de ambarcaţiuni Editia a XI-a a Cupei Marinei la minifotbal, organizată 
caiac-canoe şi canotaj; de Primăria Municipiului Călăraşi, şi-a aflat câştigătorii 
concursul de înot; şcondrul; concursul de prinderea medaliilor.
raţelor. n Locul I Poliţia Călăraşi
Anul acesta, ca o noutate, călărăşenii, atât copii, cât şi n Locul II Primăria Municipiului Călăraşi
adulţi, au putut participa la jocuri distractive pe Plaja n Locul III GLS Curierat

Având în vedere evenimentele din ziua de 8 
august, când un grup de persoane de etnie rromă 
au pătruns fără drept în curtea Şcolii Generale nr. 
1 Călăraşi şi s-a tulburat liniştea publică prin 
folosirea de aparatură muzicală la intensitate 
mare, Poliţia Locală Călăraşi, alături de celelalte 
instituţii de ordine şi siguranţă publică, a 
intervenit prompt aplicând prevederile legale (în 
speţa dată fiind vorba de prevederile Legii 
61/1991), procedând la identificarea persoanelor 
vinovate de încălcarea dispoziţiilor legale şi 
aplicarea sancţiunilor contravenţionale ce s-au 
impus, precum şi evacuarea persoanelor din 
incinta Şcolii Generale nr.1.

Au fost aplicate amenzi în valoare de 6.000 lei 
pentru tulburarea ordinii şi liniştii publice ca 
urmare a organizării unui eveniment cu caracter 
privat şi utilizarea de aparatură muzicală la 
intensitate de natură a tulbura liniştea 
locuitorilor, pentru pătrunderea fără drept în 
incinta şcolii cât şi pentru împiedicarea, sub orice 
formă, a organelor însărcinate cu menţinerea 
ordinii publice de a-şi îndeplini obligaţiile de 
serviciu pentru menţinerea ordinii publice. 

Poliţia Locală Călăraşi a procedat şi la 
supravegherea traficului rutier şi pietonal 
conform competenţelor, în aplicarea dispoziţiilor 
OUG 195/2002, pentru a preîntâmpina opriri 
neregulamentare în zonă sau îngreunarea 
traficului rutier sub orice formă.

„Menţionăm faptul că, la nivelul instituţiei, există 
toleranţă zero faţă de orice înseamnă încălcare de 
lege şi, deşi scopul Poliţiei Locale nu este acela de 
a face norma de amenzi, dacă prin alte mijloace 
nu se poate obţine un grad de educaţie şi 
responsabilizare a cetăţenilor pentru prevederile 
legale, atunci da, se va marşa pe aplicarea 
măsurilor coercitive. 

Poliţia Locală nu face legea, ci doar aplică legea, 
în limita competenţelor materiale conferite, cu 
menţiunea că, instituţia noastră nu este abilitată 
să ia măsuri de restabilire a ordinii publice ci doar 
aplică măsuri de menţinere a ordinii publice, 
când situaţiile concrete exced competenţele 
materiale, atunci celelalte instituţii ale statului 
abilitate în asigurarea ordinii şi liniştii publice 
trebuie sa intervină operativ.”, se arată în 
comunicatul transmis de Poliţia Locală Călăraşi. 

fiecăruia la această zestre pe care ne-o 
dorim cât mai bogată, grijă deosebită că 
aceasta avuţie să nu fie risipită.

Şi toate rezultatele superbe ale 
sportivilor noştri ne încarcă cu un 
puternic sentiment de respect, de 
admiraţie şi de mândrie fără margini, 
dar şi de responsabilitate, dacă privim la 
această adevărată comoară care ne 
poziţionează în topul comunităţilor 
sportive din România.

Puţine oraşe şi judeţe din ţara noastră se 
pot mândri cu o poveste ca a noastră, că 
au revoluţionat ritmul progresului în 
sport.

Este o poveste adevărată, creată de 
conducători, antrenori, sportivi, 
constituiţi într-o echipă unită, al cărei 
scop este marea performanta sportivă, 
reprezentarea cu onestitate a României 
şi a cetăţii Călăraşi.

Prin sportivii noştri, Călărașiul se vede 
ca un loc magic pe harta mondială.
Se aude de România peste tot în Europa, 
unde se cântă din ce în ce mai des imnul 
ţării, graţie copiilor noştri Adriana 
Ailincăi, Mădălina Cașu, Alexandru 
Chioseaua, Georgiana Vasile şi  
Florentina Druga.

sportivi de mare valoare și performanță. omânia a participat, între 2 și 5 
Aceștia au obținut rezultate remarcabile august, la Campionatele 
la Glasgow, clasând România pe prima 

Europene de canotaj seniori R poziție dintre țările participante.
de la Glasgow, Scoţia. Ţara noastră a 
fost prezentă la startul întrecerilor „Municipiul Călăraşi are o comoară, o 

adevărată avere. Această comoară este într-un număr de 9 probe și a obtinut 
formată din Adriana Ailincăi, Mădălina 7 medalii.
Cașu, Alexandru Chioseaua, Georgiana 
Vasile, Florentina Druga şi antrenorii n Feminin:
lor care le potenţează talentul fără egal.Dublu vâsle categorie ușoară (LW2x): locul 4

Dublu rame (W2-): locul 1, medalie de aur
Toţi aceşti tineri şi foarte tineri şi Patru rame (W4-), locul 2, medalie de argint
minunaţi sportivi, cu vârste cuprinse Patru vâsle (W4x): locul 5
între 18 şi 22 de ani, crescuţi şi educaţi la Opt plus unu (W8+): locul 1, medalie de aur
CSM Călăraşi, oferă demnitate şi 
strălucire sportului românesc, trecerea n Masculin:
lor prin viaţă fiind poleită cu aur.Dublu rame (M2-): locul 3, medalie de bronz

Dublu vâsle (M2x): locul 2, medalie de argint
Şi mult aur, argint şi bronz au adus Patru rame (M4-): locul 1, medalie de aur
Călărașiului şi României aceşti uriaşi Opt plus unu (M8+): locul 3, medalie de bronz.
superbi, după participarea lor, pe cât de 
spectaculoasă, pe atât de rodnică, de la România a realizat un total de 7 medalii, 
Campionatele Europene de Canotaj Pe lângă fotbalul şi handbalul de dintre care 3 de aur, 2 argint și 2 de Nu putem să nu ne înclinăm în faţa 
pentru seniori, de la Glasgow, 2-5 august performanţă de la cele două cluburi bronz și s-a clasat pe locul 1 în acestor uriaşi, să nu le mulţumim pentru 
2018. Dunărea, avem, la CSM Călăraşi, tineri clasamentul general pe națiuni. 32 de dăruirea lor, să nu îi preţuim cum se 

de clasa europeană, avem sportivi de sportivi s-au clasat pe podiumul de cuvine.
nivel mondial, care abia aşteaptă să fie premiere, din totalul de 38 prezenți la Dar și de la Campionatele Mondiale U23 
susţinuţi să ne reprezinte la Jocurile start. În anul 2017, România a câștigat 4 de la Poznan, 26-29 iulie 2018 şi de la Vă felicităm şi vă iubim dragii noştri 
Olimpice de la Tokyo din 2020.medalii, dintre care 3 de aur și una de Campionatele Europene pentru juniori Adriana AILINCĂI, Mădălina CAȘU, 

argint. din Franţa, 26-27 mai 2018, trei dintre Alexandru CHIOSEAUA, Georgiana 
Aceşti sportivi, antrenorii şi rezultatele competiţiile de mare anvergură din VASILE,  Florentina DRUGA şi pe voi 
lor uimitoare determină o reflecţie în Profesorul Dumitru Chirilă, directorul acest an! toţi ceilalţi sportivi de top de la CSM 
timp, pentru a realiza devenirea noastră. CSM Călărași, ne-a spus că este extrem Călăraşi, de la secţiile de Box, de Lupte şi 
Cine am fost, cine suntem şi bineînţeles de fericit și de mândru că de la Călărași de Atletism, pentru toate lecţiile de Da, noi, Călărașiul, suntem privilegiaţi, 
cine vom fi noi călărăşenii, şi contribuţia au ajuns în loturile naționale de canotaj onoare pe care le-aţi oferit până acum.suntem fericiţi ai sorţii.

NAS reaminteşte furnizorilor de de cheltuielile aferente tipăririi a aproximativ 
servicii medicale aflaţi în contract cu 14,2 milioane de carduri noi în perioada anilor Ccasele de asigurări de sănătate, dar şi 2018 – 2019, fondurile respective urmând să 

asiguraţilor, că termenul de valabilitate a fie direcționate spre alte cheltuieli din 
cardurilor naționale de sănătate emise până la domeniul sănătății publice.
data de 31 iulie 2018 a fost prelungit de la 5 la 7 
ani prin Hotărârea de Guvern nr. 458 din 28 
iunie 2018.

Facem această precizare deoarece în ultimele 
zile instituţia a primit semnalări telefonice că 
unii furnizori aflaţi în contract cu casele de 
asigurări de sănătate au refuzat să acorde 
servicii medicale persoanelor asigurate, sub 
motiv că acestea deţin carduri cu termenul de 
valabilitate inscripţionat depăşit.

Menţionăm că  aceste  carduri  sunt  
recunoscute drept valabile de Platforma 
Informatică a Asigurărilor de Sănătate timp 
de doi ani după data de expirare a valabilităţii 
inscripţionată pe suprafaţa din material 
plastic, deoarece certificatele digitale înscrise 
în cipurile electronice au o valabilitate de 7 
ani. În cazul cardurilor emise anterior datei de 
31 decembrie 2012, termenul de valabilitate 
este 31 decembrie 2019.

Totodată, cardurile naţionale de sănătate noi Totodată, reamintim că acest document este 
care se emit începând cu data de 1 august 2018 personal şi netransmisibil, unul din rolurile 
au de la început durata de valabilitate de şapte cardului naţional de sănătate fiind de a 
ani, conform aceleiaşi Hotărâri de Guvern. certifica că serviciile medicale decontabile din 
Măsura de prelungire a duratei valabilităţii Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de 
cardurilor permite o economie de circa 270 Sănătate au fost efectiv acordate asiguratului 
milioane lei, prin degrevarea bugetului de stat respectiv.

Dumitru Chirilă, director CSM Călăraşi: „Municipiul 
Călăraşi are o comoară, o adevărată avere - canotorii!”

n perioada iunie – august a.c., poliţiştii din cadrul 
Inspectoratului de Poliţie Judeţean Călăraşi au aplicat Îsancţiuni în valoare de aproximativ 34.000 lei la petrecerile 

organizate de natură să tulbure ordinea şi liniştea publică.
În lunile iunie – august a.c., la nivelul Inspectoratului de Poliţie 
Judeţean Călăraşi s-a înregistrat un număr de 30 de evenimente 
ocazionate de organizarea unor petreceri ce ar fi tulburat liniştea 
cetăţenilor.
Pentru stabilirea ordinii şi liniştii publice, poliţiştii au aplicat 25 
de sancţiuni contravenţionale în valoare de 33.800 lei conform 
legii nr. 61/1991-R privind sancţionarea faptelor de încălcare a 
unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, atât 
organizatorilor cât şi interpreţilor de muzică.
Constituie contravenţie şi se sanţionează conform legii săvârşirea 
oricăreia dintre următoarele fapte:
w Tulburarea, fără drept, a liniştii locuitorilor prin producerea de 
zgomote cu orice aparat sau obiect ori prin strigăte sau larmă;
w Organizarea de petreceri cu caracter privat şi utilizarea de 
aparatură muzicală la intensitate de natură a tulbura liniştea 
locuitorilor, în corturi, alte amenajări sau în spaţiu neacoperit, 
situate în perimetrul apropiat imobilelor cu destinaţia de 
locuinţe sau cu caracter social, în mediul urban;
w Neasigurarea de către responsabili sau patroni, prin personal 
propriu ori specializat, a ordinii publice în localuri publice, 
hoteluri, moteluri, campinguri, cluburi, pensiuni, discoteci, şi în 
alte locuri de distracţie sau de agrement pe care le conduc, 
precum şi refuzul acestora de a acorda sprijin organelor în drept 
pentru restabilirea ordinii publice ori pentru luarea măsurilor 
împotriva persoanelor care au încălcat legea.

Peste 3.000 de călărăşeni 
au participat la Ziua Marinei

Amenzi de 6.000 de lei 
pentru grătarele din 
curtea şcolii Carol I

n Poliţia Locală

33.800 lei, sancţiuni aplicate la 
petrecerile de nunţi organizate 

în Municipiul Călăraşi

Termenul de valabilitate a 
a fost prelungit de la 5 la 7 ani

cardurilor de 
sănătate 
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rimăria Municipiului Călăraşi a organizat, Mare şi Plaja Podu' 4. Ziua s-a încheiat pe terenul de 
sport din Complexul Hestia Park, cu finalele Cupei şi în acest an, Ziua Marinei, prin activităţi 
Marinei la Minifotbal.Pspecifice şi tradiţionale, în data de 15 
La toate aceste manifestări au participat peste 3.000 de august, în Parcul Central, pe malul Borcei, dar şi 
călărăşeni.pe Plaja Mare şi Plaja Podu 4.

Ziua Marinei a început prin oficierea slujbei de către PS 
Vincenţiu, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor, la Biserica 
Sf. Împăraţi Constantin şi Elena (Volna), la ora 08.00.  
Soborul de preoţi s-a deplasat apoi, la 10.30, la Crucea 
Marinarilor din Parcul Central, unde s-a oficiat o slujbă 
de de pomenire şi unde s-au depus coroane de flori din 
partea instituţiilor şi organizaţiilor din municipiul şi 
judeţul Călăraşi.
Activităţile în Parcul Central au început în jurul orei 
10.00, printr-un program artistic oferit de ansamblurile 
participante la Festivalul Internaţional de Folclor Hora 
Mare organizat de Centrul Judeţean de Cultură şi Creaţie 
Călăraşi. 
Din program nu au lipsit: parada navelor; nunta 
marinărească; desenele pe asfalt;
concursul de bărci cu rame; concursul de ambarcaţiuni Editia a XI-a a Cupei Marinei la minifotbal, organizată 
caiac-canoe şi canotaj; de Primăria Municipiului Călăraşi, şi-a aflat câştigătorii 
concursul de înot; şcondrul; concursul de prinderea medaliilor.
raţelor. n Locul I Poliţia Călăraşi
Anul acesta, ca o noutate, călărăşenii, atât copii, cât şi n Locul II Primăria Municipiului Călăraşi
adulţi, au putut participa la jocuri distractive pe Plaja n Locul III GLS Curierat

Având în vedere evenimentele din ziua de 8 
august, când un grup de persoane de etnie rromă 
au pătruns fără drept în curtea Şcolii Generale nr. 
1 Călăraşi şi s-a tulburat liniştea publică prin 
folosirea de aparatură muzicală la intensitate 
mare, Poliţia Locală Călăraşi, alături de celelalte 
instituţii de ordine şi siguranţă publică, a 
intervenit prompt aplicând prevederile legale (în 
speţa dată fiind vorba de prevederile Legii 
61/1991), procedând la identificarea persoanelor 
vinovate de încălcarea dispoziţiilor legale şi 
aplicarea sancţiunilor contravenţionale ce s-au 
impus, precum şi evacuarea persoanelor din 
incinta Şcolii Generale nr.1.

Au fost aplicate amenzi în valoare de 6.000 lei 
pentru tulburarea ordinii şi liniştii publice ca 
urmare a organizării unui eveniment cu caracter 
privat şi utilizarea de aparatură muzicală la 
intensitate de natură a tulbura liniştea 
locuitorilor, pentru pătrunderea fără drept în 
incinta şcolii cât şi pentru împiedicarea, sub orice 
formă, a organelor însărcinate cu menţinerea 
ordinii publice de a-şi îndeplini obligaţiile de 
serviciu pentru menţinerea ordinii publice. 

Poliţia Locală Călăraşi a procedat şi la 
supravegherea traficului rutier şi pietonal 
conform competenţelor, în aplicarea dispoziţiilor 
OUG 195/2002, pentru a preîntâmpina opriri 
neregulamentare în zonă sau îngreunarea 
traficului rutier sub orice formă.

„Menţionăm faptul că, la nivelul instituţiei, există 
toleranţă zero faţă de orice înseamnă încălcare de 
lege şi, deşi scopul Poliţiei Locale nu este acela de 
a face norma de amenzi, dacă prin alte mijloace 
nu se poate obţine un grad de educaţie şi 
responsabilizare a cetăţenilor pentru prevederile 
legale, atunci da, se va marşa pe aplicarea 
măsurilor coercitive. 

Poliţia Locală nu face legea, ci doar aplică legea, 
în limita competenţelor materiale conferite, cu 
menţiunea că, instituţia noastră nu este abilitată 
să ia măsuri de restabilire a ordinii publice ci doar 
aplică măsuri de menţinere a ordinii publice, 
când situaţiile concrete exced competenţele 
materiale, atunci celelalte instituţii ale statului 
abilitate în asigurarea ordinii şi liniştii publice 
trebuie sa intervină operativ.”, se arată în 
comunicatul transmis de Poliţia Locală Călăraşi. 

fiecăruia la această zestre pe care ne-o 
dorim cât mai bogată, grijă deosebită că 
aceasta avuţie să nu fie risipită.

Şi toate rezultatele superbe ale 
sportivilor noştri ne încarcă cu un 
puternic sentiment de respect, de 
admiraţie şi de mândrie fără margini, 
dar şi de responsabilitate, dacă privim la 
această adevărată comoară care ne 
poziţionează în topul comunităţilor 
sportive din România.

Puţine oraşe şi judeţe din ţara noastră se 
pot mândri cu o poveste ca a noastră, că 
au revoluţionat ritmul progresului în 
sport.

Este o poveste adevărată, creată de 
conducători, antrenori, sportivi, 
constituiţi într-o echipă unită, al cărei 
scop este marea performanta sportivă, 
reprezentarea cu onestitate a României 
şi a cetăţii Călăraşi.

Prin sportivii noştri, Călărașiul se vede 
ca un loc magic pe harta mondială.
Se aude de România peste tot în Europa, 
unde se cântă din ce în ce mai des imnul 
ţării, graţie copiilor noştri Adriana 
Ailincăi, Mădălina Cașu, Alexandru 
Chioseaua, Georgiana Vasile şi  
Florentina Druga.

sportivi de mare valoare și performanță. omânia a participat, între 2 și 5 
Aceștia au obținut rezultate remarcabile august, la Campionatele 
la Glasgow, clasând România pe prima 

Europene de canotaj seniori R poziție dintre țările participante.
de la Glasgow, Scoţia. Ţara noastră a 
fost prezentă la startul întrecerilor „Municipiul Călăraşi are o comoară, o 

adevărată avere. Această comoară este într-un număr de 9 probe și a obtinut 
formată din Adriana Ailincăi, Mădălina 7 medalii.
Cașu, Alexandru Chioseaua, Georgiana 
Vasile, Florentina Druga şi antrenorii n Feminin:
lor care le potenţează talentul fără egal.Dublu vâsle categorie ușoară (LW2x): locul 4

Dublu rame (W2-): locul 1, medalie de aur
Toţi aceşti tineri şi foarte tineri şi Patru rame (W4-), locul 2, medalie de argint
minunaţi sportivi, cu vârste cuprinse Patru vâsle (W4x): locul 5
între 18 şi 22 de ani, crescuţi şi educaţi la Opt plus unu (W8+): locul 1, medalie de aur
CSM Călăraşi, oferă demnitate şi 
strălucire sportului românesc, trecerea n Masculin:
lor prin viaţă fiind poleită cu aur.Dublu rame (M2-): locul 3, medalie de bronz

Dublu vâsle (M2x): locul 2, medalie de argint
Şi mult aur, argint şi bronz au adus Patru rame (M4-): locul 1, medalie de aur
Călărașiului şi României aceşti uriaşi Opt plus unu (M8+): locul 3, medalie de bronz.
superbi, după participarea lor, pe cât de 
spectaculoasă, pe atât de rodnică, de la România a realizat un total de 7 medalii, 
Campionatele Europene de Canotaj Pe lângă fotbalul şi handbalul de dintre care 3 de aur, 2 argint și 2 de Nu putem să nu ne înclinăm în faţa 
pentru seniori, de la Glasgow, 2-5 august performanţă de la cele două cluburi bronz și s-a clasat pe locul 1 în acestor uriaşi, să nu le mulţumim pentru 
2018. Dunărea, avem, la CSM Călăraşi, tineri clasamentul general pe națiuni. 32 de dăruirea lor, să nu îi preţuim cum se 

de clasa europeană, avem sportivi de sportivi s-au clasat pe podiumul de cuvine.
nivel mondial, care abia aşteaptă să fie premiere, din totalul de 38 prezenți la Dar și de la Campionatele Mondiale U23 
susţinuţi să ne reprezinte la Jocurile start. În anul 2017, România a câștigat 4 de la Poznan, 26-29 iulie 2018 şi de la Vă felicităm şi vă iubim dragii noştri 
Olimpice de la Tokyo din 2020.medalii, dintre care 3 de aur și una de Campionatele Europene pentru juniori Adriana AILINCĂI, Mădălina CAȘU, 

argint. din Franţa, 26-27 mai 2018, trei dintre Alexandru CHIOSEAUA, Georgiana 
Aceşti sportivi, antrenorii şi rezultatele competiţiile de mare anvergură din VASILE,  Florentina DRUGA şi pe voi 
lor uimitoare determină o reflecţie în Profesorul Dumitru Chirilă, directorul acest an! toţi ceilalţi sportivi de top de la CSM 
timp, pentru a realiza devenirea noastră. CSM Călărași, ne-a spus că este extrem Călăraşi, de la secţiile de Box, de Lupte şi 
Cine am fost, cine suntem şi bineînţeles de fericit și de mândru că de la Călărași de Atletism, pentru toate lecţiile de Da, noi, Călărașiul, suntem privilegiaţi, 
cine vom fi noi călărăşenii, şi contribuţia au ajuns în loturile naționale de canotaj onoare pe care le-aţi oferit până acum.suntem fericiţi ai sorţii.

NAS reaminteşte furnizorilor de de cheltuielile aferente tipăririi a aproximativ 
servicii medicale aflaţi în contract cu 14,2 milioane de carduri noi în perioada anilor Ccasele de asigurări de sănătate, dar şi 2018 – 2019, fondurile respective urmând să 

asiguraţilor, că termenul de valabilitate a fie direcționate spre alte cheltuieli din 
cardurilor naționale de sănătate emise până la domeniul sănătății publice.
data de 31 iulie 2018 a fost prelungit de la 5 la 7 
ani prin Hotărârea de Guvern nr. 458 din 28 
iunie 2018.

Facem această precizare deoarece în ultimele 
zile instituţia a primit semnalări telefonice că 
unii furnizori aflaţi în contract cu casele de 
asigurări de sănătate au refuzat să acorde 
servicii medicale persoanelor asigurate, sub 
motiv că acestea deţin carduri cu termenul de 
valabilitate inscripţionat depăşit.

Menţionăm că  aceste  carduri  sunt  
recunoscute drept valabile de Platforma 
Informatică a Asigurărilor de Sănătate timp 
de doi ani după data de expirare a valabilităţii 
inscripţionată pe suprafaţa din material 
plastic, deoarece certificatele digitale înscrise 
în cipurile electronice au o valabilitate de 7 
ani. În cazul cardurilor emise anterior datei de 
31 decembrie 2012, termenul de valabilitate 
este 31 decembrie 2019.

Totodată, cardurile naţionale de sănătate noi Totodată, reamintim că acest document este 
care se emit începând cu data de 1 august 2018 personal şi netransmisibil, unul din rolurile 
au de la început durata de valabilitate de şapte cardului naţional de sănătate fiind de a 
ani, conform aceleiaşi Hotărâri de Guvern. certifica că serviciile medicale decontabile din 
Măsura de prelungire a duratei valabilităţii Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de 
cardurilor permite o economie de circa 270 Sănătate au fost efectiv acordate asiguratului 
milioane lei, prin degrevarea bugetului de stat respectiv.

Dumitru Chirilă, director CSM Călăraşi: „Municipiul 
Călăraşi are o comoară, o adevărată avere - canotorii!”

n perioada iunie – august a.c., poliţiştii din cadrul 
Inspectoratului de Poliţie Judeţean Călăraşi au aplicat Îsancţiuni în valoare de aproximativ 34.000 lei la petrecerile 

organizate de natură să tulbure ordinea şi liniştea publică.
În lunile iunie – august a.c., la nivelul Inspectoratului de Poliţie 
Judeţean Călăraşi s-a înregistrat un număr de 30 de evenimente 
ocazionate de organizarea unor petreceri ce ar fi tulburat liniştea 
cetăţenilor.
Pentru stabilirea ordinii şi liniştii publice, poliţiştii au aplicat 25 
de sancţiuni contravenţionale în valoare de 33.800 lei conform 
legii nr. 61/1991-R privind sancţionarea faptelor de încălcare a 
unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, atât 
organizatorilor cât şi interpreţilor de muzică.
Constituie contravenţie şi se sanţionează conform legii săvârşirea 
oricăreia dintre următoarele fapte:
w Tulburarea, fără drept, a liniştii locuitorilor prin producerea de 
zgomote cu orice aparat sau obiect ori prin strigăte sau larmă;
w Organizarea de petreceri cu caracter privat şi utilizarea de 
aparatură muzicală la intensitate de natură a tulbura liniştea 
locuitorilor, în corturi, alte amenajări sau în spaţiu neacoperit, 
situate în perimetrul apropiat imobilelor cu destinaţia de 
locuinţe sau cu caracter social, în mediul urban;
w Neasigurarea de către responsabili sau patroni, prin personal 
propriu ori specializat, a ordinii publice în localuri publice, 
hoteluri, moteluri, campinguri, cluburi, pensiuni, discoteci, şi în 
alte locuri de distracţie sau de agrement pe care le conduc, 
precum şi refuzul acestora de a acorda sprijin organelor în drept 
pentru restabilirea ordinii publice ori pentru luarea măsurilor 
împotriva persoanelor care au încălcat legea.

Peste 3.000 de călărăşeni 
au participat la Ziua Marinei

Amenzi de 6.000 de lei 
pentru grătarele din 
curtea şcolii Carol I

n Poliţia Locală

33.800 lei, sancţiuni aplicate la 
petrecerile de nunţi organizate 

în Municipiul Călăraşi

Termenul de valabilitate a 
a fost prelungit de la 5 la 7 ani

cardurilor de 
sănătate 
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genţia de Plăţi şi Intervenţie pentru administrare măsurile de dezvoltare rurală şi 
Agricultură (APIA) – Centrul Judeţean ecocondiţionalitatea. Pe scurt, aceasta ACălăraşi informează că a încheiat înseamnă verificarea fiecărei parcele 

controlul la faţa locului pentru cererile unice de plată declarate: eligibilitate, localizare, suprafaţă şi 
eşantionate la controlul pe teren - Campania 2018. aspecte privind util izarea/acoperirea 

terenului. 
Astfel, în perioada 09 iulie – 08 august 2018, în 
conformitate cu Ordinul MADR nr. 39/19.02.2018 şi În vederea respectarii termenului de plată a avansului 
O.U.G. 3/2015, A.P.I.A. Călăraşi a efectuat controlul pentru anul de cerere 2018 în perioada 16 octombrie 
la faţa locului pentru cererile unice de plată 2018 – 30 noiembrie 2018, impus prin O.M.A.D.R. 
eşantionate la controlul pe teren, iar controlul aferent al 15/17.01.2018 privind stabilirea modalităţii de 
unor obligaţii specifice va avea loc în iarnă sau în coordonare a implementării schemelor de plăţi directe 
primăvara anului următor. şi ajutoarelor naţionale tranzitorii care se aplică în 

agriculură, la nivelul Ministerului Agriculturii şi 
Eşantionul de control conţine un număr de 198 dosare 

Dezvoltării Rurale şi al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie 
selectate pentru verificarea cuprinzând un număr de 

pentru Agricultură şi al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie 
2.345 parcele pentru o suprafaţă de 32.813 ha.

pentru Agricultură, A.P.I.A. Călăraşi a mobilizat întreg (UE) nr. 809/2014 de stabilire a normelor de 
Scopul verificărilor la faţa locului este acela de personalul implicat în activitatea de control pe teren aplicare a Regulamentului (UE) nr.1306/2013 
a controla condiţiile în care se acordă ajutorul care şi-a desfăşurat activitatea şi prin prelungirea al Parlamentului European şi al Consiliului în 
în conformitate cu art. 37 al Regulamentului programului normal de lucru.ceea ce priveşte sistemul integrat de 

Gen film: Acţiune, Dramă, Thriller
Rating: Ap12 
Premiera în România: 24.08.2018
În timpul primei sale vânători, 
considerată o iniţiere a celui mai de 
elită grup al tribului său, tânărul 
Zeta este rănit şi considerat mort 
după ce o vânătoare de bizoni se 
sfârşeşte groaznic. Trezindu-se 
rănit, singur şi departe de satul său, 
el trebuie să înveţe să supra-
vieţuiască şi să navigheze prin 
sălbăticia aspră şi neiertătoare. În 
timp ce dezvoltă o prietenie cu un 
lup, Alpha, ei învaţă să se bazeze 
unul pe altul pentru a vâna, a face 
faţă nenumăratelor pericole şi 
pentru a-şi găsi drumul spre casă 
înainte ca iarna neiertătoare să 
sosească.

Vineri, 17 şi 24 august: ora 12:30 profesionist expert în salvări - este Vineri, 31 august şi 7 septembrie: 
Sâmbătă, 18 şi 25 august: ora 10:30 recrutat pentru a conduce misiunea ora 12:30

şi 12:30 de salvare a cercetătorilor şi a Sâmbătă, 1 şi 8 septembrie: ora 
Duminică, 19 şi 26 august: ora întregului ocean de ameninţarea 10:30 şi 12:30

10:30 şi 12:30 imparabilă a unui rechin gigant Duminică, 2 şi 9 septembrie: ora 
preistoric, cunoscut sub numele de 10:30 şi 12:30Haideţi, Tineri Megalodon. Norm de la Polul Titani, la film! - 2D 

27 august şi 3 septembrie Nord 2. Cheia (varianta dublată) Ora: 20:00
oraşului - 2D Regia: Aaron Horvath, Peter Rida Aurora Borealis: Michail (varianta dublată )

Cu: Nicolas Cage, Kristen Bell, Will Luminile Nordului - Regia: Tim MaltbyArnett, Tara Strong, Scott Menville, 
Gen film: Animaţie 2DJimmy Kimmel   
Rating: AGGen film: Animaţie Regia: Marta Meszaros
Premiera în România: 31.08.2018Rating: AG Cu: Mari Töröcsik, Ildikó Tóth, 
În timp ce Norm, proaspăt încoronat Premiera în România: 17.08.2018 F r a n c i s k a  T ö r ö c s i k ,  J ó z s e f  
rege în Antarctica, se străduie să le Wunderlich, Eva-Maria ProsekSe pare că toţi marii supereroi joacă 
dovedească cetăţenilor din New 31 august - 6 septembrieGen film: Dramă în propriile lor filme - toţi, cu 
York că are talentul şi abilităţile Durata: 104 minuteexcepţia celor cinci adolescenţi Ora: 20.00
necesare ca să fie un rege adevărat, Premiera în România: 24.08.2018speciali şi curajoşi, cu puteri 
cheia oraşului este furată, şi el, Slender Man - 2DOlga este o avocată de succes extrem supranaturale şi un scop comun: să 
acuzat de o serie de jafuri asupra de dedicată carierei. Descoperirea lupte împotriva răului... În realitate, Regia: Sylvain White
unor bănci.unui întunecat secret de familie o liderul Robin este hotărât să Cu: Joey King, Julia Goldani Telles, Cu ajutorul prietenilor săi, Olimpia, face să-şi pună sub semnul întrebării remedieze situaţia şi să fie văzut ca Annalise Basso, Jaz SinclairVera şi al loialilor săi lemingi, Norm întreaga viaţă. Caută răspunsuri, dar un star, nu doar ca un ajutor. Dacă ar Gen film: Horrorporneşte într-o misiune plină de mama ei, Maria, a făcut tot posibilul putea să ajungă la cel mai tare 
adrenalină şi suspans pentru a găsi Premiera în România: 31.08.2018ca adevărul să nu iasă la iveală. regizor de filme de la Hollywood 
cheia şi banii furaţi, şi pentru a-i face Slender Man spune povestea unei În timp ce Olga scrutează trecutul pentru a-i observa, ar fi ideal. Dar, 
pe concetăţenii săi din Antarctica creaturi înalte, cu braţe anormal de familiei, ea trebuie să înfrunte şi atunci când grupul este direcţionat 
mândri de el. lungi, lipsit de trăsături faciale, care problemele din propria viaţă.în mod greşit de un ticălos şi de 

este responsabil pentru dispariţia a planul său malefic de a prelua 
nenumăraţi copii şi adolescenţi.controlul asupra Pământului, 24 – 30 august

lucrurile iau o turnură periculoasă. Orele: 17.00 şi 20.00
Luni: titlul nu este proiectat

17 – 23 august Spionul care mi-a 
Orele: 17:00 şi 20:00

Luni, doar la ora 20:00 dat papucii - 2D
Regia: Susanna FogelThe MEG: 
Cu: Mila Kunis,Justin Theroux, Kate 

Confruntare în McKinnon, Sam Heughan
Gen film: Acţiune, Crimă, Thrilleradâncuri - 3D
Durata: 116 minute 

Regia: Jon Turteltaub Premiera în România: 17.08.2018
Cu: Ruby Rose, Jason Statham, Audrey (Mila Kunis) şi Morgan 
Robert Taylor, Rainn Wilson, (Kate McKinnon) sunt două prietene 
Jessica McNamee vechi din Los Angeles care se trezesc 
Gen film: Acţiune,Horror,SF prinse în mijlocul unei conspiraţii 
Durata: 113 minute internaţionale, atunci când fostul 
Premiera în România: 10.08.2018 iubit al lui Audrey apare la uşa ei cu o 
S u b m a r i n u l  u n e i  e c h i p e  d e  echipă de asasini nemiloşi pe urmele 
cercetatori este atacat de o creatură sale. Surprinse de propriile acţiuni, 31 august - 6 septembrie
marină uriaşă, despre care se ştia că fetele intră fără ezitare într-o Ora: 17.00
dispăruse, iar acum a rămas avariată misiune care le poartă prin toată 

Alpha - 3Dp e  f u n d u l  P a c i f i c u l u i ,  f ă r ă  Europa, printre agenţi secreţi şi 
posibilitate de ieşire pentru echipaj. Regia: Albert Hughescurse mortale, hotărâte să ducă la 
Cu puţin timp la dispoziţie, Jonas Cu: Kodi Smit-McPhee, Natassia bun sfârşit un plan riscant de salvare 
Taylor (Jason Statham) - scafandru Malthe, Leonor Varelaa lumii

Program Cinema 3D/2D Călăraşi 17 august - 6 septembrie 2018

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

n data de 15 august a fost confirmată gopodării şi ecarisarea carcaselor.
prezenţa virusului Pestei Porcine Centrul Local de Combatere a Bolilor ÎAfricane la porcii din două gospodării Ialomiţa a dispus, conform planului de 

din comuna Borcea, judeţul Călăraşi, măsuri adoptate, pentru a preveni 
situată la limita teritorială cu judeţul răspândirea bolii, uciderea preventivă a 
Ialomiţa. porcinelor din cele două gopodării şi 
În urma confirmării diagnosticului, de ecarisarea carcaselor.
către Institutul de Diagnostic si Sănătate 

Totodată, au fost recoltate probe pentru 
Animală Bucureşti  (I .D.S.A.)  – 

examene de laborator, de la animalele 
Laboratorul Naţional de Referinţă 

moarte şi cele sacrificate. Ancheta 
pentru Diagnostic şi Sănătate Animală, 

epidemiologică este în desfăşurare.
serviciile veterinare au intervenit de 

Facem precizarea că pesta porcină urgenţă.
afr icană nu afectează oamenii ,  Gospodăriile respective au fost plasate 
neexistând nici cel mai mic risc de sub supraveghere oficială şi au fost 
îmbolnăvire pentru oameni, acest virus aplicate măsuri de restricţie pentru 
având, însă, impact la nivel social din circulaţia persoanelor, animalelor, a 
punct de vedere economic.produselor,  subproduselor  ş i  a  

ANSVSA -  Serviciul Comunicare şi mijloacelor de transport si a fost dispusa  
Logistică Documentarăuciderea porcinelor din cele două 

APIA Călăraşi a încheiat controlul la faţa 
locului pentru cererile unice de plată

Pesta Porcină Africană, 
confirmată în două 

gospodării din comuna 
Borcea, judeţul Călăraşi
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genţia de Plăţi şi Intervenţie pentru administrare măsurile de dezvoltare rurală şi 
Agricultură (APIA) – Centrul Judeţean ecocondiţionalitatea. Pe scurt, aceasta ACălăraşi informează că a încheiat înseamnă verificarea fiecărei parcele 

controlul la faţa locului pentru cererile unice de plată declarate: eligibilitate, localizare, suprafaţă şi 
eşantionate la controlul pe teren - Campania 2018. aspecte privind util izarea/acoperirea 

terenului. 
Astfel, în perioada 09 iulie – 08 august 2018, în 
conformitate cu Ordinul MADR nr. 39/19.02.2018 şi În vederea respectarii termenului de plată a avansului 
O.U.G. 3/2015, A.P.I.A. Călăraşi a efectuat controlul pentru anul de cerere 2018 în perioada 16 octombrie 
la faţa locului pentru cererile unice de plată 2018 – 30 noiembrie 2018, impus prin O.M.A.D.R. 
eşantionate la controlul pe teren, iar controlul aferent al 15/17.01.2018 privind stabilirea modalităţii de 
unor obligaţii specifice va avea loc în iarnă sau în coordonare a implementării schemelor de plăţi directe 
primăvara anului următor. şi ajutoarelor naţionale tranzitorii care se aplică în 

agriculură, la nivelul Ministerului Agriculturii şi 
Eşantionul de control conţine un număr de 198 dosare 

Dezvoltării Rurale şi al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie 
selectate pentru verificarea cuprinzând un număr de 

pentru Agricultură şi al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie 
2.345 parcele pentru o suprafaţă de 32.813 ha.

pentru Agricultură, A.P.I.A. Călăraşi a mobilizat întreg (UE) nr. 809/2014 de stabilire a normelor de 
Scopul verificărilor la faţa locului este acela de personalul implicat în activitatea de control pe teren aplicare a Regulamentului (UE) nr.1306/2013 
a controla condiţiile în care se acordă ajutorul care şi-a desfăşurat activitatea şi prin prelungirea al Parlamentului European şi al Consiliului în 
în conformitate cu art. 37 al Regulamentului programului normal de lucru.ceea ce priveşte sistemul integrat de 

Gen film: Acţiune, Dramă, Thriller
Rating: Ap12 
Premiera în România: 24.08.2018
În timpul primei sale vânători, 
considerată o iniţiere a celui mai de 
elită grup al tribului său, tânărul 
Zeta este rănit şi considerat mort 
după ce o vânătoare de bizoni se 
sfârşeşte groaznic. Trezindu-se 
rănit, singur şi departe de satul său, 
el trebuie să înveţe să supra-
vieţuiască şi să navigheze prin 
sălbăticia aspră şi neiertătoare. În 
timp ce dezvoltă o prietenie cu un 
lup, Alpha, ei învaţă să se bazeze 
unul pe altul pentru a vâna, a face 
faţă nenumăratelor pericole şi 
pentru a-şi găsi drumul spre casă 
înainte ca iarna neiertătoare să 
sosească.

Vineri, 17 şi 24 august: ora 12:30 profesionist expert în salvări - este Vineri, 31 august şi 7 septembrie: 
Sâmbătă, 18 şi 25 august: ora 10:30 recrutat pentru a conduce misiunea ora 12:30

şi 12:30 de salvare a cercetătorilor şi a Sâmbătă, 1 şi 8 septembrie: ora 
Duminică, 19 şi 26 august: ora întregului ocean de ameninţarea 10:30 şi 12:30

10:30 şi 12:30 imparabilă a unui rechin gigant Duminică, 2 şi 9 septembrie: ora 
preistoric, cunoscut sub numele de 10:30 şi 12:30Haideţi, Tineri Megalodon. Norm de la Polul Titani, la film! - 2D 

27 august şi 3 septembrie Nord 2. Cheia (varianta dublată) Ora: 20:00
oraşului - 2D Regia: Aaron Horvath, Peter Rida Aurora Borealis: Michail (varianta dublată )

Cu: Nicolas Cage, Kristen Bell, Will Luminile Nordului - Regia: Tim MaltbyArnett, Tara Strong, Scott Menville, 
Gen film: Animaţie 2DJimmy Kimmel   
Rating: AGGen film: Animaţie Regia: Marta Meszaros
Premiera în România: 31.08.2018Rating: AG Cu: Mari Töröcsik, Ildikó Tóth, 
În timp ce Norm, proaspăt încoronat Premiera în România: 17.08.2018 F r a n c i s k a  T ö r ö c s i k ,  J ó z s e f  
rege în Antarctica, se străduie să le Wunderlich, Eva-Maria ProsekSe pare că toţi marii supereroi joacă 
dovedească cetăţenilor din New 31 august - 6 septembrieGen film: Dramă în propriile lor filme - toţi, cu 
York că are talentul şi abilităţile Durata: 104 minuteexcepţia celor cinci adolescenţi Ora: 20.00
necesare ca să fie un rege adevărat, Premiera în România: 24.08.2018speciali şi curajoşi, cu puteri 
cheia oraşului este furată, şi el, Slender Man - 2DOlga este o avocată de succes extrem supranaturale şi un scop comun: să 
acuzat de o serie de jafuri asupra de dedicată carierei. Descoperirea lupte împotriva răului... În realitate, Regia: Sylvain White
unor bănci.unui întunecat secret de familie o liderul Robin este hotărât să Cu: Joey King, Julia Goldani Telles, Cu ajutorul prietenilor săi, Olimpia, face să-şi pună sub semnul întrebării remedieze situaţia şi să fie văzut ca Annalise Basso, Jaz SinclairVera şi al loialilor săi lemingi, Norm întreaga viaţă. Caută răspunsuri, dar un star, nu doar ca un ajutor. Dacă ar Gen film: Horrorporneşte într-o misiune plină de mama ei, Maria, a făcut tot posibilul putea să ajungă la cel mai tare 
adrenalină şi suspans pentru a găsi Premiera în România: 31.08.2018ca adevărul să nu iasă la iveală. regizor de filme de la Hollywood 
cheia şi banii furaţi, şi pentru a-i face Slender Man spune povestea unei În timp ce Olga scrutează trecutul pentru a-i observa, ar fi ideal. Dar, 
pe concetăţenii săi din Antarctica creaturi înalte, cu braţe anormal de familiei, ea trebuie să înfrunte şi atunci când grupul este direcţionat 
mândri de el. lungi, lipsit de trăsături faciale, care problemele din propria viaţă.în mod greşit de un ticălos şi de 

este responsabil pentru dispariţia a planul său malefic de a prelua 
nenumăraţi copii şi adolescenţi.controlul asupra Pământului, 24 – 30 august

lucrurile iau o turnură periculoasă. Orele: 17.00 şi 20.00
Luni: titlul nu este proiectat

17 – 23 august Spionul care mi-a 
Orele: 17:00 şi 20:00

Luni, doar la ora 20:00 dat papucii - 2D
Regia: Susanna FogelThe MEG: 
Cu: Mila Kunis,Justin Theroux, Kate 

Confruntare în McKinnon, Sam Heughan
Gen film: Acţiune, Crimă, Thrilleradâncuri - 3D
Durata: 116 minute 

Regia: Jon Turteltaub Premiera în România: 17.08.2018
Cu: Ruby Rose, Jason Statham, Audrey (Mila Kunis) şi Morgan 
Robert Taylor, Rainn Wilson, (Kate McKinnon) sunt două prietene 
Jessica McNamee vechi din Los Angeles care se trezesc 
Gen film: Acţiune,Horror,SF prinse în mijlocul unei conspiraţii 
Durata: 113 minute internaţionale, atunci când fostul 
Premiera în România: 10.08.2018 iubit al lui Audrey apare la uşa ei cu o 
S u b m a r i n u l  u n e i  e c h i p e  d e  echipă de asasini nemiloşi pe urmele 
cercetatori este atacat de o creatură sale. Surprinse de propriile acţiuni, 31 august - 6 septembrie
marină uriaşă, despre care se ştia că fetele intră fără ezitare într-o Ora: 17.00
dispăruse, iar acum a rămas avariată misiune care le poartă prin toată 

Alpha - 3Dp e  f u n d u l  P a c i f i c u l u i ,  f ă r ă  Europa, printre agenţi secreţi şi 
posibilitate de ieşire pentru echipaj. Regia: Albert Hughescurse mortale, hotărâte să ducă la 
Cu puţin timp la dispoziţie, Jonas Cu: Kodi Smit-McPhee, Natassia bun sfârşit un plan riscant de salvare 
Taylor (Jason Statham) - scafandru Malthe, Leonor Varelaa lumii

Program Cinema 3D/2D Călăraşi 17 august - 6 septembrie 2018

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

n data de 15 august a fost confirmată gopodării şi ecarisarea carcaselor.
prezenţa virusului Pestei Porcine Centrul Local de Combatere a Bolilor ÎAfricane la porcii din două gospodării Ialomiţa a dispus, conform planului de 

din comuna Borcea, judeţul Călăraşi, măsuri adoptate, pentru a preveni 
situată la limita teritorială cu judeţul răspândirea bolii, uciderea preventivă a 
Ialomiţa. porcinelor din cele două gopodării şi 
În urma confirmării diagnosticului, de ecarisarea carcaselor.
către Institutul de Diagnostic si Sănătate 

Totodată, au fost recoltate probe pentru 
Animală Bucureşti  (I .D.S.A.)  – 

examene de laborator, de la animalele 
Laboratorul Naţional de Referinţă 

moarte şi cele sacrificate. Ancheta 
pentru Diagnostic şi Sănătate Animală, 

epidemiologică este în desfăşurare.
serviciile veterinare au intervenit de 

Facem precizarea că pesta porcină urgenţă.
afr icană nu afectează oamenii ,  Gospodăriile respective au fost plasate 
neexistând nici cel mai mic risc de sub supraveghere oficială şi au fost 
îmbolnăvire pentru oameni, acest virus aplicate măsuri de restricţie pentru 
având, însă, impact la nivel social din circulaţia persoanelor, animalelor, a 
punct de vedere economic.produselor,  subproduselor  ş i  a  

ANSVSA -  Serviciul Comunicare şi mijloacelor de transport si a fost dispusa  
Logistică Documentarăuciderea porcinelor din cele două 

APIA Călăraşi a încheiat controlul la faţa 
locului pentru cererile unice de plată

Pesta Porcină Africană, 
confirmată în două 

gospodării din comuna 
Borcea, judeţul Călăraşi
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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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