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PROGRAM CINEMA 

n PRIMĂRIA CĂLĂRAŞI

Biserica 
, aproape 

de comunitate

"Sfinţii Arhangheli 
Mihail şi Gavriil"

SÂMBĂTĂ DUMINICĂ LUNI MARŢI MIERCURI

31°C 28°C 27°C 29°C29°C 30°C 25°C

VINERI JOI
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Program Cinema Călăraşi 
23 - 30 iunie 2017
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>> pagina 6>> pagina 5 >> pagina 11

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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Str. 1 Decembrie 1918, nr 2, Calarasi
Tel:+40 242 318 996
fax: +40 242 315 858
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http://www.condorul.ro
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Vă
mulțumim !

Vă
mulțumim !

ucrările la blocul de întârziere.
Primăria Municipiului locuinţe pentru tineri, 
Călăraşi a finalizat Ldestinate închirierii, de 
branşamentele la apă, pe strada Muşeţelului, din 
canalizare, gaz natural şi municipiul Călăraşi, construit 
energie electrică, iar în acest prin Agenţia Naţională a 
moment se lucrează la Locuinţei, sunt aproape de 
sistematizarea...finalizare, după un an de 

>> pagina 4

Răducu Filipescu: 
„PNL intenţionează să-i 
facă plângere penală 
ministrului Petre Daea 
pentru pesta porcină"

Daniel Drăgulin: „Stabilirea 
candidatului la Primăria 
Călăraşi se va face în urma 
unui sondaj făcut 
de centru”

Pe 14, 15 şi 16 septembrie, 
de la ora 19:30, Asociaţia 
CineCultura şi Primăria 
Municipiului Călăraşi vă 
dau întâlnire în Parcul 
Dumbrava.

Proiecţii 
gratuite 
de filme 
româneşti 
în Parcul 
Dumbrava, 
în acest 
week-end

Blocul ANL de pe 
Muşeţelului va fi gata până 

la finalul acestui an

Raport Periodic 
de Activitate al 
U.A.T. Comuna 
Independenţa, 
Judeţul Călăraşi, 
pentru anul 2017

Raport Periodic 
de Activitate al 

U.A.T. comuna 
LUPŞANU, 

judeţul 
CĂLĂRAŞI, 

pentru 
anul 2017

Dragoş Coman: „Noua 
Piaţă Centrală va fi un 
edificiu arhitectural de 
referinţă în zonă”

Tavi Dobre, noul campion 
naţional de juniori la 
categoria 50 kg



ucrările la blocul de locuinţe terminarea lucrărilor şi predarea S + P + 3 E ,  î n s u m â n d  3 0  d e  
pentru tineri, destinate către Primărie a blocului. Potrivit apartamente, astfel:Lînchirierii, de pe strada legii, repartizarea celor 30 de unităţi 6 apartamente cu o cameră

Muşeţelului ,  din municipiul  locative se va realiza după preluarea 16 apartamente cu două camere
Călăraşi, construit prin Agenţia blocului de la ANL, către solicitanţii 

8 apartamente cu trei camere.
Naţională a Locuinţei, sunt aproape aflaţi pe listele de prioritate 

Valoarea totală a investiţiei conform de finalizare, după un an de aprobate de către Consiliul local.
devizului general este de 7.659.497 întârziere. Ordinul de începere a lucrărilor a 
lei inclusiv TVA, din care C+M Primăria Municipiului Călăraşi a fost emis în data de 25 mai 2016 de 
5.973.499 lei.finalizat branşamentele la apă, către ANL, termenul de finalizare a 
Valoarea finanţată de ANL este de canalizare, gaz natural şi energie lucrărilor înaintat la acea dată fiind 
7.214.853 lei inclusiv TVA, iar de electrică, iar în acest moment se 25 septembrie 2017. Cel mai 
către Consiliul Local Călăraşi de lucrează la sistematizarea zonei probabil, până la finalul acestui an, 
444.644 lei inclusiv TVA.exterioare. cu un an întârziere faţă de termenul 

Constructorul mai are de realizat iniţial, se va face receţia lucrărilor. Executantul lucrării este societatea 
instalaţia interioară de gaze, Blocul este format din două SC PARTIROM IMPERATIV SRL 
urmând că apoi sa se facă recepţia la tronsoane, cu regim de înălţime Bucureşti.

2 Local

www.obiectiv-online.ro

14 - 20 septembrie 2018
...afli ce se-ntâmplă 3

www.obiectiv-online.ro

14 - 20 septembrie 2018
...afli ce se-ntâmplă Administraţie

Proiectul urmăreşte îmbunătăţirea siguranţei în regiunea 
transfrontalieră prin împlementarea colaborării internaţionale 
şi interinstituţionale. În acest sens, una dintre liniile directoare 
ale proiectului statuează implementarea a nouă parteneriate 
între instituţiile române şi bulgare.

În zona Călăraşi, în ultimii 10 ani, au avut loc nu mai puţin de 
1.000 de intervenţii pentru prevenirea şi înlăturarea cauzelor şi 
efectelor inundaţiilor în bazinul Dunării. Inspectoratul de 
Jandarmi Călăraşi, împreună cu celelalte instituţii abilitate, a 
fost alături de populaţie în toate aceste momente, salvând 
persoane şi bunuri, asigurând siguranţa cetăţenilor şi 
securitatea zonelor afectate, înlăturând efectele inundaţiilor.  

Pentru a putea face faţă, optim, provocărilor ridicate de 
situaţiile de urgenţă specifice zonei de responsabilitate, 
Jandarmeria Călăraşi are nevoie de o dotare modernă şi, ca 

iercuri, 05.09.2018, la sediul B.R.C.T. Călăraşi,  
urmare a desfăşurării acestui proiect, vor fi achiziţionate:

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Călăraşi şi 
- camionetă off-road 4x4, cabină dublă;         

Consiliul Judeţean Călăraşi, partenerul lider, au M
- barcă pneumatică cu capacitate de 10 persoane;

semnat contractul de finanţare pentru Proiectul RoBg-481 
- 2 ambarcaţiuni de salvare şi intervenţie, 10 persoane;„Eficientizarea manage-mentului situaţiilor de 
- 2 peridocuri pentru ambarcaţiuni;urgenţă civilă în regiunea Transfrontalieră Călăraşi-
- o staţie de lucru IT, performantă, cu periferice.Veliko-Târnovo”, prin care se pun bazele unui management 

efectiv, comun, al riscurilor în zona afectată, management pliat 
Prin proiect se urmăreşte, de asemenea, şi cresterea gradului de perfect pe situaţiile de urgenţă apărute în regiunea 
conştientizare al populaţiei privind modul de comportare transfrontalieră România-Bulgaria, străjuită de fluviul 
pentru reducerea impactului riscurilor stărilor de urgenţă.

Dunărea. La eveniment va participa şi adjunctul inspectorului 
general al Jandarmeriei Române.

Principalii beneficiari, pe cele două paliere de activitate, sunt 
cetăţenii celor două ţări implicate în Proiectul RoBg-481:

Scopul principal al Proiectului este îmbunătăţirea şi - peste 300.000, ca urmare a măsurilor de eficientizare a 
eficientizarea managementului comun al riscurilor în regiunea managementului riscurilor;
transfrontalieră pentru protecţia populaţiei şi mediului - peste 600.000, ca urmare a măsurilor de protecţie împotriva 
împotriva dezastrelor naturale sau provocate de om. inundaţiilor.

genţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă din Călăraşi, prin intermediul AServiciului EURES, promovează oferta unui 

angajator din Spania de 800 locuri de muncă 
(dintre care 400 locuri pentru femei şi 400 de locuri 
pentru cupluri), pentru muncă sezonieră în 
agricultură pentru recoltarea căpşunilor, campania 
2019 (nu se solicită experienţă). 

Durata contractului de muncă este de aproximativ 3 
luni, data estimată de angajare fiind 15 februarie 
2019. Timpul de lucru este de 6,5 ore efectiv 
lucrate/zi, 40 de ore şi 15 min/săptămână împărţite 
în 6 zile, ziua de odihnă nu este neapărat duminica.

Salariul oferit este de 40,43 euro brut/zi, plătibil la 
două săptămâni prin transfer bancar. Contribuţiile 
datorate sunt: (IRPF=impozit) = 2% impozit, 
asigurare medicală = 113 euro/lună. Perioada de 
probă este de 15 zile. 

Cazarea este oferită de către angajator contra unei 
sume de 1,6 euro/zi (plata utilităţilor). Angajatorul 
plăteşte transportul către Spania, contravaloarea 
acestuia urmând a fi recuperată din salariile pe care 
le va primi angajatul. Întoarcerea în România (la 
terminarea contractului) este suportată de 
angajator, transportul dus-întors fiind organizat de 
angajator printr-o firmă de transport.

Persoanele care doresc să aplice pentru aceste 
locuri de muncă trebuie să se adreseze consilierului 
EURES din cadrul Agenţiei Judeţene pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Călăraşi (Lista 
consilierilor EURES se găseste pe portalul EURES 
România, la adresa: http://eures.anofm.ro/, 
rubrica Contact) pentru a fi înregistrate în baza de 
date pentru muncă în străinătate.

Dosarul pentru înregistrarea în baza de date va 
conţine următoarele documente: cererea tip (se 
completează la sediul agenţiei), copie act identitate, 
diploma studii, CV, cazier judiciar, adeverinţă 
medicală "apt pentru muncă". Selecţia va fi 
organizată în regiunile României: Sud şi Sud-Vest. 
Termenul limită pentru aplicare este 15.12.2018. 

rimăria Municipiului Călăraşi a semnat, la 
sfârşitul lunii august, contractul de Pfinanţare pentru proiectul „Integritate prin 

proceduri, instruire şi prevenire - IPIP” . Proiectul 
este cofinanţat din Fondul Social European (FSE) 
prin Programul Operaţional  Capacitate 
Administrativă (POCA) 2014-2020, Axa prioritară 
2: „Administraţie şi sistem judiciar accesibile şi 
transparente” a Programului Operaţional 
Capacitate Administrativă 2014-2020, Obiectivul 
specific 2.2: „Creşterea transparenţei, eticii şi 
integrităţii în cadrul autorităţilor şi instituţiilor 
publice”.  

Valoarea totală a proiectului este de 259.408,67 lei, 
din care contribuţia proprie a UAT Municipiul 
Călăraşi, în cotă de 2% din valoarea eligibilă, este 
de 5.188,17 lei. Implementarea proiectului se va 
desfăşura în perioada 29 august 2018 – 28 
noiembrie 2019.

Obiectivul general al proiectului este consolidarea 
integrităţii la nivelul Primăriei Municipiului 
Călăraşi şi Serviciilor Publice Locale aflate în 
subordinea Consiliului Local al Municipiului 
Călăraşi în vederea creşterii calităţii serviciilor 
publice locale. De asemenea, proiectul îşi propune: 
 Creşterea gradului de implementare a măsurilor 
de prevenire a corupţiei şi a indicatorilor de 
evaluare la nivelul Primăriei Municipiului Călăraşi 
şi Serviciilor Publice Locale, aflate în subordinea 
Consiliului Local al Municipiului Călăraşi;
 Creşterea gradului de conştientizare a efectelor 
corupţiei la nivelul personalului din Primăria 
Municipiului Călăraşi şi Serviciilor Publice Locale, 
aflate în subordinea Consiliului Local al 
Municipiului Călăraşi, precum şi a aleşilor locali;
 Îmbunătăţirea cunoştinţelor şi a competenţelor 
personalului din Primăria Municipiului Călăraşi şi 
Serviciilor Publice Locale, aflate în subordinea 
Consiliului Local al Municipiului Călăraşi, precum 
şi a aleşilor locali în ceea ce priveşte prevenirea 
corupţiei.
Proiectul se adreseaza salariaţilor cu funcţie 
publică precum şi personalului contractual din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
municipiului Călăraşi şi al serviciilor publice locale 
aflate în subordonarea Consiliului Local al 
Municipiului Călăraşi, precum şi aleşilor locali, 
primar, viceprimari, consilieri locali.

e 14, 15 şi 16 septembrie, 
de la ora 19:30, Asociaţia PCineCultura şi Primăria 

Municipiului Călăraşi vă dau 
întâlnire în Parcul Dumbrava.

„Stingem puţin lumina stelelor 
de pe cer, fiindcă pe ecranul 
montat pe Scena din Parcul 
Dumbrava vor străluci vedetele 
din filmele prezentate în cadrul 
Caravanei filmului românesc – 
Capodopere ale cinematografiei 
naţ ionale .  Tre i  producţ i i  
cinematografice recente, trei 
tonalităţi diferite şi o certitudi-
ne: succesul de public. Vă 
aşteptăm la film, nu doar în aer 
liber, ci şi cu intrare liberă.”

Programul Caravana 
filmului românesc – 

Capodopere ale 
cinematografiei 
naţionale, 14 - 16 

septembrie 2018 , la 
SCENA din PARCUL 

DUMBRAVA, este 
următorul:

n Vineri, 14 septembrie, ora 
19.30: DOUĂ LOZURI
Scenariul şi regia: Paul Negoescu
Cu: Dragoş Bucur, Dorian 
Boguţă, Alexandru Papadopol, 
Andi Vasluianu, Şerban Pavlu

n Sâmbătă, 15 septembrie, ora n Duminică. 16 septembrie, ora „Caravana filmului românesc – 
19.30: OCTAV Cartea şi filmul/Capodopere ale 19.30: DIMINEAŢA CARE NU 
Regia: Serge Ioan Celibidachi; cinematografiei naţionale” este SE VA SFÂRŞI
S c e n a r i u l :  S e r g e  I o a n  un proiect aflat în al şaselea an 
Celibidachi, James Olivier de existenţă. El aduce filmul Regia: Ciprian Mega
Cu:  Marcel  Iureş ,  Victor  românesc acasă la oameni, 
Rebengiuc, Eric Aradits, Alessia Cu: Ela Ionescu, Ovidiu Crişan, promovându-l într-o manieră 

accesibilă.Tofan, Andi Vasluianu Valeriu Andriuţă

primul proiect pe Axa 4.1. Este vorba, 
totodată, de cel mai mare proiect cu 
finanţare europeană pe care municipa-
litatea l-a construit vreodată, urmează şi 
altele, importante şi valoroase în ceea ce 

e 7 septembrie, Primăria Călăraşi a Pentru atingerea obiectivelor şi obţinerea există o alta stradă paralelă, care să priveşte drumul spre modernizare pe 
depus, în MySMIS – aplicaţie rezultatelor aşteptate, proiectul în permită schimbarea regimului de care Călăraşiul a intrat de câţiva ani. 
online creată de Ministerul valoare totală de aproximativ 9,4 circulaţie în sens unic. Aşteptăm evaluarea din partea ADR şi P

Fondurilor Europene (MFE) pentru milioane Euro va realiza, în 59 de luni, sperăm să încheiem cât mai curând 
beneficiarii de fonduri europene, următoarele lucrări: contractul de finanţare pentru a putea 
proiectul cu titlul „Reducerea emisiilor -pe str. Prelungirea Bucureşti, cu o demara licitaţia pentru modernizarea 
de carbon în municipiul Călăraşi lungime de 2.575 m, se vor moderniza o străzii  Bucureşti.  Cu răbdare şi  
prin modernizarea infrastructurii suprafaţă carosabilă de 46.039,00 mp şi înţelegere, cu atitudinea pozitivă, cu 
căilor de rulare a transportului trotuare în suprafaţă de 26.960,00 mp, sprijinul dumneavoastră, proiectele pe 
public local”. Proiectul a fost primul p r e c u m  ş i  d o u ă  b e n z i  d e d i c a t e  care ni le-am propus vor fi realizate.”
depus în Regiunea de dezvolatare Sud transportului public, pe întreaga lungime 
Muntenia pe Axa 4 a POR 2014 -2020. de 2.575 m; n Valentin Deculescu, administra-
Acesta este primul dintre cele 7 proiecte -pe str. Bucureşti se vor moderniza tor public: „Sunt mândru că fac parte 
adresate îmbunătăţirii mobilităţii urbane trotuare în suprafaţă de 18.928,00 mp, se din această echipă şi îi mulţumesc 
în municipiu pe care Primăria le vor crea piste de biciclete pe o lungime de domnului primar că mi-a oferit această Cofinanţarea UAT Municipiul Călăraşi 
pregăteşte în vederea obţinerii finanţării 3.925 m şi se va moderniza o suprafaţă provocare, de a coordona Direcţia de este de 2% din valoarea totală eligibilă.
lor din Programul Operaţional Regional carosabilă de 49.842,00 mp cu două benzi Programe şi Dezvoltare Locală din n Daniel Ştefan Drăgulin, primar al 
(POR) 2014-2020, Axa Prioritară 4: dedicate transportului public pe o lungime cadrul Primăriei Călăraşi. Sperăm ca municipiului Călăraşi:  „Munca 
Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, de 1.325, iar pe o lungime de 2.600 m se va toate obiectivele noastre de atragere de depusă în ultimii ani de către Direcţia de 
Prioritatea de investiţii 4e: Promovarea realiza o bandă dedicată transportului bani europeni, pe cât mai multe  Programe şi  Dezvoltare Locală,  
unor strategii cu emisii scăzute de dioxid public. Programe Operaţionale şi Axe, să se coroborată şi cu alte direcţii de 
de carbon pentru toate tipurile de teritorii, concretizeze cu succes. Suntem primul Tronsonul IV al străzii Bucureşti (zona specialitate din primărie, şi mă refer la 
în special pentru zonele urbane, inclusiv municipiu reşedinţă de judeţ din regiune intersecţiei cu str. Păcii şi limita cea Tehnică, Economică şi Juridică, îşi 
promovarea mobilităţii urbane multi- care depune proiect pe 4.1, aşa cum am administrativă a municipiului Călăraşi – concretizează, cu paşi fermi şi cerţi, 
modale durabile şi a măsurilor de fost şi prima primărie din regiune care 800 m) nu este inclus pentru intervenţii în obiectivele, anume acela de a atrage cât 
adaptare relevante pentru atenuare, am depus proiect pe actualul POR. Este cadrul proiectului, deoarece nu se poate mai mulţi bani europeni în actualul 
Obiectivul Specific 4.1 - Reducerea vorba de reabilitarea Poştei Vechi şi, pe realiza delimitarea benzii dedicate pentru exerciţiu financiar european. Felicit 
emisiilor de carbon în municipiile această cale, vreau să anunţ că luni, 10 circulaţia vehiculelor de transport public, echipa DPDL pentru reuşita de astăzi, 
reşedinţă de judeţ prin investiţii bazate pe septembrie, se va semna ordinul de întrucât circulaţia se desfăşoară pe câte o Primăria Municipiului Călăraşi fiind 
planurile de mobilitate urbană durabilă. începere a lucrărilor.”bandă pe fiecare sens de circulaţie şi nu prima reşedinţă de judeţ care a depus 

regătirile pentru organizarea Zilelor 
Municipiului Călăraşi ce vor avea Ploc pe 21, 22 şi 23 septembrie sunt în 

toi! Au fost stabiliţi artiştii care vor 
concerta în cele trei zile de sărbătoare!

n Vineri: Maria Buză (în deschiderea 
oficială a evenimentului, în sala de 
spectacole Barbu Ştirbei), Ansamblul 
Plăieşii, Florin Vasilică şi grupul 
Teleormanul

n Sâmbătă: Monica Anghel, Andreea 
Bănică şi Sore

n Duminică: Lidia Buble şi Loredana

n AJOFM Călăraşi

Ofertă de locuri de muncă 
sezonieră în agricultură - 
Spania - Campania 2019

Premieră la Jandarmeria Călăraşi

Blocul ANL de pe Muşeţelului va 
fi gata până la finalul acestui an

Primul proiect din regiunea SUD Muntenia, pe 
Axa 4 a POR, a fost depus de Primăria Călăraşi

n Primăria Călăraşi

Proiect pentru 
creşterea calităţii serviciilor 

publice locale

Proiecţii gratuite de filme româneşti 
în Parcul Dumbrava, în acest week-end

Artiştii prezenţi la 
Zilele Municipiului 

Călăraşi 2018



ucrările la blocul de locuinţe terminarea lucrărilor şi predarea S + P + 3 E ,  î n s u m â n d  3 0  d e  
pentru tineri, destinate către Primărie a blocului. Potrivit apartamente, astfel:Lînchirierii, de pe strada legii, repartizarea celor 30 de unităţi 6 apartamente cu o cameră

Muşeţelului ,  din municipiul  locative se va realiza după preluarea 16 apartamente cu două camere
Călăraşi, construit prin Agenţia blocului de la ANL, către solicitanţii 

8 apartamente cu trei camere.
Naţională a Locuinţei, sunt aproape aflaţi pe listele de prioritate 

Valoarea totală a investiţiei conform de finalizare, după un an de aprobate de către Consiliul local.
devizului general este de 7.659.497 întârziere. Ordinul de începere a lucrărilor a 
lei inclusiv TVA, din care C+M Primăria Municipiului Călăraşi a fost emis în data de 25 mai 2016 de 
5.973.499 lei.finalizat branşamentele la apă, către ANL, termenul de finalizare a 
Valoarea finanţată de ANL este de canalizare, gaz natural şi energie lucrărilor înaintat la acea dată fiind 
7.214.853 lei inclusiv TVA, iar de electrică, iar în acest moment se 25 septembrie 2017. Cel mai 
către Consiliul Local Călăraşi de lucrează la sistematizarea zonei probabil, până la finalul acestui an, 
444.644 lei inclusiv TVA.exterioare. cu un an întârziere faţă de termenul 

Constructorul mai are de realizat iniţial, se va face receţia lucrărilor. Executantul lucrării este societatea 
instalaţia interioară de gaze, Blocul este format din două SC PARTIROM IMPERATIV SRL 
urmând că apoi sa se facă recepţia la tronsoane, cu regim de înălţime Bucureşti.
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Proiectul urmăreşte îmbunătăţirea siguranţei în regiunea 
transfrontalieră prin împlementarea colaborării internaţionale 
şi interinstituţionale. În acest sens, una dintre liniile directoare 
ale proiectului statuează implementarea a nouă parteneriate 
între instituţiile române şi bulgare.

În zona Călăraşi, în ultimii 10 ani, au avut loc nu mai puţin de 
1.000 de intervenţii pentru prevenirea şi înlăturarea cauzelor şi 
efectelor inundaţiilor în bazinul Dunării. Inspectoratul de 
Jandarmi Călăraşi, împreună cu celelalte instituţii abilitate, a 
fost alături de populaţie în toate aceste momente, salvând 
persoane şi bunuri, asigurând siguranţa cetăţenilor şi 
securitatea zonelor afectate, înlăturând efectele inundaţiilor.  

Pentru a putea face faţă, optim, provocărilor ridicate de 
situaţiile de urgenţă specifice zonei de responsabilitate, 
Jandarmeria Călăraşi are nevoie de o dotare modernă şi, ca 

iercuri, 05.09.2018, la sediul B.R.C.T. Călăraşi,  
urmare a desfăşurării acestui proiect, vor fi achiziţionate:

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Călăraşi şi 
- camionetă off-road 4x4, cabină dublă;         

Consiliul Judeţean Călăraşi, partenerul lider, au M
- barcă pneumatică cu capacitate de 10 persoane;

semnat contractul de finanţare pentru Proiectul RoBg-481 
- 2 ambarcaţiuni de salvare şi intervenţie, 10 persoane;„Eficientizarea manage-mentului situaţiilor de 
- 2 peridocuri pentru ambarcaţiuni;urgenţă civilă în regiunea Transfrontalieră Călăraşi-
- o staţie de lucru IT, performantă, cu periferice.Veliko-Târnovo”, prin care se pun bazele unui management 

efectiv, comun, al riscurilor în zona afectată, management pliat 
Prin proiect se urmăreşte, de asemenea, şi cresterea gradului de perfect pe situaţiile de urgenţă apărute în regiunea 
conştientizare al populaţiei privind modul de comportare transfrontalieră România-Bulgaria, străjuită de fluviul 
pentru reducerea impactului riscurilor stărilor de urgenţă.

Dunărea. La eveniment va participa şi adjunctul inspectorului 
general al Jandarmeriei Române.

Principalii beneficiari, pe cele două paliere de activitate, sunt 
cetăţenii celor două ţări implicate în Proiectul RoBg-481:

Scopul principal al Proiectului este îmbunătăţirea şi - peste 300.000, ca urmare a măsurilor de eficientizare a 
eficientizarea managementului comun al riscurilor în regiunea managementului riscurilor;
transfrontalieră pentru protecţia populaţiei şi mediului - peste 600.000, ca urmare a măsurilor de protecţie împotriva 
împotriva dezastrelor naturale sau provocate de om. inundaţiilor.

genţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă din Călăraşi, prin intermediul AServiciului EURES, promovează oferta unui 

angajator din Spania de 800 locuri de muncă 
(dintre care 400 locuri pentru femei şi 400 de locuri 
pentru cupluri), pentru muncă sezonieră în 
agricultură pentru recoltarea căpşunilor, campania 
2019 (nu se solicită experienţă). 

Durata contractului de muncă este de aproximativ 3 
luni, data estimată de angajare fiind 15 februarie 
2019. Timpul de lucru este de 6,5 ore efectiv 
lucrate/zi, 40 de ore şi 15 min/săptămână împărţite 
în 6 zile, ziua de odihnă nu este neapărat duminica.

Salariul oferit este de 40,43 euro brut/zi, plătibil la 
două săptămâni prin transfer bancar. Contribuţiile 
datorate sunt: (IRPF=impozit) = 2% impozit, 
asigurare medicală = 113 euro/lună. Perioada de 
probă este de 15 zile. 

Cazarea este oferită de către angajator contra unei 
sume de 1,6 euro/zi (plata utilităţilor). Angajatorul 
plăteşte transportul către Spania, contravaloarea 
acestuia urmând a fi recuperată din salariile pe care 
le va primi angajatul. Întoarcerea în România (la 
terminarea contractului) este suportată de 
angajator, transportul dus-întors fiind organizat de 
angajator printr-o firmă de transport.

Persoanele care doresc să aplice pentru aceste 
locuri de muncă trebuie să se adreseze consilierului 
EURES din cadrul Agenţiei Judeţene pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Călăraşi (Lista 
consilierilor EURES se găseste pe portalul EURES 
România, la adresa: http://eures.anofm.ro/, 
rubrica Contact) pentru a fi înregistrate în baza de 
date pentru muncă în străinătate.

Dosarul pentru înregistrarea în baza de date va 
conţine următoarele documente: cererea tip (se 
completează la sediul agenţiei), copie act identitate, 
diploma studii, CV, cazier judiciar, adeverinţă 
medicală "apt pentru muncă". Selecţia va fi 
organizată în regiunile României: Sud şi Sud-Vest. 
Termenul limită pentru aplicare este 15.12.2018. 

rimăria Municipiului Călăraşi a semnat, la 
sfârşitul lunii august, contractul de Pfinanţare pentru proiectul „Integritate prin 

proceduri, instruire şi prevenire - IPIP” . Proiectul 
este cofinanţat din Fondul Social European (FSE) 
prin Programul Operaţional  Capacitate 
Administrativă (POCA) 2014-2020, Axa prioritară 
2: „Administraţie şi sistem judiciar accesibile şi 
transparente” a Programului Operaţional 
Capacitate Administrativă 2014-2020, Obiectivul 
specific 2.2: „Creşterea transparenţei, eticii şi 
integrităţii în cadrul autorităţilor şi instituţiilor 
publice”.  

Valoarea totală a proiectului este de 259.408,67 lei, 
din care contribuţia proprie a UAT Municipiul 
Călăraşi, în cotă de 2% din valoarea eligibilă, este 
de 5.188,17 lei. Implementarea proiectului se va 
desfăşura în perioada 29 august 2018 – 28 
noiembrie 2019.

Obiectivul general al proiectului este consolidarea 
integrităţii la nivelul Primăriei Municipiului 
Călăraşi şi Serviciilor Publice Locale aflate în 
subordinea Consiliului Local al Municipiului 
Călăraşi în vederea creşterii calităţii serviciilor 
publice locale. De asemenea, proiectul îşi propune: 
 Creşterea gradului de implementare a măsurilor 
de prevenire a corupţiei şi a indicatorilor de 
evaluare la nivelul Primăriei Municipiului Călăraşi 
şi Serviciilor Publice Locale, aflate în subordinea 
Consiliului Local al Municipiului Călăraşi;
 Creşterea gradului de conştientizare a efectelor 
corupţiei la nivelul personalului din Primăria 
Municipiului Călăraşi şi Serviciilor Publice Locale, 
aflate în subordinea Consiliului Local al 
Municipiului Călăraşi, precum şi a aleşilor locali;
 Îmbunătăţirea cunoştinţelor şi a competenţelor 
personalului din Primăria Municipiului Călăraşi şi 
Serviciilor Publice Locale, aflate în subordinea 
Consiliului Local al Municipiului Călăraşi, precum 
şi a aleşilor locali în ceea ce priveşte prevenirea 
corupţiei.
Proiectul se adreseaza salariaţilor cu funcţie 
publică precum şi personalului contractual din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
municipiului Călăraşi şi al serviciilor publice locale 
aflate în subordonarea Consiliului Local al 
Municipiului Călăraşi, precum şi aleşilor locali, 
primar, viceprimari, consilieri locali.

e 14, 15 şi 16 septembrie, 
de la ora 19:30, Asociaţia PCineCultura şi Primăria 

Municipiului Călăraşi vă dau 
întâlnire în Parcul Dumbrava.

„Stingem puţin lumina stelelor 
de pe cer, fiindcă pe ecranul 
montat pe Scena din Parcul 
Dumbrava vor străluci vedetele 
din filmele prezentate în cadrul 
Caravanei filmului românesc – 
Capodopere ale cinematografiei 
naţ ionale .  Tre i  producţ i i  
cinematografice recente, trei 
tonalităţi diferite şi o certitudi-
ne: succesul de public. Vă 
aşteptăm la film, nu doar în aer 
liber, ci şi cu intrare liberă.”

Programul Caravana 
filmului românesc – 

Capodopere ale 
cinematografiei 
naţionale, 14 - 16 

septembrie 2018 , la 
SCENA din PARCUL 

DUMBRAVA, este 
următorul:

n Vineri, 14 septembrie, ora 
19.30: DOUĂ LOZURI
Scenariul şi regia: Paul Negoescu
Cu: Dragoş Bucur, Dorian 
Boguţă, Alexandru Papadopol, 
Andi Vasluianu, Şerban Pavlu

n Sâmbătă, 15 septembrie, ora n Duminică. 16 septembrie, ora „Caravana filmului românesc – 
19.30: OCTAV Cartea şi filmul/Capodopere ale 19.30: DIMINEAŢA CARE NU 
Regia: Serge Ioan Celibidachi; cinematografiei naţionale” este SE VA SFÂRŞI
S c e n a r i u l :  S e r g e  I o a n  un proiect aflat în al şaselea an 
Celibidachi, James Olivier de existenţă. El aduce filmul Regia: Ciprian Mega
Cu:  Marcel  Iureş ,  Victor  românesc acasă la oameni, 
Rebengiuc, Eric Aradits, Alessia Cu: Ela Ionescu, Ovidiu Crişan, promovându-l într-o manieră 

accesibilă.Tofan, Andi Vasluianu Valeriu Andriuţă

primul proiect pe Axa 4.1. Este vorba, 
totodată, de cel mai mare proiect cu 
finanţare europeană pe care municipa-
litatea l-a construit vreodată, urmează şi 
altele, importante şi valoroase în ceea ce 

e 7 septembrie, Primăria Călăraşi a Pentru atingerea obiectivelor şi obţinerea există o alta stradă paralelă, care să priveşte drumul spre modernizare pe 
depus, în MySMIS – aplicaţie rezultatelor aşteptate, proiectul în permită schimbarea regimului de care Călăraşiul a intrat de câţiva ani. 
online creată de Ministerul valoare totală de aproximativ 9,4 circulaţie în sens unic. Aşteptăm evaluarea din partea ADR şi P

Fondurilor Europene (MFE) pentru milioane Euro va realiza, în 59 de luni, sperăm să încheiem cât mai curând 
beneficiarii de fonduri europene, următoarele lucrări: contractul de finanţare pentru a putea 
proiectul cu titlul „Reducerea emisiilor -pe str. Prelungirea Bucureşti, cu o demara licitaţia pentru modernizarea 
de carbon în municipiul Călăraşi lungime de 2.575 m, se vor moderniza o străzii  Bucureşti.  Cu răbdare şi  
prin modernizarea infrastructurii suprafaţă carosabilă de 46.039,00 mp şi înţelegere, cu atitudinea pozitivă, cu 
căilor de rulare a transportului trotuare în suprafaţă de 26.960,00 mp, sprijinul dumneavoastră, proiectele pe 
public local”. Proiectul a fost primul p r e c u m  ş i  d o u ă  b e n z i  d e d i c a t e  care ni le-am propus vor fi realizate.”
depus în Regiunea de dezvolatare Sud transportului public, pe întreaga lungime 
Muntenia pe Axa 4 a POR 2014 -2020. de 2.575 m; n Valentin Deculescu, administra-
Acesta este primul dintre cele 7 proiecte -pe str. Bucureşti se vor moderniza tor public: „Sunt mândru că fac parte 
adresate îmbunătăţirii mobilităţii urbane trotuare în suprafaţă de 18.928,00 mp, se din această echipă şi îi mulţumesc 
în municipiu pe care Primăria le vor crea piste de biciclete pe o lungime de domnului primar că mi-a oferit această Cofinanţarea UAT Municipiul Călăraşi 
pregăteşte în vederea obţinerii finanţării 3.925 m şi se va moderniza o suprafaţă provocare, de a coordona Direcţia de este de 2% din valoarea totală eligibilă.
lor din Programul Operaţional Regional carosabilă de 49.842,00 mp cu două benzi Programe şi Dezvoltare Locală din n Daniel Ştefan Drăgulin, primar al 
(POR) 2014-2020, Axa Prioritară 4: dedicate transportului public pe o lungime cadrul Primăriei Călăraşi. Sperăm ca municipiului Călăraşi:  „Munca 
Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, de 1.325, iar pe o lungime de 2.600 m se va toate obiectivele noastre de atragere de depusă în ultimii ani de către Direcţia de 
Prioritatea de investiţii 4e: Promovarea realiza o bandă dedicată transportului bani europeni, pe cât mai multe  Programe şi  Dezvoltare Locală,  
unor strategii cu emisii scăzute de dioxid public. Programe Operaţionale şi Axe, să se coroborată şi cu alte direcţii de 
de carbon pentru toate tipurile de teritorii, concretizeze cu succes. Suntem primul Tronsonul IV al străzii Bucureşti (zona specialitate din primărie, şi mă refer la 
în special pentru zonele urbane, inclusiv municipiu reşedinţă de judeţ din regiune intersecţiei cu str. Păcii şi limita cea Tehnică, Economică şi Juridică, îşi 
promovarea mobilităţii urbane multi- care depune proiect pe 4.1, aşa cum am administrativă a municipiului Călăraşi – concretizează, cu paşi fermi şi cerţi, 
modale durabile şi a măsurilor de fost şi prima primărie din regiune care 800 m) nu este inclus pentru intervenţii în obiectivele, anume acela de a atrage cât 
adaptare relevante pentru atenuare, am depus proiect pe actualul POR. Este cadrul proiectului, deoarece nu se poate mai mulţi bani europeni în actualul 
Obiectivul Specific 4.1 - Reducerea vorba de reabilitarea Poştei Vechi şi, pe realiza delimitarea benzii dedicate pentru exerciţiu financiar european. Felicit 
emisiilor de carbon în municipiile această cale, vreau să anunţ că luni, 10 circulaţia vehiculelor de transport public, echipa DPDL pentru reuşita de astăzi, 
reşedinţă de judeţ prin investiţii bazate pe septembrie, se va semna ordinul de întrucât circulaţia se desfăşoară pe câte o Primăria Municipiului Călăraşi fiind 
planurile de mobilitate urbană durabilă. începere a lucrărilor.”bandă pe fiecare sens de circulaţie şi nu prima reşedinţă de judeţ care a depus 

regătirile pentru organizarea Zilelor 
Municipiului Călăraşi ce vor avea Ploc pe 21, 22 şi 23 septembrie sunt în 

toi! Au fost stabiliţi artiştii care vor 
concerta în cele trei zile de sărbătoare!

n Vineri: Maria Buză (în deschiderea 
oficială a evenimentului, în sala de 
spectacole Barbu Ştirbei), Ansamblul 
Plăieşii, Florin Vasilică şi grupul 
Teleormanul

n Sâmbătă: Monica Anghel, Andreea 
Bănică şi Sore

n Duminică: Lidia Buble şi Loredana

n AJOFM Călăraşi

Ofertă de locuri de muncă 
sezonieră în agricultură - 
Spania - Campania 2019

Premieră la Jandarmeria Călăraşi

Blocul ANL de pe Muşeţelului va 
fi gata până la finalul acestui an

Primul proiect din regiunea SUD Muntenia, pe 
Axa 4 a POR, a fost depus de Primăria Călăraşi

n Primăria Călăraşi

Proiect pentru 
creşterea calităţii serviciilor 

publice locale

Proiecţii gratuite de filme româneşti 
în Parcul Dumbrava, în acest week-end

Artiştii prezenţi la 
Zilele Municipiului 

Călăraşi 2018
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544/2001 = 0
- Altele, cu  menţionarea acestora: 
c) numărul de solicitări rezolvate 
favorabil = 5
d) numărul de solicitări respinse, 
defalcat ( informaţiile solicitate unitatea 
nu le deţine) = 0
e) numărul de solicitări adresate in 
scris = 5
- pe suport de hârtie = 5
- pe suport electronic, e-mail = 0
- verbal = nu se ţine evidenţa
f) numărul de solicitări adresate de 
persoane fizice = 0
g) numărul de solicitări adresate de 
persoane juridice = 5
h) numărul de reclamaţii administrative 
= 0
i)  numărul de plângeri in instanţă = 0
j)  costuri totale pentru desfăşurarea 
activităţii responsabile cu furnizarea 
informaţiilor de interes public la nivel de 
instituţie = 0
k) sume totale încasate pentru serviciile 
de copiere a informaţiilor de inters 
public solicitate = 0
Ca urmare a celor prezentate la punctele 
2 şi 3, raportat la obiectivele Primăriei 
comunei Lupşanu de a desfăşura 
activitatea într-o manieră deschisă faţă 
de public şi de a asigura  accesul liber şi 
neîngrădit al persoanei la orice 
informaţie de interes public şi de a 

n conformitate cu prevederile art. 5, 2.Indicii de performanţă, de răspunsul a fost dat pe loc, sau persoana 
asigura accesul liber şi neângrădit al 

alin. (3) din Legea nr. 544  privind prezentare a gradului de realizare a fost indrumata să solicite în scris 
persoanei la orice informaţie de interes 

liberul acces la informaţiile de a acestora: informaţia de interes public, cererile Î public, pe loc sau cu respectarea 
În cursul anului 2017 s-au respectat interes public – cu modificările şi fiind rezolvate în termenul legal.

termenelor  prevazute  de  lege ,  
prevederile legale cu privire la aplicările completările ulterioare, coroborate cu 

considerăm că aceste obiective au fost 
Legii nr.544/2001 privind liberul acces 3. Scurta prezentare a progra-anexa 6 la normele metodologice 

atinse.
la informaţii de interes public – cu melor desfăşurate şi a modului de aprobate prin Hotărârea Guvernului 
modificările si completările ulterioare raportare a acestora la obiecvtiele nr.123/2002, cu modificările şi 

4.Raportul cheltuielilor, defalcate prin următoarele actiuni: autorităţilor sau instituţiilor completările ulterioare, UAT Lupşanu, 
pe programe- s-a intocmit raportul anual de publicejudeţul Călăraşi, face public următorul 
Documentaţiile din cadrul Primăriei activitate conf. art.5.alin.(3) din Legea În anul 2017, conf. art.27 din Normele raport de activitate pentru 2017.
comunei Lupşanu nu au înregistrat nr.544/2001, care a fost publicat pe de aplicare a Legii nr. 544/2001, situaţia 
costuri şi nu au încasat nicio sumă 1 . M i s i u n e a  a u t o r i t ă ţ i i  s a u  pagina de internet a Primariei comunei statistică a solicitarilor formulate in 
pentru  servic i i le  de  copiere  a  instituţiile publice, precum şi Lupşanu şi la avizierul instituţiei temeiul Legii nr. 544/2001, privind 
informaţiilor de interes public furnizate - s-a publicat buletinul informativ, cu furnizarea informaţiilor de interes obiectivele care trebuiau atinse în 
solicitanţilor.i n f o r m a ţ i i l e  d e  i n t e r e s  p u b l i c  public este următoarea:perioada de raportare:

a) numărul total de solicitări de În conformitate cu prevederile Legii comunicate din oficiu, conf. art.5, 
informaţii de intres public = 5 5.Nerealizări cu menţionarea nr.544/2001, autorităţile si instituţiile alin.(1) din Legea nr.455/2001, care s-a 
b) numărul  total  de  sol ic i tar i ,  publice au obligaţia să îşi desfăşoare afişat la avizierul Primăriei comunei cauzelor acestora: NU ESTE 
departajat pe domenii de interes:activitatea într-o manieră deschisă faţă Lupşanu şi pe pagina de internet  a CAZUL.
- Utilizarea banilor publici = 0de public, asigurând accesul liber şi instituţiei
- Modul de îndeplinire a atribuţiilor - informaţiile de interes public s-au adus neîngrădit al persoanei la orice 6. Propuneri pentru remedierea 
instituţiilor publice = 0la cunostinţa cetaţenilor prin afişarea la informaţie de interes public acesta fiind deficienţelor: NU ESTE CAZUL.
- Acte normative, reglementări = 5avizierul primariei comunei Lupşanu şi misiunea instituţiei publice. Pentrul anul 2018, în cadrul activităţii 
- Activitatea liderilor instituţiei = 0Administraţia publică a comunei pe site-ul propriu responsabile cu furnizarea informaţiilor 
- Modul de aplicare a Legii nr. - pentru informaţiile solicitate verbal Lupşanu a stabilit ca obiectiv principal  de interes public din cadrul Primăriei 

o deschidere totală faţă de cetăţean comunei Lupşanu au fost stabilite 
printr-o comunicare reală şi eficientă, obiective generale care să îmbunată-
care să conducă la îmbunătăţirea ţescă procesul de comunicare dintre 
calitaţii serviciilor oferite şi la alegerea cetăţeni şi administraţia publică locală 
unui nivel performant de executare a pentru asigurarea  accesului în 
actului administrativ. condiţiile optime ale cetăţenilor la 
Asigurarea accesului la informaţiile de 

informaţiile după cum urmează:
interes public către cetăţeni, persoane 

- diversificarea informaţiilor postate pe 
fizice sau  juridice, se face din oficiu, la 

site-ul instituţiei, astfel încât accesul la 
cerere prin intermediul persoanei 

acestea să se realizeze fără a mai fi 
desemnate în acest scop:

necesară deplasarea cetaţenilor la sediul -doamna Curea Elena - consilier in 
instituţiei;cadrul Aparatului de specialitate al 
- dezvoltarea punctului de informare , Primarului comunei Lupşanu, judeţul 
documentare, în vederea  creşterii Călăraşi.
capabilităţii de a furniza cetăţenilor C o n f o r m  a r t .  5  d i n  n o r m e l e  
informaţii (informaţiile publice furni-Metodologice de aplicare a Legii nr. 
zate din oficiu) direct în cele mai bune 544/2001, privind liberul acces la 
cazuri şi reducerea timpului  de informaţiile de interes public – cu 
aşteptare :modificările si completarile ulterioare. 
- reducerea timpului de răspuns la Activitatea de informare publică directă 
solicitările de informaţii publice a persoanelor si de informare a presei se 
furnizate la cerere.organizeaza distinct. Activitatea de 

CONSILIER,informare a presei fiind facuta de catre 
CUREA ELENA primarul comunei Lupşanu.

n conformitate cu prevederile art. 5, 
alin. 3, din Legea nr.544/2001, Îprivind liberul acces la informaţiile 

de interes public - cu modificările şi 
completările ulterioare, corroborate cu 
anexa nr.6 din normele metodologice 
d e  a p r o b a r e  p r i n  H o t ă r â r e a  
G u v e r n u l u i  n r . 1 2 3 / 2 0 0 2 ,  c u  
modificările şi completările ulterioare, 
UAT Comuna Independenţa, Judeţul 
Călăraşi, face public următorul raport 
de activitate pe anul 2017.

1.Misiunea autorităţi i  sau 
instituţiei publice, precum şi 
obiectivele care trebuiau atinse 
în perioada de raportare:
În conformitate cu prevederile legii 
nr.544/2001 , autorităţile şi instituţiile 
publice au obligaţia să îşi desfăşoare 
activitatea intr-o manieră deschisă faţă 
de public, asigurând accesul liber şi 
neîngrădit al persoanei la orice 
informaţie de interes public, aceasta 
fiind misiunea instituţiei publice.
Administraţia public a comunei 
Independenţa a stabilit ca obiectiv 
principal o deschidere totală faţă de 
cetăţean printr-o comunicare reală şi 
e f ic ientă ,  care  să  conducă la  
îmbunătăţirea calităţii serviciilor 
oferite şi la atingerea unui nivel 
performant de executare a actului 

În cursul anului 2017 s-au respectat -pentru informaţiile solicitate verbal, informaţiilor de interes public la nivel administrative.
prevederile legale cu privire la răspunsul a fost dat pe loc, sau de instituţie: 0 lei.Asigurarea accesului la informaţiile de 
aplicarea Legii nr. 544/2001 privind persoana a fost îndrumată să solicite în j) Sume încasate pentru serviciile de interes public către cetăţeni, persoane 
liberul acces la informaţiile de interes scris informaţia de interes public, copiere a informaţiilor de interes fizice sai juridice, se face din oficiu, la 
public - cu modificările şi completările cererile fiind rezolvate în termenul public solicitate: 0cerere prin intermediul persoanei 
ulterioare, prin următoarele acţiuni: legal; Ca urmare a celor prezentate la desemnate în acest scop doamna 
-s-a întocmit raportul de activitate punctele 2 şi 3, raportat la obiectivele Mirică Genica – secretar comuna 

3.Scurtă prezentare a progra-conform art.5, alin.3, din Legea Primăriei Comunei Independenţa de a Independența.
melor desfăşurate şi a modului nr.544/2001, care a fost publicat pe desfăşura activitatea într-o manieră C o n f o r m  a r t . 5  d i n  n o r m e l e  
de raportare a acestora la pagina de internet a Primăriei deschisă faţă de public şi de a asigura metodologice de aplicare a legii 
obiectivele autorităţilor sau Comunei Independenţa, şi la avizierul accesul liber şi neîngrădit al persoanei nr.544/2001, privind liberul acces la 
instituţiilor publice .instituţiei; la orice informaţie de interes public, pe informațiile de interes public – cu 

-s-a publicat buletinul informativ cu În anul 2017, conform art.27 din loc sau cu respectarea termenelor modificările şi completările ulterioare. 
informaţi i le  de interes public  N o r m e l e  d e  a p l i c a r e  a  L e g i i  prevazute de lege, considerăm că Activitatea de informare public directă 
comunicate din oficiu conform art.5, nr.544/2001, situaţia statistică a aceste obiective au fost atinse.a persoanelor şi de informare a presei 
alin.1, din legea nr.544/2001, care s-a solicitărilor formulate în temeiul legii se organizează distinct.
afişat la avizierul primăriei comunei nr.544/2001 este următoarea:Activitatea de informare a presei este 4.Raportarea cheltuielilor,  
Independenţa şi pe pagina de internet a) Numărul total  de solicitări de făcută de către primarul comunei defalcate pe programe.
a instituţiei; informaţii de interes public: 4 Independenţa.
-informaţiile de interes public s-au b) Numărul total de solicitări,  În anul 2017, la nivelul Comunei 
adus la cunoştinţa cetăţenilor prin 2.Indicii de performanţă, de departajate pe domenii de interes: Independenţa, pentru aplicarea legii 
afişarea la avizierul primăriei comunei reprezentare a gradului de nr.544/2001, nu au fost înregistrate - Utilizarea banilor publici: 0
Independenţa şi pe site-ul propriu;realizare a acestora. costuri şi nu s-a încasat nicio sumă de - Modul de îndeplinire a atribuţiilor 

bani pentru serviciile de copiere a instituţiei publice: 0
informaţiilor de interes public 

- Acte normative, reglementări: 0
furnizate solicitanţilor.

- Activitatea liderilor instituţiei: 0

- Modul de aplicare a legii nr.544/ 5.Nerealizări cu menţiunea 
2001: 0 cauzelor acestora: NU ESTE 
- Altele cu menționarea acestora: CAZUL 
modul de închiriere a islazului 
comunal, dacă sunt terenuri dispo- 6.Propuneri pentru remedierea 
nibile pentru împădurire, probleme deficienţelor: NU ESTE CAZUL
politici publice locale,chestionar 
gestionarea deşeurilor: 4

Pentru anul 2018, în cadrul activităţii 
c) Număr solicitări rezolvate favora- responsabile cu furnizarea informa-
bil: 4 țiilor de interes public din cadrul 
d) Număr solicitări adresate în scris: 4 Primăriei Comunei Independenţa, 
- Pe suport de hârtie: 2 vom stabili obiective generale care să 

îmbunătăţească procesul de comuni-- Prin e-mail: 2
care dintre cetăţeni şi administraţia e) Număr solicitări adresate de 
public, pentru asigurarea accesului în persoane fizice: 1
condiţii optime a cetăţenilor la 

f) Număr solicitări adresate de 
informaţii, precum şi reducerea 

persoane juridice: 3
timpului de răspuns la solicitările de 

g) Număr reclamaţii administrative: 0 informaţii publice furnizate la cerere. 
h) Număr de plăngeri în instanţă: 0

SECRETAR,i) Costuri totale pentru desfăşurarea 
Mirică Genicaactivităţii responsabile cu furnizarea 
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544/2001 = 0
- Altele, cu  menţionarea acestora: 
c) numărul de solicitări rezolvate 
favorabil = 5
d) numărul de solicitări respinse, 
defalcat ( informaţiile solicitate unitatea 
nu le deţine) = 0
e) numărul de solicitări adresate in 
scris = 5
- pe suport de hârtie = 5
- pe suport electronic, e-mail = 0
- verbal = nu se ţine evidenţa
f) numărul de solicitări adresate de 
persoane fizice = 0
g) numărul de solicitări adresate de 
persoane juridice = 5
h) numărul de reclamaţii administrative 
= 0
i)  numărul de plângeri in instanţă = 0
j)  costuri totale pentru desfăşurarea 
activităţii responsabile cu furnizarea 
informaţiilor de interes public la nivel de 
instituţie = 0
k) sume totale încasate pentru serviciile 
de copiere a informaţiilor de inters 
public solicitate = 0
Ca urmare a celor prezentate la punctele 
2 şi 3, raportat la obiectivele Primăriei 
comunei Lupşanu de a desfăşura 
activitatea într-o manieră deschisă faţă 
de public şi de a asigura  accesul liber şi 
neîngrădit al persoanei la orice 
informaţie de interes public şi de a 

n conformitate cu prevederile art. 5, 2.Indicii de performanţă, de răspunsul a fost dat pe loc, sau persoana 
asigura accesul liber şi neângrădit al 

alin. (3) din Legea nr. 544  privind prezentare a gradului de realizare a fost indrumata să solicite în scris 
persoanei la orice informaţie de interes 

liberul acces la informaţiile de a acestora: informaţia de interes public, cererile Î public, pe loc sau cu respectarea 
În cursul anului 2017 s-au respectat interes public – cu modificările şi fiind rezolvate în termenul legal.

termenelor  prevazute  de  lege ,  
prevederile legale cu privire la aplicările completările ulterioare, coroborate cu 

considerăm că aceste obiective au fost 
Legii nr.544/2001 privind liberul acces 3. Scurta prezentare a progra-anexa 6 la normele metodologice 

atinse.
la informaţii de interes public – cu melor desfăşurate şi a modului de aprobate prin Hotărârea Guvernului 
modificările si completările ulterioare raportare a acestora la obiecvtiele nr.123/2002, cu modificările şi 

4.Raportul cheltuielilor, defalcate prin următoarele actiuni: autorităţilor sau instituţiilor completările ulterioare, UAT Lupşanu, 
pe programe- s-a intocmit raportul anual de publicejudeţul Călăraşi, face public următorul 
Documentaţiile din cadrul Primăriei activitate conf. art.5.alin.(3) din Legea În anul 2017, conf. art.27 din Normele raport de activitate pentru 2017.
comunei Lupşanu nu au înregistrat nr.544/2001, care a fost publicat pe de aplicare a Legii nr. 544/2001, situaţia 
costuri şi nu au încasat nicio sumă 1 . M i s i u n e a  a u t o r i t ă ţ i i  s a u  pagina de internet a Primariei comunei statistică a solicitarilor formulate in 
pentru  servic i i le  de  copiere  a  instituţiile publice, precum şi Lupşanu şi la avizierul instituţiei temeiul Legii nr. 544/2001, privind 
informaţiilor de interes public furnizate - s-a publicat buletinul informativ, cu furnizarea informaţiilor de interes obiectivele care trebuiau atinse în 
solicitanţilor.i n f o r m a ţ i i l e  d e  i n t e r e s  p u b l i c  public este următoarea:perioada de raportare:

a) numărul total de solicitări de În conformitate cu prevederile Legii comunicate din oficiu, conf. art.5, 
informaţii de intres public = 5 5.Nerealizări cu menţionarea nr.544/2001, autorităţile si instituţiile alin.(1) din Legea nr.455/2001, care s-a 
b) numărul  total  de  sol ic i tar i ,  publice au obligaţia să îşi desfăşoare afişat la avizierul Primăriei comunei cauzelor acestora: NU ESTE 
departajat pe domenii de interes:activitatea într-o manieră deschisă faţă Lupşanu şi pe pagina de internet  a CAZUL.
- Utilizarea banilor publici = 0de public, asigurând accesul liber şi instituţiei
- Modul de îndeplinire a atribuţiilor - informaţiile de interes public s-au adus neîngrădit al persoanei la orice 6. Propuneri pentru remedierea 
instituţiilor publice = 0la cunostinţa cetaţenilor prin afişarea la informaţie de interes public acesta fiind deficienţelor: NU ESTE CAZUL.
- Acte normative, reglementări = 5avizierul primariei comunei Lupşanu şi misiunea instituţiei publice. Pentrul anul 2018, în cadrul activităţii 
- Activitatea liderilor instituţiei = 0Administraţia publică a comunei pe site-ul propriu responsabile cu furnizarea informaţiilor 
- Modul de aplicare a Legii nr. - pentru informaţiile solicitate verbal Lupşanu a stabilit ca obiectiv principal  de interes public din cadrul Primăriei 

o deschidere totală faţă de cetăţean comunei Lupşanu au fost stabilite 
printr-o comunicare reală şi eficientă, obiective generale care să îmbunată-
care să conducă la îmbunătăţirea ţescă procesul de comunicare dintre 
calitaţii serviciilor oferite şi la alegerea cetăţeni şi administraţia publică locală 
unui nivel performant de executare a pentru asigurarea  accesului în 
actului administrativ. condiţiile optime ale cetăţenilor la 
Asigurarea accesului la informaţiile de 

informaţiile după cum urmează:
interes public către cetăţeni, persoane 

- diversificarea informaţiilor postate pe 
fizice sau  juridice, se face din oficiu, la 

site-ul instituţiei, astfel încât accesul la 
cerere prin intermediul persoanei 

acestea să se realizeze fără a mai fi 
desemnate în acest scop:

necesară deplasarea cetaţenilor la sediul -doamna Curea Elena - consilier in 
instituţiei;cadrul Aparatului de specialitate al 
- dezvoltarea punctului de informare , Primarului comunei Lupşanu, judeţul 
documentare, în vederea  creşterii Călăraşi.
capabilităţii de a furniza cetăţenilor C o n f o r m  a r t .  5  d i n  n o r m e l e  
informaţii (informaţiile publice furni-Metodologice de aplicare a Legii nr. 
zate din oficiu) direct în cele mai bune 544/2001, privind liberul acces la 
cazuri şi reducerea timpului  de informaţiile de interes public – cu 
aşteptare :modificările si completarile ulterioare. 
- reducerea timpului de răspuns la Activitatea de informare publică directă 
solicitările de informaţii publice a persoanelor si de informare a presei se 
furnizate la cerere.organizeaza distinct. Activitatea de 

CONSILIER,informare a presei fiind facuta de catre 
CUREA ELENA primarul comunei Lupşanu.

n conformitate cu prevederile art. 5, 
alin. 3, din Legea nr.544/2001, Îprivind liberul acces la informaţiile 

de interes public - cu modificările şi 
completările ulterioare, corroborate cu 
anexa nr.6 din normele metodologice 
d e  a p r o b a r e  p r i n  H o t ă r â r e a  
G u v e r n u l u i  n r . 1 2 3 / 2 0 0 2 ,  c u  
modificările şi completările ulterioare, 
UAT Comuna Independenţa, Judeţul 
Călăraşi, face public următorul raport 
de activitate pe anul 2017.

1.Misiunea autorităţi i  sau 
instituţiei publice, precum şi 
obiectivele care trebuiau atinse 
în perioada de raportare:
În conformitate cu prevederile legii 
nr.544/2001 , autorităţile şi instituţiile 
publice au obligaţia să îşi desfăşoare 
activitatea intr-o manieră deschisă faţă 
de public, asigurând accesul liber şi 
neîngrădit al persoanei la orice 
informaţie de interes public, aceasta 
fiind misiunea instituţiei publice.
Administraţia public a comunei 
Independenţa a stabilit ca obiectiv 
principal o deschidere totală faţă de 
cetăţean printr-o comunicare reală şi 
e f ic ientă ,  care  să  conducă la  
îmbunătăţirea calităţii serviciilor 
oferite şi la atingerea unui nivel 
performant de executare a actului 

În cursul anului 2017 s-au respectat -pentru informaţiile solicitate verbal, informaţiilor de interes public la nivel administrative.
prevederile legale cu privire la răspunsul a fost dat pe loc, sau de instituţie: 0 lei.Asigurarea accesului la informaţiile de 
aplicarea Legii nr. 544/2001 privind persoana a fost îndrumată să solicite în j) Sume încasate pentru serviciile de interes public către cetăţeni, persoane 
liberul acces la informaţiile de interes scris informaţia de interes public, copiere a informaţiilor de interes fizice sai juridice, se face din oficiu, la 
public - cu modificările şi completările cererile fiind rezolvate în termenul public solicitate: 0cerere prin intermediul persoanei 
ulterioare, prin următoarele acţiuni: legal; Ca urmare a celor prezentate la desemnate în acest scop doamna 
-s-a întocmit raportul de activitate punctele 2 şi 3, raportat la obiectivele Mirică Genica – secretar comuna 

3.Scurtă prezentare a progra-conform art.5, alin.3, din Legea Primăriei Comunei Independenţa de a Independența.
melor desfăşurate şi a modului nr.544/2001, care a fost publicat pe desfăşura activitatea într-o manieră C o n f o r m  a r t . 5  d i n  n o r m e l e  
de raportare a acestora la pagina de internet a Primăriei deschisă faţă de public şi de a asigura metodologice de aplicare a legii 
obiectivele autorităţilor sau Comunei Independenţa, şi la avizierul accesul liber şi neîngrădit al persoanei nr.544/2001, privind liberul acces la 
instituţiilor publice .instituţiei; la orice informaţie de interes public, pe informațiile de interes public – cu 

-s-a publicat buletinul informativ cu În anul 2017, conform art.27 din loc sau cu respectarea termenelor modificările şi completările ulterioare. 
informaţi i le  de interes public  N o r m e l e  d e  a p l i c a r e  a  L e g i i  prevazute de lege, considerăm că Activitatea de informare public directă 
comunicate din oficiu conform art.5, nr.544/2001, situaţia statistică a aceste obiective au fost atinse.a persoanelor şi de informare a presei 
alin.1, din legea nr.544/2001, care s-a solicitărilor formulate în temeiul legii se organizează distinct.
afişat la avizierul primăriei comunei nr.544/2001 este următoarea:Activitatea de informare a presei este 4.Raportarea cheltuielilor,  
Independenţa şi pe pagina de internet a) Numărul total  de solicitări de făcută de către primarul comunei defalcate pe programe.
a instituţiei; informaţii de interes public: 4 Independenţa.
-informaţiile de interes public s-au b) Numărul total de solicitări,  În anul 2017, la nivelul Comunei 
adus la cunoştinţa cetăţenilor prin 2.Indicii de performanţă, de departajate pe domenii de interes: Independenţa, pentru aplicarea legii 
afişarea la avizierul primăriei comunei reprezentare a gradului de nr.544/2001, nu au fost înregistrate - Utilizarea banilor publici: 0
Independenţa şi pe site-ul propriu;realizare a acestora. costuri şi nu s-a încasat nicio sumă de - Modul de îndeplinire a atribuţiilor 

bani pentru serviciile de copiere a instituţiei publice: 0
informaţiilor de interes public 

- Acte normative, reglementări: 0
furnizate solicitanţilor.

- Activitatea liderilor instituţiei: 0

- Modul de aplicare a legii nr.544/ 5.Nerealizări cu menţiunea 
2001: 0 cauzelor acestora: NU ESTE 
- Altele cu menționarea acestora: CAZUL 
modul de închiriere a islazului 
comunal, dacă sunt terenuri dispo- 6.Propuneri pentru remedierea 
nibile pentru împădurire, probleme deficienţelor: NU ESTE CAZUL
politici publice locale,chestionar 
gestionarea deşeurilor: 4

Pentru anul 2018, în cadrul activităţii 
c) Număr solicitări rezolvate favora- responsabile cu furnizarea informa-
bil: 4 țiilor de interes public din cadrul 
d) Număr solicitări adresate în scris: 4 Primăriei Comunei Independenţa, 
- Pe suport de hârtie: 2 vom stabili obiective generale care să 

îmbunătăţească procesul de comuni-- Prin e-mail: 2
care dintre cetăţeni şi administraţia e) Număr solicitări adresate de 
public, pentru asigurarea accesului în persoane fizice: 1
condiţii optime a cetăţenilor la 

f) Număr solicitări adresate de 
informaţii, precum şi reducerea 

persoane juridice: 3
timpului de răspuns la solicitările de 

g) Număr reclamaţii administrative: 0 informaţii publice furnizate la cerere. 
h) Număr de plăngeri în instanţă: 0

SECRETAR,i) Costuri totale pentru desfăşurarea 
Mirică Genicaactivităţii responsabile cu furnizarea 

Raport Periodic de Activitate al U.A.T. comuna 
LUPŞANU, judeţul CĂLĂRAŞI, pentru anul 2017

Raport Periodic de Activitate al U.A.T. Comuna 
Independenţa, Judeţul Călăraşi, pentru anul 2017



Eveniment 714 - 20 septembrie 2018
...afli ce se-ntâmplă...afli ce se-ntâmplă6 Politică 14 - 20 septembrie 2018

www.obiectiv-online.ro www.obiectiv-online.ro

u mai este demult o noutate că în cadrul Se vor face sondaje de la nivel naţional în fiecare 
organizaţiei judeţene a PNL Călăraşi există judeţ... asta chiar mă degrevează pe mine de No adevărată competiţie, deschisă, ca să nu anumite suspiciuni pe care le au unii dintre colegi 

spunem altfel, pentru candidatura la Primăria care vor să candideze sau să fie pe liste. Deci, 
Călăraşi. Actualul primar al municipiului şi stabilirea candidatului la Primăria Călăraşi se va 
preşedinte de organizaţie judeţeană, Daniel face în urma unui sondaj făcut de centru nu de noi. 
Drăgulin, nu este singurul care doreşte să candideze Este foarte clar că la sfârşitul acestui an se vor linişti 
pentru această funcţie. Viceprimarii Viorel Ivanciu din acest punct de vedere. Până la sfârşitul anului se 
şi Dragoş Coman sunt, de asemenea, potenţiali desemnează toţi candidaţii la primăriile munici-
candidaţi. Incertitudinea privind nominalizarea piilor reşedinţă de judeţ. De asemenea, va trebui să 
candidatului va dispărea la finalul acestui an. avem nominalizările pentru candidaturile la 
În cadrul unei conferințe de presă, preşedintele PNL primăriile din judeţ. Dacă sondajul arată că eu voi fi 
Călăraşi, Daniel Drăgulin, a explicat cum se va cel mai bine cotat voi candida. Alţi potenţiali 
desemna candidatul la Primăria Călăraşi. candidaţi ai PNL care vor fi sondaţi sunt Dragoş (n.r. 
„S-au stabilit mai multe priorităţi pe care Coman), Ivanciu, Barbu... am uitat să spun şi Iliuţă 
organizaţiile judeţene trebuie să le urmeze în Vasile, să vedem cât de potent este pe municipiu.”, a 
perioada următoare. declarat Drăgulin.  

rezent în cadrul unei emisiuni la Antena 1, 
viceprimarul Dragoş Coman a explicat cum va Parăta noua clădire a Pieţei Centrale, afirmând că se 

doreşte crearea unui edificiu arhitectural de referinţă, cu 
elemente specifice arhitecturii româneşti tradiţionale. 

„Ne dorim să realizăm o construcţie care să 
respecte specificul zonei, să fie şi utilă, şi să 
spargă din stilul clădirilor construite după 
Revoluţie. În toate discuţiile purtate cu 
arhitectul şef al oraşului, cu directorul Pieţe şi 
Oboare, dorinţa noastră a fost ca piaţa să arate 
oarecum în stilul arhitectural interbelic, să 
respecte un tipic românesc, de la materiale până 
la aspect. Terasa va arăta ca un pridvor 
românesc, acoperită cu ţiglă ceramică, se va 
folosi mult lemnul, vor fi suprafeţe vitrate mari 
iar pavajul va fi multicolor.”, a spus viceprimarul 
Coman. 

Săptămâna trecută a început demolarea clădirii în care a 
funcţionat Piaţa Centrală, urmând ca spre finalul anului 
să demareze procedura de realizare a proiectului tehnic 
plus execuţia, valoarea estimativă a investiţiei fiind în 
jurul sumei de 4 milioane lei.

Evenimentul este organizat de Regia Naţională a 
Pădurilor – Romsilva sub egida Ministerului 
Apelor şi Pădurilor, în colaborare cu Asociaţia 
Administratorilor de Păduri din România, 
Agenţia „Moldsilva” din Republica Moldova, 
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în 
Silvicultură „Marin Drăcea”,  Federaţia 
Sindicatelor din Silvicultură „Silva”, Asociaţia 
Pensionarilor Silvici din România, Societatea 
„Progresul Silvic”, Facultatea de Silvicultură şi 
Exploatări Forestiere din Braşov, Colegiul Silvic 
„Theodor Pietraru” din Brăneşti şi Colegiul 
Tehnic Forestier din Câmpina.
În acest an, Ministerul Apelor şi Pădurilor şi Regia 
Naţională a Pădurilor – Romsilva marchează 
Centenarul Marii Uniri din 1918 prin mai multe 
evenimente. Silvicultori din România şi 

egia Naţională a Pădurilor – Romsilva a Republica Moldova au aniversat în luna aprilie 
inaugurat miercuri, 5 septembrie, la Centenarul Unirii Republici Democrate 
Muzeul Cinegetic al Carpaţilor R

„Posada”, Expoziţia Jubiliară „100 de ani de 
silvicultură în România”, eveniment dedicat 
Centenarului Marii Uniri din 1918, când toate 
provinciile locuite de români s-au unit într-un 
singur stat.

La vernisajul expoziţiei au participat Ioan Deneş, 
ministru al Apelor şi Pădurilor, Ciprian Dragoş 
Pahonţu, director general al Romsilva, 
reprezentanţi ai Agenţiei „Moldsilva” din 
Republica Moldova, silvicultori în activitate sau 
pensionari, reprezentanţi ai sindicatelor din 
silvicultură, ai mediului academic sau cercetători, 
membri ai organizaţiilor profesionale, precum şi 
reprezentanţi ai autorităţilor locale. Moldoveneşti cu Regatul României, prin 

plantarea simbolică a „Pădurii Centenar” pe 
Expoziţia Jubiliară „100 de ani de silvicultură în ambele maluri ale râului Prut, iar în această lună 
România” cuprinde peste 600 de piese, între care va fi inaugurat „Punctul Frăţiei Neamului 
amenajamente silvice vechi de peste un secol, Românesc”, un obiectiv ridicat de silvicultori la 
hărţi, cărţi vechi, reviste de colecţie, unelte şi punctul de întâlnire a celor trei mari provincii 
instrumente folosite de-a lungul timpului în istorice româneşti, Ţara Românească, Moldova şi 
silvicultură, uniforme, maşini de calcul, precum şi Transilvania.
fotografii şi filme de epocă, prezentate interactiv. Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva 
Expoziţia prezintă, în detaliu, activitatea administrează 3,14 milioane de hectare de păduri 
silvicultorilor români de-a lungul ultimului proprietatea publică a statului şi 22 de parcuri 

naţionale şi naturale cu o suprafaţă de secolşi modul cum au gestionat pădurile din 
aproximativ 850 de mii de hectare.România, după Marea Unire din 1918.

rupul de întocmire şi monitorizare a Calendarului 
activităţilor dedicate Centenarului Marii Uniri, Gconstituit în mod voluntar la nivelul judeţului 

Călăraşi, a făcut publică lista activităţilor care se desfăşoară 
sub egida Centenarului în luna septembrie: 

15 septembrie - Zilele Europene ale Patrimoniului 
organizată de Biblioteca Judeţeană Călăraşi (BJCL) pentru 
copii şi adulţi la demisolul Consiliului Judeţean Călăraşi

15 septembrie, ora 10.00 -  „1914 – 1918 – Drumul spre 
Unire”, expoziţie organizată de  Muzeul Dunării de Jos 
Călăraşi

15 septembrie, ora 11.00 - Locuri ale Memoriei – EROI 
CĂLĂRĂŞENI LA CENTENAR, simpozion organizat de  
Muzeul Dunării de Jos Călăraşi, Muzeul Civilizaţiei 
Gumelniţa şi Muzeul Municipal Călăraşi la Muzeul 
Municipal.

20 septembrie - „Cupa Unirii” - Fotbal – meciuri între 
tinerii din satele comunei, manifestare organizată de 
Primăria comunei Grădiştea, Asociaţia Club Sportiv 
„Dunărea  Grădiştea” 

29  septembrie -  Noaptea Bibliotecilor, organizată de 
Biblioteca Judeţeană Călăraşi (BJCL) pentru copii şi adulţi 
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 Judeţeană 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.

Înscrierile sunt în plină 
desfăşurare şi se fac accesand 
urmatoarele link-uri:  

https://www.roadgrandtour.ro/cursa/
2018-cursa-dunarii-calarasene-sosea

https://www.roadgrandtour.ro/cursa/
ursele de şosea şi MTB sunt 2018-cursa-dunarii-calarasene-mtb
incluse în calendarul Road Grand 

https://www.roadgrandtour.ro/ 
Tour, fiind site-ul cu cele mai C cursa/2018-cursa-dunarii-calarasene-

importante competiţii de ciclism din kids
România, iniţiate de Alex  Ciocan. 

Cursa prichindeilor se va desfăşura pe 
un traseu mirific, pe Insula Mare a 
Ialomiţei, înconjuraţi de Dunăre.

n Vineri, 28.09.2018
Numărul de locuri disponibile: 150 Recunoaştere traseu MTB
locuri şosea, 150 MTB şi 50 pentru cursa 
de copiii. Fondul de premii va fi de peste n Sâmbătă, 29.09.2018

08.00:09.30 - Predare kit şi numere de 1500 Euro (cash & în produse şi servicii 
concurs Şoseasportive).
10.00 - START Concurs Şosea

Fiecare participant va primi un kit de 13.00 - Premiere
start ce cuprinde, printre altele: tricou, 
număr  de  concurs  cu  cip  de n Duminică, 30.09.2018
cronometrare, medalia specială de 08.00:09.30 - Predare kit şi numere de 

concurs la MTB şi copiifinisher, voucher fish pentru ca în 
10.00 - START Concurs MTBambele zile şă depanăm impresii la o 
10.30 - START  Concurs Copiiporţie bună de saramură de crap cu 
14.30 - Premieremămăliguţă.

Calendarul activităţilor ce se 
desfăşoară sub egida 

Centenarului, în judeţul 
Călăraşi, în luna septembrie

Cursa Dunării Călărăşene revine 
în calendarul Road Grand Tour

 cincea ediţie a evenimentului Cursa Dunării Călărăşene va avea loc in 
weekendul 29-30 septembrie 2018. Vor fi două zile pline de competiţie, Aîntr-un cadru natural deosebit. Oraşul de la malul Dunării va fi luat cu 

asalt de pasionaţii de ciclism şi concursuri off-road din toate colţurile ţării.

Programul 
evenimentului:

Romsilva a inaugurat expoziţia 
 

dedicată Centenarului Marii Uniri

„100 
de ani în silvicultură în România”

Senatorul liberal Răducu virusului, este cel puţin 
Filipescu consideră că reacţia dubioasă. Lipsa de implicare a 
guvernanţilor, în ceea ce acestora este, în opinia 
priveşte combaterea pestei parlamentarului PNL, un fapt 
porcine africane şi reacţia pentru care vinovaţii trebuie 
acestora la răspândirea să răspundă penal. 

„Nenorcirea s-a abătut peste noi, cu Senatorul PNL consideră că avem în faţă 
această pestă porcină, şi Guvernul nu a o problemă de siguranţă naţională, dacă 
făcut absolut nimic. Pot să spun că au privim impactul economic major al 
plimbat-o prin toată ţara, nu că ar fi răspândirii pestei porcine africane în 
încercat să o oprească, în condiţiile în România, iar cei vinovaţi trebuiau să-şi 
care erau informaţi, din februarie 2017, dea demisia.
că prezintă un mare pericol şi va ajunge „Guvernul era obligat să ia măsuri. Ce s-
şi în România. Practic, nu i-a interesat. a întâmplat în România trebuia să fie 
PNL are de gând să facă chiar plângere urmat de demisia preşedintelui 
penală împotriva ministrului Daea, A.N.S.V.S.A. şi chiar a premierului 
pentru că nu a gestionat corespunzător Viorica Dăncilă. La noi nu se întâmplă 
situaţia pestei porcine. Plângere penală 

nimic pentru că nu vrea Dragnea. Dacă 
vom face şi împotriva lui Liviu Dragnea, 

Dragnea vrea să pună o mătură la un 
pentru că nu a vrut să convoace sesiune 

minister, atunci pune o mătură, pentru extraordinară, unde trebuia să se 
că aşa vrea el, pentru că poate... Pe lângă discute măsurile pentru combaterea 
răspunderea administrativă, cei pestei porcine."
vinovaţi de răspândirea pestei porcine 

Senatorul Răducu Filipescu crede că 
ar trebui să răspundă şi penal." 

răspândirea pestei porcine în România 
Tot penal,  consideră senatorul  arată dacă nu a act premeditat, atunci 
Filipescu, trebuie să răspundă şi cei cel puţin incompetenţă crasă.
vinovaţi de reprimarea violentă a „Atâta vreme cât ştii că pesta porcină 
mitingului din 10 august: „Ne-au făcut este în Ucraina şi ştii că aceasta poate 
de râs în toată lumea. Şi nu putem spăla intra în România pe diferite căi, şi tu nu 
ruşinea decât dacă cei care au produs iei nici o măsură... Şi aveai la dispoziţie 
acest fenomen vor răspunde penal. În un an şi jumătate pentrua a lua măsuri. 
perioada următoare vom avea primele Îmi pun întrebarea: Oare s-a dorit să 
rezultate din anchetele demarate cu intre în România pesta porcină ori 
privire la evenimentele din 10 august. situaţia a fost scăpată de sub orice 

control?" Sper să se facă dreptate!"

Daniel Drăgulin: „Stabilirea candidatului 
la Primăria Călăraşi se va face 

în urma unui sondaj făcut de centru”

Dragoş Coman: „Noua 
Piaţă Centrală va fi un 

edificiu arhitectural de 
referinţă în zonă”

Răducu Filipescu: „PNL intenţionează să-i facă plângere 
penală ministrului Petre Daea pentru pesta porcină“

enatorul liberal Răducu Filipescu consideră că reacţia 
guvernanţilor, în ceea ce priveşte combaterea pestei Sporcine africane şi reacţia acestora la răspândirea 

virusului, este cel puţin dubioasă. Lipsa de implicare a acestora 
este, în opinia parlamentarului PNL, un fapt pentru care 
vinovaţii trebuie să răspundă penal. 
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u mai este demult o noutate că în cadrul Se vor face sondaje de la nivel naţional în fiecare 
organizaţiei judeţene a PNL Călăraşi există judeţ... asta chiar mă degrevează pe mine de No adevărată competiţie, deschisă, ca să nu anumite suspiciuni pe care le au unii dintre colegi 

spunem altfel, pentru candidatura la Primăria care vor să candideze sau să fie pe liste. Deci, 
Călăraşi. Actualul primar al municipiului şi stabilirea candidatului la Primăria Călăraşi se va 
preşedinte de organizaţie judeţeană, Daniel face în urma unui sondaj făcut de centru nu de noi. 
Drăgulin, nu este singurul care doreşte să candideze Este foarte clar că la sfârşitul acestui an se vor linişti 
pentru această funcţie. Viceprimarii Viorel Ivanciu din acest punct de vedere. Până la sfârşitul anului se 
şi Dragoş Coman sunt, de asemenea, potenţiali desemnează toţi candidaţii la primăriile munici-
candidaţi. Incertitudinea privind nominalizarea piilor reşedinţă de judeţ. De asemenea, va trebui să 
candidatului va dispărea la finalul acestui an. avem nominalizările pentru candidaturile la 
În cadrul unei conferințe de presă, preşedintele PNL primăriile din judeţ. Dacă sondajul arată că eu voi fi 
Călăraşi, Daniel Drăgulin, a explicat cum se va cel mai bine cotat voi candida. Alţi potenţiali 
desemna candidatul la Primăria Călăraşi. candidaţi ai PNL care vor fi sondaţi sunt Dragoş (n.r. 
„S-au stabilit mai multe priorităţi pe care Coman), Ivanciu, Barbu... am uitat să spun şi Iliuţă 
organizaţiile judeţene trebuie să le urmeze în Vasile, să vedem cât de potent este pe municipiu.”, a 
perioada următoare. declarat Drăgulin.  

rezent în cadrul unei emisiuni la Antena 1, 
viceprimarul Dragoş Coman a explicat cum va Parăta noua clădire a Pieţei Centrale, afirmând că se 

doreşte crearea unui edificiu arhitectural de referinţă, cu 
elemente specifice arhitecturii româneşti tradiţionale. 

„Ne dorim să realizăm o construcţie care să 
respecte specificul zonei, să fie şi utilă, şi să 
spargă din stilul clădirilor construite după 
Revoluţie. În toate discuţiile purtate cu 
arhitectul şef al oraşului, cu directorul Pieţe şi 
Oboare, dorinţa noastră a fost ca piaţa să arate 
oarecum în stilul arhitectural interbelic, să 
respecte un tipic românesc, de la materiale până 
la aspect. Terasa va arăta ca un pridvor 
românesc, acoperită cu ţiglă ceramică, se va 
folosi mult lemnul, vor fi suprafeţe vitrate mari 
iar pavajul va fi multicolor.”, a spus viceprimarul 
Coman. 

Săptămâna trecută a început demolarea clădirii în care a 
funcţionat Piaţa Centrală, urmând ca spre finalul anului 
să demareze procedura de realizare a proiectului tehnic 
plus execuţia, valoarea estimativă a investiţiei fiind în 
jurul sumei de 4 milioane lei.

Evenimentul este organizat de Regia Naţională a 
Pădurilor – Romsilva sub egida Ministerului 
Apelor şi Pădurilor, în colaborare cu Asociaţia 
Administratorilor de Păduri din România, 
Agenţia „Moldsilva” din Republica Moldova, 
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în 
Silvicultură „Marin Drăcea”,  Federaţia 
Sindicatelor din Silvicultură „Silva”, Asociaţia 
Pensionarilor Silvici din România, Societatea 
„Progresul Silvic”, Facultatea de Silvicultură şi 
Exploatări Forestiere din Braşov, Colegiul Silvic 
„Theodor Pietraru” din Brăneşti şi Colegiul 
Tehnic Forestier din Câmpina.
În acest an, Ministerul Apelor şi Pădurilor şi Regia 
Naţională a Pădurilor – Romsilva marchează 
Centenarul Marii Uniri din 1918 prin mai multe 
evenimente. Silvicultori din România şi 

egia Naţională a Pădurilor – Romsilva a Republica Moldova au aniversat în luna aprilie 
inaugurat miercuri, 5 septembrie, la Centenarul Unirii Republici Democrate 
Muzeul Cinegetic al Carpaţilor R

„Posada”, Expoziţia Jubiliară „100 de ani de 
silvicultură în România”, eveniment dedicat 
Centenarului Marii Uniri din 1918, când toate 
provinciile locuite de români s-au unit într-un 
singur stat.

La vernisajul expoziţiei au participat Ioan Deneş, 
ministru al Apelor şi Pădurilor, Ciprian Dragoş 
Pahonţu, director general al Romsilva, 
reprezentanţi ai Agenţiei „Moldsilva” din 
Republica Moldova, silvicultori în activitate sau 
pensionari, reprezentanţi ai sindicatelor din 
silvicultură, ai mediului academic sau cercetători, 
membri ai organizaţiilor profesionale, precum şi 
reprezentanţi ai autorităţilor locale. Moldoveneşti cu Regatul României, prin 

plantarea simbolică a „Pădurii Centenar” pe 
Expoziţia Jubiliară „100 de ani de silvicultură în ambele maluri ale râului Prut, iar în această lună 
România” cuprinde peste 600 de piese, între care va fi inaugurat „Punctul Frăţiei Neamului 
amenajamente silvice vechi de peste un secol, Românesc”, un obiectiv ridicat de silvicultori la 
hărţi, cărţi vechi, reviste de colecţie, unelte şi punctul de întâlnire a celor trei mari provincii 
instrumente folosite de-a lungul timpului în istorice româneşti, Ţara Românească, Moldova şi 
silvicultură, uniforme, maşini de calcul, precum şi Transilvania.
fotografii şi filme de epocă, prezentate interactiv. Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva 
Expoziţia prezintă, în detaliu, activitatea administrează 3,14 milioane de hectare de păduri 
silvicultorilor români de-a lungul ultimului proprietatea publică a statului şi 22 de parcuri 

naţionale şi naturale cu o suprafaţă de secolşi modul cum au gestionat pădurile din 
aproximativ 850 de mii de hectare.România, după Marea Unire din 1918.

rupul de întocmire şi monitorizare a Calendarului 
activităţilor dedicate Centenarului Marii Uniri, Gconstituit în mod voluntar la nivelul judeţului 

Călăraşi, a făcut publică lista activităţilor care se desfăşoară 
sub egida Centenarului în luna septembrie: 

15 septembrie - Zilele Europene ale Patrimoniului 
organizată de Biblioteca Judeţeană Călăraşi (BJCL) pentru 
copii şi adulţi la demisolul Consiliului Judeţean Călăraşi

15 septembrie, ora 10.00 -  „1914 – 1918 – Drumul spre 
Unire”, expoziţie organizată de  Muzeul Dunării de Jos 
Călăraşi

15 septembrie, ora 11.00 - Locuri ale Memoriei – EROI 
CĂLĂRĂŞENI LA CENTENAR, simpozion organizat de  
Muzeul Dunării de Jos Călăraşi, Muzeul Civilizaţiei 
Gumelniţa şi Muzeul Municipal Călăraşi la Muzeul 
Municipal.

20 septembrie - „Cupa Unirii” - Fotbal – meciuri între 
tinerii din satele comunei, manifestare organizată de 
Primăria comunei Grădiştea, Asociaţia Club Sportiv 
„Dunărea  Grădiştea” 

29  septembrie -  Noaptea Bibliotecilor, organizată de 
Biblioteca Judeţeană Călăraşi (BJCL) pentru copii şi adulţi 
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 Judeţeană 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.

Înscrierile sunt în plină 
desfăşurare şi se fac accesand 
urmatoarele link-uri:  

https://www.roadgrandtour.ro/cursa/
2018-cursa-dunarii-calarasene-sosea

https://www.roadgrandtour.ro/cursa/
ursele de şosea şi MTB sunt 2018-cursa-dunarii-calarasene-mtb
incluse în calendarul Road Grand 

https://www.roadgrandtour.ro/ 
Tour, fiind site-ul cu cele mai C cursa/2018-cursa-dunarii-calarasene-

importante competiţii de ciclism din kids
România, iniţiate de Alex  Ciocan. 

Cursa prichindeilor se va desfăşura pe 
un traseu mirific, pe Insula Mare a 
Ialomiţei, înconjuraţi de Dunăre.

n Vineri, 28.09.2018
Numărul de locuri disponibile: 150 Recunoaştere traseu MTB
locuri şosea, 150 MTB şi 50 pentru cursa 
de copiii. Fondul de premii va fi de peste n Sâmbătă, 29.09.2018

08.00:09.30 - Predare kit şi numere de 1500 Euro (cash & în produse şi servicii 
concurs Şoseasportive).
10.00 - START Concurs Şosea

Fiecare participant va primi un kit de 13.00 - Premiere
start ce cuprinde, printre altele: tricou, 
număr  de  concurs  cu  cip  de n Duminică, 30.09.2018
cronometrare, medalia specială de 08.00:09.30 - Predare kit şi numere de 

concurs la MTB şi copiifinisher, voucher fish pentru ca în 
10.00 - START Concurs MTBambele zile şă depanăm impresii la o 
10.30 - START  Concurs Copiiporţie bună de saramură de crap cu 
14.30 - Premieremămăliguţă.

Calendarul activităţilor ce se 
desfăşoară sub egida 

Centenarului, în judeţul 
Călăraşi, în luna septembrie

Cursa Dunării Călărăşene revine 
în calendarul Road Grand Tour

 cincea ediţie a evenimentului Cursa Dunării Călărăşene va avea loc in 
weekendul 29-30 septembrie 2018. Vor fi două zile pline de competiţie, Aîntr-un cadru natural deosebit. Oraşul de la malul Dunării va fi luat cu 

asalt de pasionaţii de ciclism şi concursuri off-road din toate colţurile ţării.

Programul 
evenimentului:

Romsilva a inaugurat expoziţia 
 

dedicată Centenarului Marii Uniri

„100 
de ani în silvicultură în România”

Senatorul liberal Răducu virusului, este cel puţin 
Filipescu consideră că reacţia dubioasă. Lipsa de implicare a 
guvernanţilor, în ceea ce acestora este, în opinia 
priveşte combaterea pestei parlamentarului PNL, un fapt 
porcine africane şi reacţia pentru care vinovaţii trebuie 
acestora la răspândirea să răspundă penal. 

„Nenorcirea s-a abătut peste noi, cu Senatorul PNL consideră că avem în faţă 
această pestă porcină, şi Guvernul nu a o problemă de siguranţă naţională, dacă 
făcut absolut nimic. Pot să spun că au privim impactul economic major al 
plimbat-o prin toată ţara, nu că ar fi răspândirii pestei porcine africane în 
încercat să o oprească, în condiţiile în România, iar cei vinovaţi trebuiau să-şi 
care erau informaţi, din februarie 2017, dea demisia.
că prezintă un mare pericol şi va ajunge „Guvernul era obligat să ia măsuri. Ce s-
şi în România. Practic, nu i-a interesat. a întâmplat în România trebuia să fie 
PNL are de gând să facă chiar plângere urmat de demisia preşedintelui 
penală împotriva ministrului Daea, A.N.S.V.S.A. şi chiar a premierului 
pentru că nu a gestionat corespunzător Viorica Dăncilă. La noi nu se întâmplă 
situaţia pestei porcine. Plângere penală 

nimic pentru că nu vrea Dragnea. Dacă 
vom face şi împotriva lui Liviu Dragnea, 

Dragnea vrea să pună o mătură la un 
pentru că nu a vrut să convoace sesiune 

minister, atunci pune o mătură, pentru extraordinară, unde trebuia să se 
că aşa vrea el, pentru că poate... Pe lângă discute măsurile pentru combaterea 
răspunderea administrativă, cei pestei porcine."
vinovaţi de răspândirea pestei porcine 

Senatorul Răducu Filipescu crede că 
ar trebui să răspundă şi penal." 

răspândirea pestei porcine în România 
Tot penal,  consideră senatorul  arată dacă nu a act premeditat, atunci 
Filipescu, trebuie să răspundă şi cei cel puţin incompetenţă crasă.
vinovaţi de reprimarea violentă a „Atâta vreme cât ştii că pesta porcină 
mitingului din 10 august: „Ne-au făcut este în Ucraina şi ştii că aceasta poate 
de râs în toată lumea. Şi nu putem spăla intra în România pe diferite căi, şi tu nu 
ruşinea decât dacă cei care au produs iei nici o măsură... Şi aveai la dispoziţie 
acest fenomen vor răspunde penal. În un an şi jumătate pentrua a lua măsuri. 
perioada următoare vom avea primele Îmi pun întrebarea: Oare s-a dorit să 
rezultate din anchetele demarate cu intre în România pesta porcină ori 
privire la evenimentele din 10 august. situaţia a fost scăpată de sub orice 

control?" Sper să se facă dreptate!"

Daniel Drăgulin: „Stabilirea candidatului 
la Primăria Călăraşi se va face 

în urma unui sondaj făcut de centru”

Dragoş Coman: „Noua 
Piaţă Centrală va fi un 

edificiu arhitectural de 
referinţă în zonă”

Răducu Filipescu: „PNL intenţionează să-i facă plângere 
penală ministrului Petre Daea pentru pesta porcină“

enatorul liberal Răducu Filipescu consideră că reacţia 
guvernanţilor, în ceea ce priveşte combaterea pestei Sporcine africane şi reacţia acestora la răspândirea 

virusului, este cel puţin dubioasă. Lipsa de implicare a acestora 
este, în opinia parlamentarului PNL, un fapt pentru care 
vinovaţii trebuie să răspundă penal. 
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fost prezenţi la Finalele Campionatelor În aceeaşi perioadă, secţia de tenis de 
masă a clubului a fost prezentă la Naţionale de Culturism şi Fitness, 
Bistriţa, unde a avut loc turul Diviziei B Seniori şi Senioare, desfăşurate în Sala 
la tenis de masă ROMSTAL. Polivalentă din Arad. Ambii concurenţi 

înscrişi în competiţie au obţinut medalii Echipa din Călăraşi a avut o evoluţie 
de bronz bună, obţinând un meritat loc V, în 

situaţia în care echipele participante au 
-Nicoleta Dumitru, locul III, medalie de 

jucători care au activat în Superligă şi în 
bronz, categoria bikini fitness 169 cm

Divizia A. Echipa CS Fortus Călăraşi a 
fost compusă din următorii sportivi: -Adrian-Florin Filip, locul III, medalie 
Silviu Stanciu, Alin Stanciu, Claudiu de bronz, categoria culturism 90 kg
Costache şi Dorinel Dincă.

Pentru deplasarea efectuată la Bistriţa, 
echipa a vut parte de sprijinul 
sponsorului SC COSLO-ZINCA SRL.

În prezent, secţia de culturism a clubului 
se pregăteşte pentru Campionatul 
Naţional de juniori şi Master-ul de 
culturism ce se va desfăşura la Sibiu în 
perioada 5-7 octombrie 2018.

„Le mulţumesc sportivilor pentru 
a sfârşitul lunii august şi rezultatele obţinute, munca depusă, 
începutul lunii septembrie, seriozitatea de care au dat dovadă şi le 
Clubul Sportiv Fortus doresc succes la toate competiţiile la L

Călăraşi a participat la două care vor concura în anul 2018. De 
evenimente sportive foarte asemenea, doresc să mulţumesc tuturor 

celor ce ne ajută în obţinerea acestor importante, culturism şi tenis de 
rezultate şi aici mă refer la sponsori, masă, de unde s-a întors cu 
mass media locală, Primărie, Consiliul rezultate foarte bune.
Judeţean şi, nu în ultimul rând, familiei 
mele care îmi înţelege pasiunea pentru În perioada 31 august – 2 septembrie 
sport.”, ne-a declarat preşedintele CS 2018, sportivii secţiei de culturism şi 
Fortus Călăraşi, Nelu Başfalion.fitness ai clubului CS Fortus Călăraşi au 

n perioada 1 – 8 septembrie a.c., la Călăraşi s-a interior pe aleile J şi E.
desfăşurat Târgul de toamnă sau Bâlciul, aşa cum 3 societăţi mari au operat în sectorul de parc de Îeste denumirea populară a evenimentului. Serviciul distracţii (în zona centrală târgului) plus alte 5 societăţi 

Public Pieţe şi Oboare a avut anul acesta încasări de 
cu alte tipuri de activităţi. Au mai fost 5 producători de 

aproximativ 100.000 lei.
legume şi fructe din zona Argeşului în locaţia 

Pe o suprafaţă de 17.000 de metri pătraţi, au fost 
binecunoscută şi alţi 5 producători de legume şi fructe 

deschise 16 unităţi de alimentaţie publică – terase, 7 
din judeţul Călăraşi în zona adiacentă Şoselei de 

unităţi de alimentaţie publică – gogoşerii/kurtos, 10 
Rocadă.

unităţi de alimentaţie publică – îngheţată, sucuri, vată 
Din taxele de închiriere de anul acesta, Serviciul Public de zahăr.

Peste 100 de persoane juridice având ca obiect de Pieţe şi Oboare, organizatorul evenimentului, a încasat 
activitate comerţul de mărfuri (jucării, unelte, suma de 94.500 lei, mai mari decât anul trecut. Târgul 
îmbrăcăminte, încălţăminte etc) au fost amplasate în de toamnă din Călăraşi a împlinit anul acesta 247 de ani 
două zone, la intrarea în târg, pe Prel. Dobrogei şi în de existenţă.

Municipiul Călărași, prin Direcția Programe și Călărași, în cotă de 2% din valoarea eligibilă, este de personal contractual și aleși locali, în ceea ce 
privește prevenirea corupției. Dezvoltare Locală, implementează începând cu 5.188,17 lei, TVA fiind eligibil. 

data de 29 august 2018, proiectul „Integritate prin 
Durata proiectului: 15 de luni (29 august 2018 –      Principalele rezultate așteptate ale proiectului proceduri, instruire și prevenire - IPIP", Cod SIPOCA 
28 noiembrie 2019). includ: 442/Cod MySMIS2014 118774. 

l 11 proceduri operaționale elaborate și 
Date de contact pentru detalii: implementate pe măsurile de prevenire a corupției Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European 
Website: www.primariacalarasi.ro; și indicatorii de evaluare; (FSE) prin Programul Operațional Capacitate 
Telefon: 0242.311.005/int. 111; l 12 instituții publice locale ale UAT Municipiul Administrativă (POCA) 2014-2020, Axa prioritară 2 : 
Fax: 0242.318.574; Călărași: Primăria Municipiului Călărași și 11 servicii „Administrație și sistem judiciar accesibile și 
Adresa: Strada București, nr. 140A, municipiul publice locale sprijinite în vederea realizării și transparente" a Programului Operațional Capacitate 
Călărași; implementării a 11 proceduri operaționale pe Administrativă 2014-2020, obiectivul specific 2.2: 

măsurile de prevenire a corupției și indicatorii de 
„Creșterea transparenței, eticii și integrității în 

Manager de proiect - GRADEA Daniela-Adriana,       evaluare; 
cadrul autorităților și instituțiilor publice". 

E-mail: daniela.gradea@primariacalarasi.ro; l 1 ghid al procedurilor operaționale privind 
Asistent manager - DOBRE Nelu, E-mail: măsurile preventive anticorupție și indicatorii de 

Obiectivul general al proiectului este consolidarea 
nelu.dobre@primariacalarasi.ro evaluare; 

integrității la nivelul Primăriei Municipiului Călărași 
l preluarea și implementarea celor 11 proceduri la 

și Serviciilor Publice Locale aflate în subordinea nivelul Primăriei și serviciilor publice subordonate; 
Consiliului Local al Municipiului Călărași în vederea l 1 sondaj de opinie în rândul personalului propriu și 
creșterii calității serviciilor publice locale. a aleșilor locali; 

l 1 ghid elaborat, de prevenire a corupției – ABC –ul 
Proiectul „Integritate prin proceduri, instruire și integrității (va cuprinde rezultatele sondajului de 
prevenire-IPIP ", Cod SIPOCA 442/ Cod MySMIS2014 opinie); 
118774, este în cuantum de 259.408,67 lei, din care l 5 sesiuni de instruire în ceea ce privește 
valoarea cofinanțării UE este de 254.220,50 lei și prevenirea corupției; 
contribuția proprie în proiect a UAT Municipiul l 75 de persoane instruite, funcționari publici, 

 nouă performanţă de excepţie pentru boxul din toată ţara a fost una reuşită pentru sportivii CSM 
călărăşean! Sportivii CSM Călăraşi s-au întors Călăraşi. Pe lângă medaliile obţinute, s-a obţinut şi Ode la Campionatul Naţional pentru Juniori, ce calificarea la Campionatul European de Juniori din 

s-a desfăşurat la Piatra Neamţ, în perioada 3-9 Rusia, ce se va desfăşura luna viitoare în perioada 10 – 
septembrie a.c., cu 3 medalii – aur, argint şi bronz. 20 octombrie.

Tavi Dobre, noul campion naţional la categoria 50 kg, l Tavi Dobre (categoria 50 kg) – Aur şi Campion al 
va reprezenta România şi Călăraşiul la europenele de României l-a învins în finală pe Marian Radu 
box din Rusia.

(Chiajna) Antrenorul celor trei sportivi, Valentin Anghel, s-a 
l Marco Manea (categoria 48 kg) – Argint şi declarat extrem de fericit după obţinerea acestor 

rezultate, în pofida dificultăţilor financiare. De altfel, Vicecampion al României, învins în finală de Eusebiu 
plecarea sa în Rusia, alături de Tavi Dobre, este pusă Târzoman (Iaşi)
sub semnul întrebării din aceleaşi motive.

l Bogdan Costandache (categoria 50 kg) – Medalie de 
„Chiar dacă a fost un an dificil (financiar), secţia de 

Bronz. A fost învins în semifinală de colegul său de box continuă să aducă performanţe remarcabile 
club Tavi Dobre. pentru sportul călărăşean.”, a declarat acesta pe 
Competiţia la care s-au înscris peste 100 de sportivi pagina sa de facebook.

eprezentanţii Clubului Sportiv Municipal 
Călăraşi s-au întâlnit cu conducerea RConsiliului Judeţean Călăraşi, întâlnirea 

având ca subiecte principale de discuţie activitatea 
sportivilor, performanţele acestora şi cum se poate 
implica autoritatea judeţeană în sprijinirea 
funcţionării clubului.

Mesajul preşedintelui Consiliului Judeţean Călăraşi, 
Vasile Iliuţă, a fost unul tranşant:

„Vom susţine toate disciplinele sportive care au 
legitimaţi copii din judeţul Călăraşi. Nu sunt de acord 
cu dubla legitimare a sportivilor, vreau să văd 
implicarea dumneavoastră, a antrenorilor, în 
atragerea elevilor din şcolile călărăşene către sport.

Sumele cu care vă vom finanţa activitatea vor fi 
destinate echipamentelor şi primelor pentru 
campioni, nu pe cazări, mese sau semi cantonamente. 
Canotajul şi boxul au rezultate remarcabile, felicit 
coordonatorii celor două secţii şi vă cer ca în zilele 
următoare să-mi puneţi la dispoziţie necesarul de 
echipamente”.

Comunicat de presă 

Tavi Dobre, noul campion naţional 
de juniori la categoria 50 kg

Preşedintele Consiliului 
Judeţean nu mai vrea 

dublă legitimare la 
CSM Călăraşi

Medalii de bronz obţinute de sportivii 
CS Fortus Călăraşi la Finalele Campionatelor 

Naţionale de Culturism şi Fitness Arad

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 ! 

Data
11 septembrie 2018 PROIECT 

„INTEGRITATE PRIN PROCEDURI, INSTRUIRE ȘI PREVENIRE - IPIP", COD SIPOCA 442 

Încasări de 94.500 lei la Târgul de 
toamnă de anul acesta din Călăraşi

n această zi specială, a reuniunii colegilor după 57 ani de la 
terminarea liceului „Nicolae Balcescu” Călărași, am Îredescoperit în arhiva amintirilor poveşti pe care le credeam 

uitate, poveşti care ne vor hrăni sufleteşte multă vreme.
Revederea cu foştii colegi şi cu d-na Truică Gabriela, diriginta 
noastră care ne-a călăuzit paşii timp de patru ani, ne-a întinerit 
pur şi simplu! 

Şi dacă atunci aveam o dorinţă fermă de a răzbi în viaţă, acum 
am putut spune că suntem învingători, pentru că da, am ştiut să 
ne folosim de tot ceea ce ne-au învăţat părinţii şi dacălii noştri 
pentru a rezolva corect ecuaţia vieţii, indiferent câte 
necunoscute am întâmpinat.
Cu excepţia faptului că ne-am maturizat un pic feţele, suntem 
aceiaşi, dragi colegi! Demni. Corecţi. Organizaţi. Nu ne-am 
pierdut principiile pe care le-am căpătat în cei patru ani de 
liceu, nu ne-am pierdut nici măcar ticurile, ca să nu mai vorbim 
de faptul că ne-au încercat emoţii la fel de mari ca şi în ultima 
oră de dirigenţie. Dar, cel mai mult m-am bucurat să descopăr 
că sufletele ne-au rămas la fel de entuziaste ca la 18 ani.
Sunt momente care cântăresc extraordinar de mult în viaţa unui 
om şi ar fi bine să nu le rataţi, chiar dacă aţi trăit cu impresia că 
nu aţi fost extrem de apropiaţi când eraţi colegi de liceu!
Vă așteptam cu mult drag și in anii următori!!!!

Vasile Alămureanu, Lucian Adam și Mircea Pană – 
Echipa de organizare

Nostalgia anilor de liceu
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fost prezenţi la Finalele Campionatelor În aceeaşi perioadă, secţia de tenis de 
masă a clubului a fost prezentă la Naţionale de Culturism şi Fitness, 
Bistriţa, unde a avut loc turul Diviziei B Seniori şi Senioare, desfăşurate în Sala 
la tenis de masă ROMSTAL. Polivalentă din Arad. Ambii concurenţi 

înscrişi în competiţie au obţinut medalii Echipa din Călăraşi a avut o evoluţie 
de bronz bună, obţinând un meritat loc V, în 

situaţia în care echipele participante au 
-Nicoleta Dumitru, locul III, medalie de 

jucători care au activat în Superligă şi în 
bronz, categoria bikini fitness 169 cm

Divizia A. Echipa CS Fortus Călăraşi a 
fost compusă din următorii sportivi: -Adrian-Florin Filip, locul III, medalie 
Silviu Stanciu, Alin Stanciu, Claudiu de bronz, categoria culturism 90 kg
Costache şi Dorinel Dincă.

Pentru deplasarea efectuată la Bistriţa, 
echipa a vut parte de sprijinul 
sponsorului SC COSLO-ZINCA SRL.

În prezent, secţia de culturism a clubului 
se pregăteşte pentru Campionatul 
Naţional de juniori şi Master-ul de 
culturism ce se va desfăşura la Sibiu în 
perioada 5-7 octombrie 2018.

„Le mulţumesc sportivilor pentru 
a sfârşitul lunii august şi rezultatele obţinute, munca depusă, 
începutul lunii septembrie, seriozitatea de care au dat dovadă şi le 
Clubul Sportiv Fortus doresc succes la toate competiţiile la L

Călăraşi a participat la două care vor concura în anul 2018. De 
evenimente sportive foarte asemenea, doresc să mulţumesc tuturor 

celor ce ne ajută în obţinerea acestor importante, culturism şi tenis de 
rezultate şi aici mă refer la sponsori, masă, de unde s-a întors cu 
mass media locală, Primărie, Consiliul rezultate foarte bune.
Judeţean şi, nu în ultimul rând, familiei 
mele care îmi înţelege pasiunea pentru În perioada 31 august – 2 septembrie 
sport.”, ne-a declarat preşedintele CS 2018, sportivii secţiei de culturism şi 
Fortus Călăraşi, Nelu Başfalion.fitness ai clubului CS Fortus Călăraşi au 

n perioada 1 – 8 septembrie a.c., la Călăraşi s-a interior pe aleile J şi E.
desfăşurat Târgul de toamnă sau Bâlciul, aşa cum 3 societăţi mari au operat în sectorul de parc de Îeste denumirea populară a evenimentului. Serviciul distracţii (în zona centrală târgului) plus alte 5 societăţi 

Public Pieţe şi Oboare a avut anul acesta încasări de 
cu alte tipuri de activităţi. Au mai fost 5 producători de 

aproximativ 100.000 lei.
legume şi fructe din zona Argeşului în locaţia 

Pe o suprafaţă de 17.000 de metri pătraţi, au fost 
binecunoscută şi alţi 5 producători de legume şi fructe 

deschise 16 unităţi de alimentaţie publică – terase, 7 
din judeţul Călăraşi în zona adiacentă Şoselei de 

unităţi de alimentaţie publică – gogoşerii/kurtos, 10 
Rocadă.

unităţi de alimentaţie publică – îngheţată, sucuri, vată 
Din taxele de închiriere de anul acesta, Serviciul Public de zahăr.

Peste 100 de persoane juridice având ca obiect de Pieţe şi Oboare, organizatorul evenimentului, a încasat 
activitate comerţul de mărfuri (jucării, unelte, suma de 94.500 lei, mai mari decât anul trecut. Târgul 
îmbrăcăminte, încălţăminte etc) au fost amplasate în de toamnă din Călăraşi a împlinit anul acesta 247 de ani 
două zone, la intrarea în târg, pe Prel. Dobrogei şi în de existenţă.

Municipiul Călărași, prin Direcția Programe și Călărași, în cotă de 2% din valoarea eligibilă, este de personal contractual și aleși locali, în ceea ce 
privește prevenirea corupției. Dezvoltare Locală, implementează începând cu 5.188,17 lei, TVA fiind eligibil. 

data de 29 august 2018, proiectul „Integritate prin 
Durata proiectului: 15 de luni (29 august 2018 –      Principalele rezultate așteptate ale proiectului proceduri, instruire și prevenire - IPIP", Cod SIPOCA 
28 noiembrie 2019). includ: 442/Cod MySMIS2014 118774. 

l 11 proceduri operaționale elaborate și 
Date de contact pentru detalii: implementate pe măsurile de prevenire a corupției Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European 
Website: www.primariacalarasi.ro; și indicatorii de evaluare; (FSE) prin Programul Operațional Capacitate 
Telefon: 0242.311.005/int. 111; l 12 instituții publice locale ale UAT Municipiul Administrativă (POCA) 2014-2020, Axa prioritară 2 : 
Fax: 0242.318.574; Călărași: Primăria Municipiului Călărași și 11 servicii „Administrație și sistem judiciar accesibile și 
Adresa: Strada București, nr. 140A, municipiul publice locale sprijinite în vederea realizării și transparente" a Programului Operațional Capacitate 
Călărași; implementării a 11 proceduri operaționale pe Administrativă 2014-2020, obiectivul specific 2.2: 

măsurile de prevenire a corupției și indicatorii de 
„Creșterea transparenței, eticii și integrității în 

Manager de proiect - GRADEA Daniela-Adriana,       evaluare; 
cadrul autorităților și instituțiilor publice". 

E-mail: daniela.gradea@primariacalarasi.ro; l 1 ghid al procedurilor operaționale privind 
Asistent manager - DOBRE Nelu, E-mail: măsurile preventive anticorupție și indicatorii de 

Obiectivul general al proiectului este consolidarea 
nelu.dobre@primariacalarasi.ro evaluare; 

integrității la nivelul Primăriei Municipiului Călărași 
l preluarea și implementarea celor 11 proceduri la 

și Serviciilor Publice Locale aflate în subordinea nivelul Primăriei și serviciilor publice subordonate; 
Consiliului Local al Municipiului Călărași în vederea l 1 sondaj de opinie în rândul personalului propriu și 
creșterii calității serviciilor publice locale. a aleșilor locali; 

l 1 ghid elaborat, de prevenire a corupției – ABC –ul 
Proiectul „Integritate prin proceduri, instruire și integrității (va cuprinde rezultatele sondajului de 
prevenire-IPIP ", Cod SIPOCA 442/ Cod MySMIS2014 opinie); 
118774, este în cuantum de 259.408,67 lei, din care l 5 sesiuni de instruire în ceea ce privește 
valoarea cofinanțării UE este de 254.220,50 lei și prevenirea corupției; 
contribuția proprie în proiect a UAT Municipiul l 75 de persoane instruite, funcționari publici, 

 nouă performanţă de excepţie pentru boxul din toată ţara a fost una reuşită pentru sportivii CSM 
călărăşean! Sportivii CSM Călăraşi s-au întors Călăraşi. Pe lângă medaliile obţinute, s-a obţinut şi Ode la Campionatul Naţional pentru Juniori, ce calificarea la Campionatul European de Juniori din 

s-a desfăşurat la Piatra Neamţ, în perioada 3-9 Rusia, ce se va desfăşura luna viitoare în perioada 10 – 
septembrie a.c., cu 3 medalii – aur, argint şi bronz. 20 octombrie.

Tavi Dobre, noul campion naţional la categoria 50 kg, l Tavi Dobre (categoria 50 kg) – Aur şi Campion al 
va reprezenta România şi Călăraşiul la europenele de României l-a învins în finală pe Marian Radu 
box din Rusia.

(Chiajna) Antrenorul celor trei sportivi, Valentin Anghel, s-a 
l Marco Manea (categoria 48 kg) – Argint şi declarat extrem de fericit după obţinerea acestor 

rezultate, în pofida dificultăţilor financiare. De altfel, Vicecampion al României, învins în finală de Eusebiu 
plecarea sa în Rusia, alături de Tavi Dobre, este pusă Târzoman (Iaşi)
sub semnul întrebării din aceleaşi motive.

l Bogdan Costandache (categoria 50 kg) – Medalie de 
„Chiar dacă a fost un an dificil (financiar), secţia de 

Bronz. A fost învins în semifinală de colegul său de box continuă să aducă performanţe remarcabile 
club Tavi Dobre. pentru sportul călărăşean.”, a declarat acesta pe 
Competiţia la care s-au înscris peste 100 de sportivi pagina sa de facebook.

eprezentanţii Clubului Sportiv Municipal 
Călăraşi s-au întâlnit cu conducerea RConsiliului Judeţean Călăraşi, întâlnirea 

având ca subiecte principale de discuţie activitatea 
sportivilor, performanţele acestora şi cum se poate 
implica autoritatea judeţeană în sprijinirea 
funcţionării clubului.

Mesajul preşedintelui Consiliului Judeţean Călăraşi, 
Vasile Iliuţă, a fost unul tranşant:

„Vom susţine toate disciplinele sportive care au 
legitimaţi copii din judeţul Călăraşi. Nu sunt de acord 
cu dubla legitimare a sportivilor, vreau să văd 
implicarea dumneavoastră, a antrenorilor, în 
atragerea elevilor din şcolile călărăşene către sport.

Sumele cu care vă vom finanţa activitatea vor fi 
destinate echipamentelor şi primelor pentru 
campioni, nu pe cazări, mese sau semi cantonamente. 
Canotajul şi boxul au rezultate remarcabile, felicit 
coordonatorii celor două secţii şi vă cer ca în zilele 
următoare să-mi puneţi la dispoziţie necesarul de 
echipamente”.

Comunicat de presă 

Tavi Dobre, noul campion naţional 
de juniori la categoria 50 kg

Preşedintele Consiliului 
Judeţean nu mai vrea 

dublă legitimare la 
CSM Călăraşi

Medalii de bronz obţinute de sportivii 
CS Fortus Călăraşi la Finalele Campionatelor 

Naţionale de Culturism şi Fitness Arad

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 ! 

Data
11 septembrie 2018 PROIECT 

„INTEGRITATE PRIN PROCEDURI, INSTRUIRE ȘI PREVENIRE - IPIP", COD SIPOCA 442 

Încasări de 94.500 lei la Târgul de 
toamnă de anul acesta din Călăraşi

n această zi specială, a reuniunii colegilor după 57 ani de la 
terminarea liceului „Nicolae Balcescu” Călărași, am Îredescoperit în arhiva amintirilor poveşti pe care le credeam 

uitate, poveşti care ne vor hrăni sufleteşte multă vreme.
Revederea cu foştii colegi şi cu d-na Truică Gabriela, diriginta 
noastră care ne-a călăuzit paşii timp de patru ani, ne-a întinerit 
pur şi simplu! 

Şi dacă atunci aveam o dorinţă fermă de a răzbi în viaţă, acum 
am putut spune că suntem învingători, pentru că da, am ştiut să 
ne folosim de tot ceea ce ne-au învăţat părinţii şi dacălii noştri 
pentru a rezolva corect ecuaţia vieţii, indiferent câte 
necunoscute am întâmpinat.
Cu excepţia faptului că ne-am maturizat un pic feţele, suntem 
aceiaşi, dragi colegi! Demni. Corecţi. Organizaţi. Nu ne-am 
pierdut principiile pe care le-am căpătat în cei patru ani de 
liceu, nu ne-am pierdut nici măcar ticurile, ca să nu mai vorbim 
de faptul că ne-au încercat emoţii la fel de mari ca şi în ultima 
oră de dirigenţie. Dar, cel mai mult m-am bucurat să descopăr 
că sufletele ne-au rămas la fel de entuziaste ca la 18 ani.
Sunt momente care cântăresc extraordinar de mult în viaţa unui 
om şi ar fi bine să nu le rataţi, chiar dacă aţi trăit cu impresia că 
nu aţi fost extrem de apropiaţi când eraţi colegi de liceu!
Vă așteptam cu mult drag și in anii următori!!!!

Vasile Alămureanu, Lucian Adam și Mircea Pană – 
Echipa de organizare

Nostalgia anilor de liceu
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NOTIFICARE 
adresată proprietarilor din condominiile (scările de bloc) din municipiile Călăraşi şi Olteniţa

Aducem la cunoştinţa utilizatorilor noştri, locatari în Prin urmare, forma contractuală existentă acum între 
operatorul de servicii apă şi canalizare ECOAQUA condominiu (scări de bloc), din Municipiile Călăraşi şi 
SA şi locatarii din condominiu din Municipiile Călăraşi Olteniţa, că pe data de 20 septembrie intră în vigoare 
şi Olteniţa, respectiv contract colectiv de scară cu LEGEA Nr. 196/2018 din 20 iulie 2018 privind 
semnatari toţi proprietarii, trebuie modificată, iar înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de 
pentru aceasta trebuie ca până la data maximă de 20 proprietari şi administrarea condominiilor  care 
aprilie 2019, proprietarii din condominiu să se prevede la capitolul VIII, Secţiunea I modalitatea 
constituie  în asociaţii de proprietari, în conformitate privind Contractarea şi facturarea serviciilor de 
cu prevederile legii amintite anterior.

utilităţi publice în condominii.
Vă informăm că în conformitate cu acest articol din 

În conformitate cu prevederile art 96 aliniatul (5) 
lege, în cazul în care proprietarii din condominii nu se 

„Operatorii economici care furnizează/prestează 
vor constitui în asociaţii de proprietari, vom fi în 

servicii de utilităţi publice către consumatorii imposibilitatea de a mai furniza serviciile de apă 
alimentaţi/racordaţi printr-un branşament/racord potabilă şi de canalizare în Municipiile Călăraşi şi 
comun au obligaţia să asigure aceste servicii numai Olteniţa.
dacă la nivel de condominiu există o asociaţie de 

În situaţia necesităţii constituirii în asociaţii de 
proprietari constituită în condiţiile legii care să aibă 

proprietari în Municipiul Călăraşi sunt 890 de 
calitatea de utilizator, titular de contract sau dacă în 

condominii (scări de bloc) şi în Municipiul Olteniţa 
termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a sunt 301 condominii 
prezenţei legi se constituie asociaţii de proprietari Departament comercial
conform legii”. ECOAQUA SA CĂLĂRAȘI  
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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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