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A fost rezolvată problema
cu nocturna. Dunărea - FCSB
se va juca la Călăraşi!

A fost depusă cererea
de finanţare pentru
proiectul privind
reabilitarea
Centrului Vechi >> pagina 3
n
IMPACT

Răducu Filipescu:
„Niciodată
nu o să fac blaturi
cu PSD-ul”
>> pagina 6
n
IMPACT

Călărăşenii au întors
spatele Referendumului
pentru redefinirea
familiei
>> pagina 6

O

veste bună pentru supor terii
călărăşeni! Oficialii Dunării au rezolvat
problema instalaţiei de nocturnă
provizorie pentru partida Dunărea Călăraşi FCSB.

Astfel, meciul din optimile Cupei României se
va desfăşura pe stadionul Ion Comşa din
Călăraşi.
Preşedintele Dunării Călăraşi, Florin Brişan, nea declarat că instalaţia de nocturnă va fi

Mihai Diaconeasa,
viceprimar
comuna Perişoru:
„Prioritatea
noastră este
pânza freatică
a apei din
comună!”

închiriată din Italia, costul acesteia fiind de
45.000 euro. Aceasta va fi funcţională pe 27
octombrie şi se vor face demersuri ca meciul
din campionat, din 28 octombrie, cu Gaz
Metan Mediaş să se joace...
>> pagina 8

Alitrans doreşte
să-şi înnoiască
parcul auto
>> pagina 6

Centrul Judeţean de Cultură şi
Creaţie Călăraşi a lansat evenimentul
„Luna Dramaturgiei Româneşti”

S

>> pagina 4

Raportul
Primarului
privind starea
economicosocială a
comunei
Valea Argovei
la finele
anului 2017
>> pagina 5

ub sloganul
„Sărăbătoreşte
româneşte”, în luna
octombrie, Centrul Judeţean
de Cultură şi Creaţie Călăraşi,
alături de Teatrul
Dramaturgilor Români, va
desfăşura proiectul „Luna
Dramaturgiei Româneşti”.

VINERI

SÂMBĂTĂ

Evenimentul teatral a debutat
marţi, 9 octombrie 2018, cu
piesa „Autorul e în sală”, de
Ion Băieşu, în regia lui Dan
Tudor. Înainte de piesă,
directorul Centrului Judeţean
de Cultură şi Creaţie Călăraşi,
Mihaela Petrovici şi directorul
Teatrului...
>> pagina 11
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Răspunde pozitiv la colectarea şi
reciclarea aparatelor electrice vechi
sau uzate, a becurilor şi bateriilor!
Contribui astfel la protecţia mediului
şi la economisirea resurselor
Pământului. În plus, participând la
această acţiune de colectare, ai şansa
să câştigi unul dintre premiile oferite
prin tragere la sorţi: un arzător din
fontă, un cuptor cu microunde, un
aspirator, o cafetieră, un mixer, un fier
de călcat, două seturi nivelă şi două
truse accesorii scule.

Municipiul Călăraşi participă
la Ziua Internaţională a
Reciclării Deşeurilor Electrice

M

unicipiul Călăraşi se află pe
harta participanţilor la Ziua
Internaţională a Reciclării
Deşeurilor Electrice, eveniment
organizat pentru prima dată pe 13
octombrie 2018 pentru a promova
colectarea selectivă a deşeurilor de
echipamente electrice şi electronice
din întreaga lume.
Primăria Municipiului Călăraşi şi
Serviciul Local de Colectare Călăraşi al
Asociaţiei Române pentru Reciclare RoRec, împreună cu partenerii locali,
încurajează cetăţenii să se alăture
acestei iniţiative europene şi să
participe activ la campania din 13-20
octombrie din Municipiul Călăraşi.
Cetăţenii au ocazia să scape gratuit de
deşeurile de echipamente electrice şi
electronice (DEEE) participând la
Ziua Internaţională a Reciclării
Deşeurilor Electrice! Această iniţiativă

a fost dezvoltată de WEEE Forum,
asociaţia internaţională a sistemelor
de colectare a deşeurilor electrice,
alături de 26 de membri ai săi şi
implică în jur de 40 de organizaţii
diferite din 20 de ţări din întreaga
lume.

-Piaţa Orizont
-Parc Aurora
Nu ai cum să transporţi singur
deşeurile electrice la unul dintre
punctele de colectare? În perioada 1320 octombrie, Serviciul Local de
Colectare Călăraşi asigură preluarea
gratuită a aparatelor electrice grele sau
voluminoase, de la domiciliu, sediu de
firmă sau instituţie!

Scopul evenimentului este de a creşte
nivelul de conştientizare privind
importanţa colectării deşeurilor
electrice şi de a încuraja populaţia să
facă acest gest responsabil, fiind
susţinută şi de Asociaţia Română
pentru Reciclare – RoRec.

Tot ce trebuie să faci este să suni
gratuit la TelVerde 0800 444 800,
număr disponibil zilnic între orele
9.00-17.00, şi să faci o programare.

Implică-te acum! Adună aparatele
electrice stricate sau pe care nu le mai
foloseşti, dar continui să le ţii în casă şi
vino cu ele la unul dintre punctele de
colectare provizorii ce vor fi
disponibile pe 13 octombrie, între
orele 9.00-17.00, în următoarele
locuri din Călăraşi:

Echipa Serviciului Local de Colectare
Călăraşi asigură colectarea gratuită a
acestor deşeuri electrice şi transportul
în siguranţă către fabricile de reciclare
acreditate după standarde europene,
acolo unde aceste deşeuri vor fi tratate
şi reciclate conform normelor de
mediu.

Tragerea la sorţi a câştigătorilor va
avea loc pe 20 octombrie, la ora 18.00,
la Primărie.
Se estimează că în 2018 vor fi generate
50 milioane de tone de deşeuri
electrice la nivel mondial. Doar 20%
din deşeurile electrice generate la nivel
global sunt reciclate în fiecare an, ceea
ce înseamnă că, anual, 40 de milioane
de tone de deşeuri electrice sunt
depozitate, incinerate sau tranzacţionate ilegal şi tratate ne-conform,
iar acest lucru se întâmplă în ciuda
faptului că 66% din tarile lumii au o
legislaţie privind deşeurile electrice.
Implicaţiile sunt pierderi uriaşe de
materii prime valoroase şi critice
pentru industrie, precum şi probleme
serioase de sănătate, de mediu şi
sociale prin transferurile ilegale de
deşeuri către ţările în curs de
dezvoltare.
Rămâi
informat!
Vizitează
www.colecteaza.ro sau sună gratuit la
TelVerde 0800 444 800, pentru mai
multe detalii despre colectarea şi
reciclarea deşeurilor electrice şi
electronice. Alege să îţi respecţi
întreaga comunitate din care faci
parte, legea şi, mai ales, mediul
înconjurător – colectează responsabil
deşeurile electrice!

n
Consiliul Judeţean

Investiţie de aprox. 1 milion de
euro în nocturna şi instalaţia de
încăzire ale stadionului Dunării
n cadrul şedinţei de Consiliu
Judeţean de luna trecută a fost
aprobată hotărârea de a se folosi
excedentul bugetar rezultat la
finalul lui 2017 pentru realizarea
unor investiţii la Stadionul Ion
Comşa din Călăraşi. Astfel, se
doreşte realizarea instalaţiei de
nocturnă şi a celei de încălzire a
suprafeţei de joc. Valoarea totală a
investiţiei se ridică la aproximativ 1
milion de euro.

Î

Acţiune de promovare a
responabilităţii deţinătorilor de
câini, în şcolile din municipiu

S

erviciul Public pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân, din
subordinea Primăriei Călăraşi,
împreună cu Inspectoratul de
Jandarmi Judeţean, a demarat în
această săptamână o campanie de
informare în şcoli.
Acţiunea ce se va desfăşura în
unităţile de învăţământ din municipiul reşedinţă de judeţ va avea ca

scop informarea privind obligaţiile
deţinătorilor de canine precum şi
beneficiile sterilizarii acestora.
În data de 09.10.2018, reprezentanţii celor două instituţii au fost
prezenţi la Şcoala Gimnazială Mircea
Vodă, explicându-le copiilor ce
responsabilităţi implică creşterea
unui animal de companie.

Anunţ pierdere
Pierdut Act atribuire teren în folosinţă pentru
înhumare în Cimitirul Central, numărul
4198/18.02.1990, pe numele Pintea Gheorghe şi
Gacichievici Mihaela. Se declară NUL.

În şedinţa ordinară din septembrie,
consilierii judeţeni au aprobat hotărârea
pentru modificarea si completarea
Hotararii nr. 35/2018 privind utilizarea
excedentului bugetar, rezultat la
încheierea exerciţiului bugetar 2017, în
exerciţiul bugetar 2018.
„Excedentul bugetului propriu al
Judeţului Călăraşi, rezultat la încheierea
exerciţiului bugetar 2017, se ridică la
valoarea de 17.695.000 lei, din care, la
această dată, se propune utilizarea sumei
de 17.688.000 lei, pentru finanţarea
programului de dezvoltare pe anul 2018
sub forma prezentată în anexele la
proiectul de hotărare”, se arată în
expunerea de motive la proiectul de
hotărâre menţionat mai sus.

La propunerea preşedintelui CJ, Vasile
Iliuţă, din excedentul bugetar din 2017 au
fost propuse pentru realizare obiectivele
„Instalaţie de iluminat nocturnă a
Stadionului Municipal Ion Comşa - teren
central - SF, taxe şi avize”, cu valoarea de
67.000 lei şi „Instalaţie degivrare teren joc
- Stadionului Municipal Ion Comşa
Complex Sportiv Municipal - SF, taxe şi
avize, cu valoarea de 6.000 lei, respectiv
„Alimentare cu energie electrică stadion
Ion Comşa Complex Sportiv Municipal –
Dunărea Călăraşi, post TRAFO”, cu
valoarea de 380.000 lei.
Potrivit reprezentanţilor Consiliului
Judeţean, instalaţia de degivrare este
evaluată la 80.000 de euro iar pentru
montarea instalaţiei de nocturnă ar fi
necesară o sumă cuprinsă între 600 şi 800
de mii de euro, în funcţie de înălţimea
stâlpilor.
www.obiectiv-online.ro

Administraţie 3
Străzile din
municipiul
Călăraşi pe
care se
execută lucrări
de asfaltare

12 - 18 octombrie 2018
...afli ce se-ntâmplă

P

A fost depusă cererea de finanţare pentru
proiectul privind reabilitarea Centrului Vechi

P

rimăria Municipiului Călăraşi a depus, în data de 2
octombrie, în MySMIS – aplicaţie online creată de
Ministerul Fondurilor Europene (MFE) pentru
beneficiarii de fonduri europene, cererea de finanţare pentru
proiectul „Reducerea emisiilor de carbon în municipiul
Călăraşi prin crearea unui spaţiu urban multifuncţional în
zona centrală a municipiului”.
Bugetul total al proiectului pentru care a fost depusă cererea
de finanţare este de 36,346,757.34 lei, din care 726,935.14 lei
(2 % din total buget proiect) contribuţia proprie a
municipiului Călăraşi.
Perimetrul în care este situat amplasamentul investiţiei
concentrează sediile celor mai importante instituţii publice,
financiare, culturale şi comerciale şi prezintă o bună
deservire cu spaţii publice prin existenţa unei reţele formată
din grădini, squaruri şi pieţe conectate, parţial, prin zone
pietonale.
Cu toate acestea, spaţiul public nu este amenajat
corespunzător, fiind în mare măsură degradat. Astfel, per
ansamblu, zona nu este foarte atractiva pentru locuitori, fiind
necesară reamenajarea şi revitalizarea zonei pietonale.
Proiectul propune soluţii moderne de share-space şi pietonal,
infrastructura necesară derulării tranzitului pietonilor şi
bicicliştilor între zonele de interes din zona centrală şi a
legăturii între liniile de circulaţie ale transportului public
urban.
Durata de implementare este de 48 de luni.

Lucrările de intervenţie propuse vor consta în: lucrări de
infrastructură, construirea de fântâni, mărirea şi
diversificarea zonelor de spaţiu verde prin amplasarea de
jardiniere şi gradene de sprijin (se vor planta specii autohtone
şi foarte bine adaptate la mediul climatic din zona câmpiei),
trepte şi rampe pentru accesul persoanelor cu dizabilităţi,
pergole, divers mobilier urban, iluminat ornamental,
canalizaţii subterane pentru instalaţiile noi cât şi pentru
reţelele de telefonie, cablu existente, amenajarea zonelor de
şedere prin amplasarea de bănci inteligente (dotate cu prize
USB, sisteme inteligente si autonome) etc.
În perimetrul proiectului vor fi amplasate o staţie autonomă
de tip bike-sharing şi terminalul de închiriere care sunt
independente din punct de vedere energetic, fiind echipate cu
panou fotovoltaic care susţine necesarul de consum de
energie electrică propriu.
Staţia autonomă de tip bike-sharing va fi pentru circa 30 de
biciclete şi va permite parcarea în siguranţă a acestora
precum şi un confort ridicat pentru închiriere şi returnare.
Prin toate intervenţiile propuse se va obţine îmbunătăţirea
calităţii vieţii prin îmbogăţirea amenajărilor peisagistice,
prin crearea unui micro climat mai favorabil şi a unui mediu
mai calm şi mai bine oxigenat.
Imaginea propusă, prin implementarea proiectului, pentru
zona centrală a municipiului Călăraşi păstrează indicii
urbanistice din vechea configuraţie, dar îmbunătăţeşte
esenţial caracterul funcţional al zonei, definindu-l ca Centru
social-cultural al municipiului Călăraşi.

Sediu nou pentru Poliţia
Locală şi viitorul Centru
de comandă al traficului

În cartierul Mircea Vodă, pe strada
Crângului, tronsonul Dropiei –
Grădiştea, pe străzile Grădiştea şi
Dumbravei se fac pregătiri pentru
turnarea primului strat de asfalt şi se
lucrează la fundaţia străzii.
În cartierul Farfuria a fost asflatată
strada Cireşilor, urmează străzile
Speranţei şi Oituz. Pe strada Unirii se
amenajează gurile de scurgere şi se
pregăteşte asfaltarea.

S

ăptămâna aceasta,
viceprimarul Dragoş
Coman şi directorii
din cadrul Primăriei
Municipiului Călăraşi au
avut o nouă rundă de
discuţii cu proiectanţii
viitorului sediu al Poliţiei
Locale.
Fostul punct termic situat
în strada Muşeţelului nr.
2A, în suprafaţă de 1792
mp, va fi transformat în
noul sediu al Poliţiei
Locale Călăraşi.
În viitorul edificiu va
funcţiona şi Centrul de
Comandă al Sistemului de
Management al Traficului,
parte integrantă a Planului
de Mobilitate Urbană al
municipiului Călăraşi,
proiectul urmând a fi
depus spre finanţare de
către administraţia locală
prin POR, Axa Prioritara
4.1.

www.obiectiv-online.ro

rimăria municipiului Călăraşi
desfăşoară, în această perioadă,
mai multe lucrări edilitare de
infrastructură rutieră. Se lucrează pe
străzile din Lotul 1 şi 2 din cartierul
Mircea Vodă precum şi în cartierul
Farfuria.
Într-o săptămână va începe turnarea
stratului de asfalt pe bdul Cuza Vodă. În
momentul de faţă se lucrează la
trotuare, la gurile de scurgere şi la
frezarea asfaltului existent.
Pe strada Muşeţelului au fost asfaltate
trotuarele pe tronsonul Panduri –
Florilor. Se amenajează parcarea
aferentă blocului K 7. Se lucrează la
aducerea la nivel a gurilor de scurgere.
În zona caselor se fac lucrări
premergătoare asfaltării, se montează
gurile de scurgere.

Primăria Călăraşi
continuă amenajarea
parcărilor de reşedinţă

P

rimăria Municipiului Călăraşi continuă lucrările de
amenajare a locurilor de parcare din zona Flacăra –
Progresul - Cornişei (între strada Eroilor şi B-dul
Cuza-Vodă).
Zilele acestea a început reamenajarea parcării de pe strada
Progresul, vizavi de blocul Bl.B18.
Se reconfigurează conturul spaţiilor verzi şi se vor crea noi
locuri de parcare (iniţial au fost 16, iar ulterior vor fi 23).
De altfel, toate zonele din incinta blocurilor, unde au fost
ridicate garajele, se vor reamenaja prin reconfigurare şi
delimitare, în vederea concesionării locurilor de parcare de
reşedinţă.

4 Comunitate
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Mihai Diaconeasa, viceprimar comuna Perişoru:
„Prioritatea noastră este pânza freatică a apei din comună!”

V

pe care o avem acum şi cu care ne confruntăm
cel mai tare este că nu avem ordinul
prefectului pentru terenul destinat islazului
comunal. Nu putem să-l mai dăm oamenilor

Recent s-a efectuat un studiu de specialitate
şi aşteptăm rezultatele să vedem exact cum
stăm. La şedinţa de consiliu local din data de
27.09.2018, la solicitarea mea, pe ordinea de

Rep: Domnule Diaconeasa, cum au
fost aceşti doi ani în administraţia
publică?
D.M.: Asigur pe toată lumea că nu a fost uşor.
A fost o perioadă de acumulare în care am
învăţat ce înseamnă munca în primărie, în
folosul comunităţii, o perioadă în care am
aflat foarte multe lucruri interesante. Toată
lumea îşi doreşte să fie primar sau viceprimar
fiindcă din exterior lucrurile par simple, însă,
în realitate există un volum de muncă foarte
mare. Programul meu începe înainte de ora 8
şi se termină la ora 18 de foarte multe ori, iar
câteodată şi mai târziu. Însă locuitorii
comunei Perişoru cunosc faptul că telefonul
meu este deschis la orice oră din zi sau
noapte.
Rep: Ce înseamnă pentru dumneavoastră funcţia pe care o ocupaţi?
D.M.: Este o funcţie care obligă. O muncă
frumoasă, care îmi place, care mă provoacă.
Din aceste motive îmi dau tot interesul să
acumulez cât mai multă informaţie privind
administraţia publică. Am spus că din afară
lucrurile par simple, dar multe nu se pot
rezolva din cauza legalităţii.
Rep: Vă rog să detaliaţi acest aspect,
pare destul de interesant pentru
locuitori.
D.M.: De exemplu, foarte mulţi cetăţeni vin la
primărie să le rezolvăm anumite probleme
care sunt legate de domeniul privat şi nu de
cel public, ori noi, aici, lucrăm cu bani publici
şi toate lucrurile trebuie să le facem
respectând legea.
Rep: D-le viceprimar, cu permisiunea
dumneavoastră, aş vrea să trecem în
revistă câteva aspecte destul de
importante pentru comunitatea în a
cărei slujbă vă aflaţi împreună cu
consilierii locali. Pentru început aş
vrea să faceţi cunoscute realizările de
până acum?
D.M.: La acest capitol ne-am mişcat bine. Am
modernizat câteva drumuri de interes public
local. S-au efectuat lucrări de renovare şi
igienizare la câteve clase de la şcoala din
Perişoru. De asemenea la şcoala din satul
Tudor Vladimirescu s-au efectuat lucrări de
modernizare interior/exterior şi s-a construit
un gard împrejmuitor.
Rep: Aş vrea să-mi spuneţi care ar fi
problemele pe care le aveţi în
momentul de faţă.
D.M.: Administrativ, activitatea primăriei se
află în parametri normali. Singura problemă

în exploatare. Avem toate documentele
pregătite, semnate la cadastru. Urmează să
megem cu ele la domnul prefect şi să sperăm
că se va rezolva în cel mai scurt timp. Au venit
oamenii aici peste noi şi chiar nu ştiau ce să
facă, unde să-şi ducă animalele la păscut.
Rep: Despre ce suprafaţă este vorba?
Cât are repartizat islazul comunal?
Diferenţa ce destinaţie are?
D.M.: Este vorba de peste 600 de hectare. 274
pentru păşune, iar diferenţa reprezintă teren
arabil care trebuie dat oamenilor pentru
întrebuinţare.
Rep: Din punct de vedere social,
consideraţi că există vreun caz special
în comunitate care trebuie menţionat?
D.M.: Când au fost cazuri deosebite,
împreună cu consilierii locali am intervenit şi
ajutat. Primăria a sprijinit acordând burse
pentru copiii cu rezultate meritorii la
învăţătură. Această hotărâre s-a votat în
Consiliul Local.
Rep. Economic, primăria la ce nivel se
situează acum? Bugetul este suficient?
Este nevoie de vreo rectificare?
D.M.: Rectificări se vor face, dar, ne
descurcăm, nu există arierate, nu sunt datorii
către servicii, către furnizori. Suntem în
regulă, nu avem probleme cu salariile.
Rep: În ceea ce priveşte colectarea
taxelor şi impozitelor, cum stă
primăria? La ora când vorbim cam ce
procent ar fi, ţinând cont că ne aflăm în
trimestrul patru al anului?
D.M.: Din câte cunosc stăm bine. Pentru cei
cu restanţe s-au trimis somaţii, mulţi dintre
aceştia înţelegând că trebuie să îşi achite din
datorii.
Rep: Există vreo problemă cu apa în
comuna Perişoru, aşa cum am auzit?
D.M.: Nici vorbă, la acest aspect stăm bine.
Problema este apa din sol, a crescut nivelul
pânzei freatice şi afectează casele oamenilor.

zi a fost trecut acest subiect pentru discuţii şi
găsirea unei soluţii favorabile. Din păcate, nu
am reuşit să găsim o rezolvare.
Rep: Până la finele acestui an, care ar fi
priorităţile dumneavoastră şi ale
consilierilor locali pentru comunitatea în care trăiţi şi vă desfăşuraţi
activitatea?
D.M.: Prioritatea noastră este pânza freatică
a apei din comună. O să cadă casele
oamenilor. Trebuie să găsim cât mai urgent o
soluţie favorabilă pentru locuitorii afectaţi,
astfel nu ştiu cum vom gestiona această
situaţie. O altă prioritate o reprezintă
asfaltarea a două străzi în cartierul B de
locuinţe.
Rep: Ce proiecte pentru comunitate
aveţi în atenţie?
D.M.: Proiecte de viitor sunt multe. Ne-am
propus să le terminăm pe cele aflate în
derulare şi pe cele pe care le vom începe în
curând. Ne gândeam la un moment dat să
facem un târg de animale. Există o zonă la
ieşirea din satul Perişoru unde putem
amenaja un astfel de târg/obor pentru
animale, unde să vină lumea să le
vândă/cumpere, dar acum, cu pesta porcină,
nimic nu se mai poate face.
Rep: Apropo, comuna Perişoru a fost
afectată serios de pesta porcină. Cam
cate focare au fost şi câte animale au
fost sacrificate?
D.M.: Au fost identificate 29 de focare din
care s-au adunat toţi porcii (peste 800). În
urma unei evaluări, o parte din propietari şiau primit banii la preţul pieţii.
Rep: Cu privire la Referendum, cum
apreciaţi votul cetăţenilor din comună?
D.M.: În nota judeţului şi a ţării. Cetăţenii au
fost nedumeriţi, nu au ştiut enunţul
întrebării, care, să recunoaştem, a fost chiar
foarte ambiguu. Nu a fost scris exact ce se

iceprimarul comunei Perişoru, Mihai
Diaconeasa, un tânăr care ştie, vrea şi
poate, reprezintă opoziţia în primărie.
Una constructivă, benefică locuitorilor. Aflat
la primul său mandat în administraţia publică
locală, a constatat în cei doi ani si 3 luni, că
una se vede din afară şi alta se întâmplă la
masa de lucru. Într-un interviu acordat
recent, domnia sa explică cum stau lucrurile
din punct de vedere administrativ, economic
şi social în comuna Perişoru.

modifică din Constituţie şi oamenilor le-a
fost teamă să nu greşească.
Rep: D-le viceprimar, să vorbim
despre proiectele pe care le veţi
implementa prin PNDL 2 sau alte
programe. Care ar fi acestea în ordinea
importanţei lor?
D.M.: Prin GAL, avem un proiect pentru
„Dotare cu echipamente a serviciului de
urgenţă”. Este vorba de achiziţionarea unui
încărcător frontal, cu anexele aferente. Prin
PNDL 2, „Modernizarea drumurilor de
interes public local din comuna Perişoru”,
proiect aflat pe SEAP, pentru care urmează
procedura de licitaţie a lucrărilor. Prin AFIR,
„Modernizare şi Dotare Cămin Cultural din
comuna Perişoru”, proiect aflat în stadiu de
reluare a procedurii de licitaţie;
„Modernizarea reţelei publice de apă şi
Înfiinţarea reţelei publice de apă uzată de pe
raza comunei Perişoru”, proiect care se află
pe SEAP; „Înfiinţare şi dotare grădiniţă în
comuna Perişoru”, proiect aflat în stadiu de
reluare a procedurii de licitaţie, proiectare şi
execuţie. Nu în ultimul rând, primăria va
derula în satul Tudor Vladimirescu trei
proiecte ale căror lucări vor fi efectuate în
regie proprie, cu bani de la bugetul local:
Asfaltarea a două străzi de interes public
local; Înfiinţare parc pentru copii;
Reabilitare, modernizare şi dotare Cămin
Cultural, având ca destinaţie, sală pentru
desfăşurarea evenimentelor cultural
artistice, şi nu numai.
Rep: Din punct de vedere educativ,
cultural şi sportiv cam ce proiecte are
în derulare primăria Perişoru?
D.M.: În plan sportiv, avem cursuri de şah şi
karate, discipline pentru care am adus
profesori de specialitate. Echipa de fotbal a
comunei, „Victoria”, activează cu rezultate
bune în liga a V-a a campionatului judeţean,
Sper ca în viitorul apropiat să înfiinţăm şi un
ansamblu de dansuri populare.
Rep: Ce a întreprins primăria Perişoru
pentru a atrage investitori în comună?
D.M.: Nu prea am făcut nimic, n-am ce să vă
spun. N-a venit nimeni să ceară nimic. Nu am
avut cereri pentru aşa ceva. Nu există interes
pentru dezvoltarea unor afaceri pentru zona
comunei noastre. Majoritatea oamenilor se
ocupă cu agricultura. Este o problemă şi cu
forţa de muncă. Sunt foarte mulţi plecaţi
afară.
Rep: Vizavi de promisiuni, până la
acest moment, v-aţi respectat
promisiunile făcute locuitorilor în
campania electorală?
D.M.: Ce am zis eu că se va face, chiar s-a
realizat o parte. S-a reabilitat şcoala din
Tudor Vladimirescu, s-a făcut gard, s-a mai
făcut un drum pietruit, am mai făcut un drum
de exploataţie, am susţinut echipa de fotbal.
Rep: Ce mesaj doriţi să transmiteţi
locuitorilor comunei Perişoru?
D.M. Să fim corecţi unii faţă de ceilalţi, că asta
e cel mai important, să meargă treaba bine şi
să ne respectăm promisiunile. Tuturor, le
doresc multă sănătate!

www.obiectiv-online.ro
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Raportul Primarului privind starea economicosocială a comunei Valea Argovei la finele anului 2017
n conformitate cu prevederile
Legii 544/2001 privind liberul
acces la informaţiile de interes
public instituţia noastră face public
Raportul de activitate pe anul 2017.
Împreună cu funcţionarii aparatului
de specialitate încercăm să
îmbunătăţim, în fiecare an, calitatea
şi eficienţa muncii noastre.
Raportul Primarului comunei Valea
Argovei privind activitatea din anul
2017 este un gest normal, în contextul
preocupării pentru o reală deschidere
şi transparenţă a instituţiei.

încadrat în limitele legii 15/2003;

Î

S-au reabilitat monumentele din
Valea Argovei şi Siliştea unde, în
fiecare an, cu ocazia Zilei Naţionale,
serbăm şi cinstim memoria eroilor
comunei, prin depuneri de coroane de
flori în amintirea celor morţi pe
câmpul de luptă;
Am întâmpinat greutăţi la încasarea
impozitelor şi taxelor locale, din cauza
celor care refuză să-şi achite datoriile.
Pentru colectarea impozitelor şi
taxelor am implementat un program
electronic eficient.

Alături de dezbaterile publice şi
întâlnirile cu cetăţenii la diferite
ocazii, lucrarea de faţă este unul din
instrumentele prin care Primăria
comunei Valea Argovei pune la
dispoziţia cetăţenilor date concrete
despre activitatea noastră. Raportul
conţine informaţii despre activitatea
Primăriei, a Consilului Local şi a
Serviciilor Publice din subordinea
acestuia precum şi o raportare
statistică a stării economice şi sociale
ale comunei.
Primarul este şeful administraţiei
publice locale şi răspunde de buna
organizare şi funcţionare a compartimentelor funcţionale ale aparatului
de specialitate al Primarului, având că
unic scop bunăstarea colectivităţii
locale.
Acrivitatea mea a fost orientată, în
specia , către îndeplinirea obiectivelor
stabilite de administraţia publică
locală a comunei Valea Argovei şi
aplicarea Hotărârii Consiliului Local
respectând obligaţiile şi atribuţiile
stabilite de legi şi alte acte normative.
În ansamblul factorilor ce au menirea
de a formă tânăra generaţie, şcoală
este unul esenţial.
În comună Valea Argovei funcţionează 2 şcoli şi 2 grădiniţe, şi o şcoală
în satul Siliştea, şcoli care au fost
reabilitate din resurse proprii.
Despre activitatea economico socială
a comunei va pot spune că marea
majoritate a oamenilor se ocupă cu
agricultură.
Dacă într-o perioadă a anului aveam
şi câte 80 dosare de ajutor social acum
mai avem 45. Acest lucru mă bucură

Pentru eficientizarea iluminatului
public am încheiat un contract de
servicii cu o societate care se ocupă de
întreţinerea iluminatului public
(montează
becuri
economice,
remediază defecţiuni la lămpile de
iluminat).
Ca proiecte de viitor am în vedere:
1. Asfaltare străzi în comună Valea
Argovei, judeţul Călăraşi;

pentru că tinerii au înţeles că nu se
poate trăi din ajutor social, că sunt
familii numeroase cu mulţi copii şi au
multe nevoi personale. Majoritatea
bărbaţilor şi a femeilor s-au angajat la
firme care le pun la dispoziţie
transportul iar lucrul acesta este
benefic.
În localitate avem contract cu o
societate care ne oferă serviciu de
salubrizare, s-au purtat discuţii şi se
mai poartă cu cetăţenii pentru a-i
convinge că suntem obligaţi de
Uniunea Europenă să strângem
gunoiul menajer şi o dată pe
săptămâna maşînă să vină să ridice
gunoiul .
De sănătatea locuitorilor au grijă un
medic de familie, dr. Laurenţiu Mihail
Georgescu şi două cadre medicale
care asigura asistenţă primară la
nivelul localităţii . Activitatea
medicală funcţionează în spaţiul
asigurat de Consiliul Local Valea
Argovei în locaţia "Blocul
Specialiştilor". De asemenea, tot aici

funcţionează un punct farmaceutic
care eliberează medicamente compensate .
La d a t a c â n d a m p r e l u a t e u
conducerea nu aveam niciun proiect
în faza de întocmire, nici în faza de
derulare.
În perioada scursă de la alegerile din
iunie 2012 până în prezent am reuşit
realizarea unor obiective şi anume:
Pentru dezvoltarea armonioasă a noii
generaţii am hotărât cu consilierii
locali să construim un teren de fotbal
multifuncţional obiectiv care s-a
realizat;
Am achiziţionat un utilaj pentru
întreţinerea drumurilor , mai ales
pentru deszăpezire;

2. Înfiinţarea reţelei de apă uzată cu
staţie de epurare şi modernizare
alimentare cu apă în comuna Valea
Argovei, judeţul Călăraşi, proiect care
se află în faza de definitivare;
3. Realizarea lucrărilor de înregistrare
sistematică a imobilelor în sectoarele
cadastrale, în sistemul integrat de
cadastru şi carte funciară gratuit aflat
în stadiu de execuţie;
4. Construirea unei baze sportive;
5. Reabilitarea, modernizarea,
extinderea şi dotarea Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Valea Argovei;
6. Reabilitare, modernizare şi dotare
Grădiniţă nr. 1 din comună Valea
Argovei; 7.Reabilitare iluminat
public.

Am pietruit străzi în satul Valea
Argovei şi satul Siliştea;

Menţionăm că primele două proiecte
sunt pe PNDL 2 (fonduri guvernamentale) şi sunt în faza de licitaţie a
proiectelor tehnice şi a execuţiei.

Am lotizat, în apropierea satului,
locuri de casă pentru tinerii care sau

PRIMAR,
COSTEL BOITAN

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare (titularul proiectului)
COMUNA MODELU, cu sediul în jud. Călăraşi, comuna
Modelu, str. Plopilor, nr. 12, titular al proiectului propus afi
amplasat în jud. Călăraşi, comuna Modelu, satul Tonea,
străzile Lebăda, Prel. Bumbacului, Berzei, Morii şi Prepeliţei,
anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de
încadrare fără evaluare de impact asupra mediului şi fără
evaluare adecvată de către Agenţia pentru Protecţia Mediului
Călăraşi, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului
asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul
„MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN
COMUNA MODELU, JUDEŢUL CĂLĂRAŞI” propus a fi
www.obiectiv-online.ro

amplasat în jud. Călăraşi, comuna Modelu, satul Tonea,
străzile Lebăda, Prel. Bumbacului, Berzei, Morii şi Prepeliţei.
1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o
fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţia pentru
Protecţia Mediului Călăraşi, SoseauaChiciului, nr.2, jud.
Călăraşi, în zilele de luni – vineri, între orele 9-12, precum şi
la următoarea adresă de internet : www.apmcl.anpm.ro
2. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la
proiectul decizieri de încadrare în termen de 5 zile de la data
publicării prezentului anunţ.
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Răducu Filipescu: „Niciodată
nu o să fac blaturi cu PSD-ul”

Călărăşenii au întors
spatele Referendumului
pentru redefinirea familiei

D

uminică seara au fost date publicităţii datele
privind prezenţa la vot în cele două zile dedicate
Referendumului pentru redefinirea familiei.
Locuitorii judeţului Călăraşi nu au fost interesaţi sau chiar
au boicotat tema propusă, astfel că procentul înregistrat a
fost de 21,97%.
Deşi Biserica s-a implicat activ în promovarea
Referendumului, atât prin îndemnurile din timpul
slujbelor de a vota DA pentru familia formată dintre un
bărbat şi o femeie, cât şi în mediile de socializare, pe
conturile personale ale preoţilor, rezultatul a fost unul slab.
Mai mult decât atât, reprezentanţii Bisericii au luat la pas
oraşul, mergând din casă în casă să scoată lumea la vot, însă
şi acest demers a fost unul care a eşuat.
Şi parlamentarii PSD de Călăraşi, senatorul Roxana
Paţurcă şi deputatul Sorin Vrăjitoru, au promovat pe
paginile lor de facebook Referendumul, deşi premierul
Viorica Dăncilă susţinea la Bruxelles că PSD nu se va
implica în acest proces electoral.
Dezbaterile din mediul online au fost extrem de intense, cu
argumente de ambele părţi, însă poziţia majorităţii
călărăşenilor activi în social media călărăşeană a fost de
boicota acest Referendum tocmai pentru implicarea
Bisericii şi asocierea acestui demers civic cu partidul de
guvernământ.
Până la ora 21.00 au votat 55.353 de persoane (21,97%) 47.016 pe listele permanente, 7.491 pe listele suplimentare
şi 846 în urna mobilă.

S

enatorul liberal Răducu Filipescu a ţinut să
comenteze discuţiile care au apărut în spaţiul
public vizavi de o eventuală înţelegere a sa cu
PSD pentru mazilirea lui Vasile Iliuţă de la
Consiliul Judeţean.
Acesta a declarat că indiferent care sunt
nemulţumirile sau neînţelegerile în ceea ce priveşte
relaţia sa cu preşedintele Consiliului Judeţean
Călăraşi, Vasile Iliuţă, nu s-a pus şi nici nu se va

pune problema să facă blaturi cu social democraţii.
„Păi eu şi pe vremea USL-ului abia mă întâlneam cu
ei, şi ne întâlneam pe teren neutru că nu vroiam să îi
chem la mine în casă şi nici eu să nu mă duc la ei, dar
acum... Nici nu se pune problema de blaturi între
mine şi ei. Cum să pot fiu eu vreodată de acord să
dau funcţiile câştigate de PNL pesediştilor. Nu se
pune în discuţie aşa ceva!”, a declarat senatorul
Filipescu.

Alitrans doreşte să-şi înnoiască parcul auto

S

ocietatea care prestează
serviciul de transport public
local în municipiul Călăraşi,
Alitrans Com SRL, intenţionează
să achiziţioneze patru autobuze
noi pe care să le introducă pe
cursele pe care le efectuează.
Conform contractului de delegare
a serviciului de transport local,
societatea Alitrans a avut nevoie
de aprobarea Consiliului Local
pentru a realiza această achiziţie,
lucru ce s-a întâmplat în şedinţa
de Consiliu din luna iulie a.c. Un
astfel de autobuz a fost adus la
Călăraşi şi prezentat executivului
Primăriei la începutul acestei
săptămâni.
Conform reprezentanţilor societăţii respective, în perioada
următoare se va căuta varianta
cea mai acceptabilă ca preţ pentru
cele patru autobuze moderne. În
momentul de faţă se află în
discuţii cu o reprezentanţă a
Mercedes din Turcia cu care se
negociază această achiziţie. Preţul
unui autobuz se ridică la valoarea
de aproximativ 200.000 de euro.
www.obiectiv-online.ro
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2X2
LA MAREA
NORDULUI

S

fârşit de septembrie, Răpciune,
Vinimeri sau Viniţel, ultimele
denumiri populare înseamnă că
ne aflăm în luna vinului. E toamnă de
poveste în Europa.
Soarele străluceşte peste o imensă
pânză albastră pe care se rostogolesc
nori mici ca nişte baloane de poplin
alb. Suntem atât de sus şi de aproape
de ei că ne-am putea răcori palmele în
urzeala lor.
Zburăm spre Belgia cu o cursă lowcost a companiei aeriene Ryanair.
Avionul survolează România,
Ungaria, Austria, Germania, Belgia.
Am plecat de acasă eu, nevasta –
Maria, şi copiii mei – Ruxandra, fata
şi Marius, ginerele. Nu mai fusesem
în străinătate din 2008, de la
Congresul Asociaţiei Internaţionale a
Muzeelor de Agricultură (CIMA),
Novi-Sad-Kulpin (Serbia), când am şi
fost ales Preşedintele numitei
Asociaţii şi am obţinut dreptul de a
organiza Congresul la Slobozia peste
trei ani.
De data aceasta, dincolo de tighelul
cămăşii cu obligaţii profesionale,
invitaţia de a ne veseli o jumătate de
săptămână în ţara de unde ne vin
poruncile şi ne socotim (chiar dacă nu
recunoaşte, cu ţâfnă, însăşi Veorica
de Teleorman), le-a aparţinut
copiilor mari, Ruxandra şi Marius. La
Bucureşti au rămas copiii mici,
Andreea şi Radu, să-şi facă lecţiile şi
să aştepte minunata ciocolată de
Bruges.
Stewardesele
îşi
fac
treaba:
obişnuitele invitaţii la mâncare,
băutură, parfumuri şi chiar la
câştigurile de... loterie. Mama a
adormit pe umărul fetei care priveşte
la un film de aventuri pe tabletă.
Ginerele citeşte o carte de duzină.
Mă foiesc, până încep să mă gândesc
la filmul Dacă e marţi, e Belgia – It`s
Tuesday, This Must Be Belgium, un
film american clasic, o comedie
romantică, produs în 1969, în regia
lui Mel Stuart. Vi-l amintiţi? Marius,
ginerele meu, e chiar Charlie
Cartwright, cel care trebuia să rezolve
problemele tuturor celor din grupul
de turişti americani dornici să
găsească în Europa tot ce nu găseau
acasă: dragostea, aventura, amintirile pierdute... Marius se aseamănă cu
Charlie doar prin obligaţiile asumate.
www.obiectiv-online.ro

Într-un grup de 18 inşi găseşti şi Regatul Belgiei...
isprăviţi şi nebuni, într-un grup de Despre ce poţi vedea la Theatre
patru, unit prin dragoste şi recu- Royale de Mons, despre auditorium
noştinţă, altfel este scara valorilor. Abel Dubois şi „Bonne
rentree
Marius va fi nu numai ghid, şofer, cinema a tous" (să descoperi între
povăţuitor şi translator... Pe canalele altele, noutăţi despre Spike Lee,
din Bruges sau la Marea Nordului ne Guillaume Senez, Philippe Faucon,
cânta cu Ruxandra „Lord of the Reedy sau Andrei Tarkovski şi Chris Marker
River"...
şi documentarele belgiene), despre
Plecarea din aeroportul Charleroi a Fete du Potiron, cetăţenii din Mons
fost cât se poate de firească pentru un sunt avertizaţi printr-o industrie de
turist din secolul XXI: Marius a publicitate până dincolo de Crăciun
închiriat prin Eurocar un automobil (Animons le centre–ville! anunţă
japonez, Toyota, la culoarea vedetelor Festivalul international „du Film d
din corpul diplomatic. Pe bancheta Amour", feb. 2019!).
din spate încăpeau şi căţel şi purcel.
Mai avem puţin până spre Bruges
Rulăm cu viteză de croazieră prin (Brugge), un oraş neerlandofon, ţinta
Belgia „Paradisul capitalismului" grupului nostru în Flandra de vest. Ne
(Karl Marx), „placa turnantă a cazăm într-o veche locuinţă flamandă
Europei", „pământ al ospitalităţii: ( s e c . X I X ) , n u d e p a r t e d e
toţi exilaţii, expatriaţii, rupţii, Marktplatz, cu parter, etaj şi
revoluţionarii stabiliţi vremelnic sau mansardă legate printr-o scară de
refugiaţi: Marx, Troţki sau Durutti; lemn cu miros de viaţă veche
Hugo, Baudeleire, Van Gogh sau („Medievală lumină pe mobile
Rimbaud" (Achille Bechet, Context vechi...", Nichita Stănescu ), semne
Historique et Politique...). La nord, culese dintr-o tradiţie neostentativă,
Flandra, la sud, Wallonie.
flori şi fructe, alături de unelte şi
instalaţii
de confort de ultimă
Rulăm în apropierea unor locuri care
n e a m i n t e s c ( m i e , M a r i e i ş i generaţie. Alături de casa închiriată
Ruxandrei) de iluştri cărturari de Marius, un atelier, „kunst"
Achille şi Christine Bechet, autorii (istoric), de artizanat, 1865, şi puţin
celebrului album „Surrealistes mai încolo un canal, unul dintre
wallons", Ed. Labor, Bruxelles, 1987. multele canale ale oraşului pavat cu
Le-am fost oaspeţi în Belgia, piatră cubică („Veneţia Nordului"?).
recomandaţi de etnologul Jean- Am luat-o la picior. Marius îmi spune
Francois Lacomblez, din Engle- că aici, cei care „merg pe jos" sau cu
fontaine, Hainaut francez la o cursă bicicleta primesc un bonus la salariu.
scurtă de Watterloo. Ultimului i-am Era după amiază, soarele trecea
botezat chiar fetiţa, Elisabeth, la anevoie printre clădirile cu ziduri de
Touquet Paris-Plage, o staţiune de cărămidă aparentă, peste biserici,
vacanţă de patru anotimpuri legată peste casele cu sfinţi şi ghivece cu flori
de celebritatea ciclistului Louison la ferestre. Şi nu vedeam şi nu auzeam
Bobet. La Marea Nordului, la Palais maşini forfotind. Discret, câte un
de l Europe, am obţinut cu o expoziţie bărbat culegea cu o ţepuşă mucurile
de artă plastică românească marele de ţigară aruncate de nesimţiţi.
premiu Metiers d arts („LA MAIN Unde să te opreşti mai întâi? La
est L`ESPRIT ce que LE SOURIRE Muzeul berii, unde se confirmă
est au COEUR"). Soţii Bechet au venit despotismul berii din Regatul
ulterior în România, decişi să moară b e l g i a n ?
La
excepţionalul
veseli. L-au „celebrat" zi şi noapte pe Volksundemuseum, o suită de opt
Arthur şi cavalerii mesei rotunde în case „dieu" din veacul al XVII-lea şi o
pivniţele podgorenilor din Năieni, anexă modernă? La biserica „OnzeBuzău. Ajunşi acasă, au murit pe Lieve-Vrouwekerk" unde se găseşte
rând.
unica sculptură în marmură
Ne-am oprit la Mons, 70 km de „Madonna" din afara Italiei, a lui
Bruxelles, oraşul în care a locuit Van Michelangelo? La biserica „Basiliek
Gogh (1853 – 1890) şi a făcut von het Heilig Bloed", unde se
închisoare Paul Verlaine (1873 – păstrează un flacon cu Sfântul sânge
1875). În 2015 a devenit Capitală al lui Hristos?
Europeană a Culturii, timp în care au Duminică dimineaţa plecăm spre
predominat expoziţiile şi arta Marea Nordului pe drumul dintre
digitală. Lăsăm „japoneza" într-un exploataţiile agricole. Belgia a
colţ de urbe şi ne îndreptăm spre obţinut 8 tone de zahăr pe hectarul de
centru. Până şi capacele de la gurile sfeclă... produsele agricole obţinute
de canal vorbesc prin texte cu litere ecologic constituie o prioritate a
aurii, de contribuţia cetăţenilor.
agriculturii belgiene...
Cu o istorie străveche, centrul vechi al Marea Nordului este o parte a
oraşului are o arhitectură impresio- Oceanului Atlantic. Oostende şi
nantă gotică. Doar turnul înalt de 87 Knokke-Heist sunt staţiuni balneare
de metri al Catedralei Beffrois (sec. belgiene renumite. Aristocraţii au
XVIII ), cu 49 de clopote, se distinge numit oraşul Oostende „Regina
printr-o arhitectură barocă.
resorturilor belgiene".
Mâncăm la restaurantul „Copen- Luăm micul dejun pe băncile de lângă
haga", la o masă aşezată lângă o tarabe: creveţi, homari, midii, mure,
fereastră. De aici poţi privi specta- şi privim rada portului aglomerată de
colul pieţelor occidentale. Pentru un nave mici şi elegante (iahturi,
român „moyen" meniul pare exotic: veliere). Berea o bem în fotoliile
icre roşii, icre negre, creveţi, homari, terasei „Jacques-Yves Cousteau" .
o oală cu midii, cartofi prăjiţi de două Mai încolo am privit nava Mercator,
ori, salate, mure. Şi-am băut trei din care transporta cândva ofiţeri ai
cele 40 de sortimente de bere din marinei belgiene, iar astăzi este
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transformată în muzeu pe apă.
Lăsăm privirile să bifeze Cazinoul,
Fortul lui Napoleon şi Biserica
Sfântul Petru şi Paul (realizate întrun stil neo-gotic), pentru a ne bucura
de soare pe digul de piatră de lângă
mare. Deodată, Maria se face uşoară,
îşi lasă urmele pe plaja cu nisip fin şi
intră în mare. Va fi primit puţin să fie
fericită?
Am auzit prima dată la Samos, în
arhipelagul grec, că dacă nu au
vertebre fructele de mare te pot ţine
în post! În ţară, la Slobozia sau Cluj,
ar trebui să fii nabab pentru a
respecta astfel canoanele postului.
Cele mai bune stridii le-am mâncat la
Oostende şi nu au costat mult.
Ne întoarcem la Bruges pe acelaşi
drum, linia orizontului este intersectată de aripile unei mori de vânt.
Spre seară revedem Turnul Bisericii
Sfânta Fecioară din Bruges,
caracterizată în exterior prin Gotic
Schelde, în interior prin gotic clasic.
Ne facem cumpărăturile pentru cei
apropiaţi, nu înainte de a vizita
Târgul de vechituri. Ruxandra îmi
cumpără un clopot de-o palmă
înfăţişând o damă flamandă în
veşmânt aristocratic – robe a la
francaise.
Luăm cina cu somon atlantic, terasa e
încălzită de o instalaţie cu gaz metan,
pentru doamne sunt pregătite şaluri
de lână. După atâta alergătură am
ajuns acasă frânţi. Ne-am aşezat în
bucătăria casei flamande la un Rose –
Paris – D.OC. Ne-a prins miezul
nopţii vorbind de copiii mici, Andreea
şi Radu, despre ce voim şi aşteptăm,
despre timpul care se comprimă şi
despre grijile care se lăbărţează.
Luni dimineaţa, ultimul tur prin
Bruges. Plouă – se luminează –
plouă... A murit Charles Aznavour,
„La boheme, la boheme / Ca voulait
dire / Tu es jolie / La boheme, la
boheme...". Plouă – se luminează –
plouă...
Plecăm spre Charleroi, cu Ruxandra
tot co-pilot. Oprim în Hinaut, la
Tournai, 85 km de Bruxelles. Pavajele
şi bordurile sunt construite din piatră
care datează din Carbonifer. Vizităm
catedrala (aflată în amplă restaurare), în stil mixt romanico –
gotic, Notre Dame de Tournai.
Împreună cu turnul clopotniţei, cel
mai vechi din Belgia, au fost
desemnate Patrimoniu UNESCO .
Prânzim la Le Beffroi. „Pro forma
ticket: 1. Chimay Blanche 4,00 A / 2.
Triple Karmeliet 8,40 A/1 Gin
beefeater 6,00 A/ Salade Poulet 14,50
B/1 Boeuf du Chef 15,90 B/1
Jambonneau Grille 16,90 B/ Lapin
aux pruneaux 15,50 B/ Total 81,20.
Merci et a bientot!"
Răzvan Ciucă,
Slobozia, octombrie 2018
înaintea Sfintei Cuv. Parascheva.
Precizare! Textul a fost
dactilografiat la un laptop fără
semne diacritice pentru limba
franceză. Autorul îşi cere scuze.

8

Sport

12 - 18 octombrie 2018
...afli ce se-ntâmplă

A fost rezolvată problema cu nocturna.
Dunărea - FCSB se va juca la Călăraşi!

n
Optimi Cupa României

Dunărea - FCSB,
joi, 1 noiembrie

D

unărea Călăraşi o va înfrunta în optimile
de finală ale Cupei României pe FCSB,
formaţie cu care s-a întâlnit în
campionat, în runda a 9-a. FCSB s-a impus
atunci cu 2-0, deşi Dunărea a făcut un joc bun,
marcat doar de două greşeli personale ale lui
Denis Ispas. FCSB a câştigat trofeul în 2015 şi
2011.
Partida Dunărea Călăraşi – FCSB se va desfăşura
joi, 1 noiembrie, de la ora 21.45 de minute.

Programul optimilor de finală
l
Marţi, 30 octombrie
16.30 Hermannstadt – FC Voluntari
19.00 Turris-Oltul Tr. Măgurele – U Craiova
21.45 CSM Politehnica Iaşi – FC Viitorul
l
Miercuri, 31 octombrie
16.30 CS Mioveni – Sepsi OSK Sf. Gheorghe
19.00 FC Universitatea Cluj – Astra
21.45 Gaz Metan Mediaş – CFR Cluj
l
Joi, 1 noiembrie
19.00 AFK Csikszereda – Dinamo,
21.45 Dunărea Călăraşi – FCSB

O

veste bună pentru
suporterii
călărăşeni! Oficialii
Dunării au rezolvat
problema instalaţiei de
nocturnă provizorie pentru
partida Dunărea Călăraşi FCSB.
Astfel, meciul din optimile Cupei
României se va desfăşura pe
stadionul Ion Comşa din Călăraşi.
Preşedintele Dunării Călăraşi, Florin
Brişan, ne-a declarat că instalaţia de
nocturnă va fi închiriată din Italia,
costul acesteia fiind de 45.000 euro.
Aceasta va fi funcţională pe 27
octombrie şi se vor face demersuri ca

meciul din campionat, din 28
octombrie, cu Gaz Metan Mediaş să
se joace în nocturnă.
Dunărea Călăraşi va juca din nou în
optimile de finală ale Cupei
României după 27 de ani de la
precedenta prezenţă în acest act al
competiţiei. Biletele se pun în
vânzare pe 17 octombrie.
Oficialii clubului Dunărea au stabilit
preţul biletelor la meciul din optimile
Cupei României, Dunărea – FCSB,
care va avea loc pe 1 noiembrie, la
Călăraşi, de la ora 21:45.
Preşedintele clubului Dunărea
Călăraşi, Florin Brişan, ne-a declarat
că biletele pentru meciul Dunărea FCSB din Cupa României vor fi puse

în vânzare începând cu data de 17
octombrie.
La peluze: 20 lei, tribuna 1: 30
lei şi la tribuna a II-a: 40 lei. La
tribuna acoperită preţul unui
bilet este 120 ron.
Biletele pentru locurile solicitate de
clubul bucureştean vor costa 60 de
lei, pe bază de reciprocitate, atât cât
au costat şi la meciul din campionat
jucat la Voluntari.
„Deşi se joacă la o oră târzie,
sperăm să avem un stadion
plin, ţinând cont de adversar şi
de importanţa acestei
competiţii pentru noi. Mizăm
pe prezenţa a cel puţin 7.000 de
suporteri.”, a spus Brişan.

Valentin Angel: „Faptul că nu
am fost lângă Tavi Dobre i-a
afectat prestaţia din ring”

M

arţi, 9 octombrie, a avut loc deschiderea oficială
a Campionatului European de Box din regiunea
Anapa, Rusia. La competiţia europeană, ce se va
încheia pe 17 octombrie, au participat şi sportivii CSM
Călăraşi, Tavi Dobre şi Loredana Marin.
Din păcate, după ce în prima zi Loredana Marin a fost
învinsă, în primul tur, de irlandeza Leane Mary Murphy şi
Tavi Dobre, care a boxat miercuri, 10 octombrie, cu
reprezentatul Georgiei, Luka Nikabadze, a părăsit
competiţia.
Din cauza lipsei fondurilor pentru deplasare, CSM
Călăraşi trecând printr-o perioadă financiară dificilă, fără
susţinere din partea autorităţilor, antrenorii Valentin şi
Georgian Anghel nu au putut face deplasarea în Rusia. Cu
siguranţă, acest aspect a constituit un factor psihologic
demotivaţional pentru Tavi Dobre.
Suma necesară deplasării nu era una deloc mare, în jur de
1.000 de euro, dar din păcate, aşa cum se întâmplă des pe
la noi, aceşti bani nu s-au găsit. Şi vorbim de prezenţa
unor călărăşeni la un Campionat European important.
„Tavi Dobre este totuşi un copil, este obişnuit să ne aibă
tot timpul în preajmă, alături de noi el se motivează cel
mai bine, are cel mai bun randament. Din păcate acest
lucru s-a văzut în Rusia, unde a boxat pentru prima dată
de când participă la turnee fără a ne avea în colţ şi a
pierdut. Tavi a fost învins în optimi. Nu ne dorim decât ca
cei care spun că iubesc sportul şi vor să susţină
performanţa să o şi facă atunci când este nevoie. Noi anul
ăsta am avut un buget foarte mic, insuficient pentru a face
performanţă.”, ne-a declarat antrenorul Valentin Anghel.

Călărăşeanul Viorel Arpăşanu,
medalie de aur la Campionatele
Naţionale de culturism şi fitness

S

âmbătă, 7 Octombrie, în Sala Polivalentă din Sibiu, s-au
desfăşurat Campionatele Naţionale de Culturism şi Fitness
juniori şi masters. CS Fortus Călăraşi s-a deplasat la acest
eveniment cu cinci sportivi.
Viorel Arpăşanu a reuşit performanţa de a deveni campion naţional
la categoria fitness juniori. Ceilalţi sportivi ai CS Fortus au obţinut
următoarele rezultate:
l
Florin Tămăşan - locul II - medalie de argint, vicecampion naţional
categoria culturism clasic juniori;
l
Cătălin Ioniţă - locul II - medalie de argint, vicecampion naţional
categoria +70 kg culturism juniori mici;
l
Adrian Şestacovschi - locul III - medalie de bronz categoria 75 kg
Masters 55 ani;
l
Gabriela Boldinog - locul VI - categoria 160 cm bikini fitness.
În urma clasării foarte bune, sportivii Viorel Arpăşanu şi Florin
Tămăşan au fost selecţionaţi în lotul României pentru Cupa
Mondială ce va avea loc la Cluj în zilele de 23-25 noiembrie 2018.
www.obiectiv-online.ro
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Program Cinema 3D/2D Călăraşi 12 octombrie - 1 noiembrie 2018
cronometru pentru a opri un ucigaş
viclean care nu se va opri de la nimic
până ea nu va fi moartă.

şoselelor în oraşelul său, Gasket City. În
timpul unei curse eşuate, Wheely o
cunoaşte pe celebra şi superba maşină
de lux Bella di Monetti, de care se
îndrăgosteşte până peste capotă. Aflaţi
în permanenţă de partea greşită a legii şi
excluşi din cercul elitist al maşinilor de
lux, Wheely şi prietenul său cel mai bun
PuttPutt sunt implicaţi fără voie într-o
reţea de furt de maşini exclusiviste,
condusă de un uriaş camion pe nume
Kaiser.

26 Octombrie - 1 noiembrie
Ora: 17:00

12 - 18 Octombrie
Ora: 17.00

Johnny English loveşte
din nou- 2D
Regia: David Kerr
Cu: Jake Lacy, Olga Kurylenko, Ben
Miller, Rowan Atkinson, Emma
Thompson
Gen film: Acţiune, Aventuri, Comedie
Rating: AP12
Durata: 88 minute
Premiera în România: 05.10.2018
După ce un atac cibernetic dezvăluie
identităţile tuturor agenţilor sub
acoperire din Anglia, Johnny English
este rechemat din retragere pentru a-l
găsi pe hackerul vinovat.

Poliţaiul din Belleville 2D

15 şi 22 Octombrie
Ora: 20:00

Vremuri grele la El
Royale - 2D
Regia: Drew Goddard
Cu: Chris Hemsworth, Dakota
Johnson, Jon Hamm, Nick Offerman,
Jeff Bridges, Cailee Spaeny, Cynthia
Erivo
Gen film: Mister, Thriller
Premiera în România: 12.10.2018
Şapte necunoscuţi, fiecare purtând un
secret de care ar vrea să scape, se
intersectează la hotelul El Royale, din
Lake Tahoe. În cursul unei nopţi lungi şi
complicate, fiecare îşi va avea şansa la
izbăvire... sau totul se va duce de râpă.

19 – 25 Octombrie
Orele: 17:00

S-a născut o stea - 2D
Regia : Bradey Cooper
Cu : Lady Gaga, Bradley Cooper
Gen film: Drama, Muzical, Dragoste
Rating: AG
Durata: 135 minute
Premiera în România: 19.10.2018
Tragica poveste de dragoste este
centrată în jurul muzicianului Jackson
Maine (Bradley) care o întâlneşte pe
tânăra aspirantă Ally (Lady Gaga) şi se
îndrăgosteşte pe loc de ea. Deşi nu mai
spera să devină cântăreaţă vreodată,
Ally cucereşte publicul imediat, după ce
Jack o convinge să urce pe scenă, la unul
dintre concertele lui. Pe măsură ce
cariera lui Ally ia amploare, povestea lor
de dragoste se deteriorează, iar Jack se
simte tot mai singur în interminabila lui
luptă cu demonii interiori.
19 – 25 octombrie
Orele: 20:00
Luni: titlul nu este proiectat

Halloween - 2D
12 - 18 octombrie
Ora: 20.00
Luni: titlul nu este proiectat

Blestemul celor rămaşi
- 2D
Regia: Scott Speer
Cu: Bella Thorne, Dermot Mulroney,
Richard Harmon
Gen film: Thriller
Rating: N15
Durata: 100 minute
Premiera în România: 12.10.2018
La zece ani după ce un eveniment
apocaliptic a ucis milioane de oameni şi
a lăsat lumea bântuită de fantome, o
tânără, Veronica „Roni” Calder,
primeşte un mesaj ameninţător de
dincolo de moarte. Împreună cu Kirk,
un coleg misterios, Roni coboară într-o
lume întunecată care estompează
graniţele dintre cei vii şi cei morţi, şi
începe o cursă disperată contra
www.obiectiv-online.ro

Vineri, 12/ 19/ 26 Octombrie: ora
12:30
Sâmbătă, 13/ 20/ 27 Octombrie:
ora 10:30 şi 12:30
Duminică, 14/ 21/ 28 Octombrie:
ora 10:30 şi 12:30

Wheely: Voios şi Iute 3D (varianta dublată )
Regia: Carl Mendez
Cu: Ogie Banks, Gavin Yap, Frances
Lee, Brock Powell
Gen film: Animaţie
Rating: AG
Durata: 90 minute
Premiera în România: 05.10.2018
Wheely, un mic taxi prăfuit cu spirit
aventurier şi competitiv, îndrăzneşte să
concureze pentru titlul de rege al

Regia: David Gordon Green
Cu: Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Andi
Matichak, Will Patton
Gen film: Dramă, Thriller
Durata: 109 minute
Premiera în România: 19.10.2018
Deşi au trecut patru decenii de când un
bărbat mascat a încercat să o omoare
într-o înfricoşătoare noapte de
Halloween, pe Laurie Strode au
neliniştit-o mereu ultimele nopţi ale
lunii octombrie. Însă presimţirile ei se
dovedesc a fi perfect întemeiate,
deoarece coşmarul este pe cale să
reînceapă odată cu confruntarea finală
dintre Laurie şi Michael Myers, care a
fost pe urmele ei în tot acest timp,
studiindu-I orice mişcare şi aşteptând
momentul potrivit pentru a-şi duce
însfârşit la îndeplinire planul
machiavelic. Numai că de data aceasta
Laurie nu mai e singură, iar fiica ei,
Karen, va face tot posibilul să îşi salveze
mama.

Regia: Rachid Bouchareb
Cu: Omar Sy, Luis Guzmán
Gen film: Comedie
Premiera în România: 19.10.2018
Când un prieten din copilărie este ucis
de o bandă de traficanţi de droguri,
Baaba (Omar Sy) se mută în Miami şi
face echipă cu un poliţist local, pentru ai prinde pe criminali.
26 Octombrie - 1 Noiembrie
Ora: 20:00
Luni: titlul nu este proiectat

Operatiunea Hunter
Killer - 2D
Regia: Donovan Marsh
Cu: Gary Oldman, Gerard Butler,
Caroline Goodall, Taylor John Smith,
Michael Nyqvist, Common
Gen film: Actiune ,Thriller
Premiera în România: 26.10.2018
Un căpitan de submarine american face
echipă cu puşcaşii marini pentru a-l
salva pe preşedintele Rusiei, răpit de un
general răzvrătit.
29 octombrie
Ora: 20:00

Secretul fericirii
Regia: Vlad Zamfirescu
Cu: Vlad Zamfirescu, Irina Velcescu
Gen film: Comedie, Drama
Durata : 90 minute
Rating: N15
Premiera în România: 19.10.2018
Într-o seară între prieteni, Tom îşi
impinge soţia şi amicul în situaţii mai
mult decât absurde, căutând să-i facă să
dezvăluie secrete bine păzite. Astfel, cei
doi prieteni descoperă că fericirea cuiva
este posibilă doar dacă altcineva este
nefericit. Pentru că resursele de fericire
sunt limitate.

Informaţii: Sala CINEMA
3D/ 2D, B-dul 1 Mai, nr. 5A Parcul central
Preţul biletelor (acelaşi pt. filme
3D şi 2D): 8 lei – copii cu vârste
de maxim 14 ani; 12 lei –
persoane cu vârste peste 14 ani.
Nu se efectuează rezervări,
biletele putând fi cumpărate de la
casieria cinematografului, cu o
săptămână înainte de data
spectacolului.
- tel: 0242-312.800
- site: www.culturalcl.ro
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Direcţia Judeţeană de Administrare a
Domeniului Public şi Privat al judeţului
Călăraşi, cu sediul în Călăraşi, Str. 1
decembrie 1918, nr.1 A, Bl. A24 (Flora),
tronson 3, judeţul Călăraşi, organizează
licitaţie publică cu strigare, pentru vânzarea
unui imobil, reprezentând fostul spital Dor
Mărunt, aflat în proprietatea privată a
judeţului Călăraşi, conform Hotărârii
Consiliului Judeţean Călăraşi nr.187/
20.09.2018, privind aprobarea vânzării,
prin licitaţie publică cu strigare, a unui
imobil aflat în domeniul privat al judeţului
Călăraşi.
Imobilul scos la vânzare prin licitaţie publică
cu strigare este compus din11 construcţii, cu
suprafaţa construită totală de 2.099mp şi
teren în suprafaţă măsurată totală de
23.406mp şi şi 23.402 mp suprafaţa din acte
şi reprezintă fostul spitalDor Mărunt.
Imobilul are numărul cadastral 22560
(nr.vechi 810), înscris în Cartea Funciară
nr.22560 (nr.vechi 547) a localităţii Dor
Mărunt.
Preţul de pornire al licitaţiei publice cu
strigare este de 456.534 lei.
Pasul de licitare este de 22.827 lei.
Dosarul de licitaţie poate fi procurat zilnic de
la sediul Direcţiei Judeţene de Administrare
a Domeniului Public şi Privat al judeţului
Călăraşi din municipiul Călăraşi, str. 1
Decembrie 1918, nr. 1A, Bloc A24 (Flora),
tronson 3, judeţul Călăraşi, începând cu data

de 05.10.2018,ora 9,00, până pe data de
12.10.2018, ora 16,00 ,la preţul de 300 lei.
Garanţia de participare la licitaţie este de
9.131 lei.
Documentele de participare la licitaţie sunt
cele menţionate în Instrucţiunile constituite
ca anexa la HCJ nr.187/20.09.2018 şi vor fi
depuse în plicuri sigilate la sediul Direcţiei
Judeţene de Administrare a Domeniului
Public şi Privat al judeţului Călăraşi, cu
sediul în municipiul Călăraşi, Str. 1
Decembrie 1918, nr.1A, Bloc 24 (Flora),
tronson 3, judeţul Călăraşi, până pe data de
19.10.2018, ora 10,00.
Deschiderea plicurilor va avea loc la sediul
Direcţiei Judeţene de Administrare a
Domeniului Public şi Privat al judeţului
Călăraşi în data de 22.10.2018, ora 12,00, în
prezenţa tuturor ofertanţilor, urmând ca
afişarea listei cu ofertanţii calificaţi la
licitaţia publică cu strigare, să aibă loc pe
data de 22.10.2018, ora 15,30, la sediul
Direcţiei Judeţene de Administrare a
Domeniului Public şi Privat al judeţului
Călăraşi.
Licitaţia va avea loc în sala de şedinţe a
Direcţiei Judeţene de Administrare a
Domeniului Public şi Privat al judeţului
Călăraşi, pe data de 25.10.2018, ora 11,00.
Pentru relaţii suplimentare vă puteţi adresa
dnei Enciu Dorina telefon 0342405912.
DIRECTOR,
Ing. OLTEANU Dan

Direcţia Judeţeană de Administrare a
Domeniului Public şi Privat al judeţului
Călăraşi, cu sediul în Călăraşi, Str. 1
decembrie 1918, nr.1 A, Bl. A24 (Flora),
tronson 3, judeţul Călăraşi, organizează
licitaţie publică cu strigare, pentru vânzarea
unui imobil, reprezentând fostul spital
Gurbăneşti, aflat în proprietatea privată a
judeţului Călăraşi, conform Hotărârii
Consiliului
Judeţean
Călăraşi
nr.
186/20.09.2018, privind aprobarea
vânzării, prin licitaţie publică cu strigare, a
unui imobil aflat în domeniul privat al
judeţului Călăraşi.
Imobilul scos la vânzare prin licitaţie publică
cu strigare este compus din 12 construcţii,
cu suprafaţa construită totală de 1.608,105
mp şi teren în suprafaţă măsurată totală de
23.380,61 mp şi 23.352,11 mp suprafaţa din
acte şi reprezintă fostul spital Gurbăneşti.
Imobilul are numărul cadastral 286, înscris
în Cartea Funciară nr.20999 a localităţii
Gurbăneşti.
Preţul de pornire al licitaţiei publice cu
strigare este de 362.448 lei.
Pasul de licitare este de 18.122 lei.
Dosarul de licitaţie poate fi procurat zilnic de
la sediul Direcţiei Judeţene de Administrare
a Domeniului Public şi Privat al judeţului
Călăraşi din municipiul Călăraşi, str. 1
Decembrie 1918, nr. 1A, Bloc A24 (Flora),
tronson 3, judeţul Călăraşi, începând cu data
de 05.10.2018, ora 9,00 până pe data de

Anunt licitaţie

Anunt licitaţie

UAT INDEPENDENŢA, judeţul Călăraşi, cu sediul în localitatea
Independenţa, str. Unirii, nr. 42, organizează licitaţie publică în
data de 08.11.2018, ora 11.00, pentru închirierea suprafeţei de
31,11 ha teren arabil din domeniul privat (islazul comunal) al
comunei Independenţa.
Preţul de pornire a licitaţiei este stabilit în funcţie de tarla şi
parcelă, astfel:
- Tarlaua 34 – Parcela 1 (satul Vişini) - 1160 lei/ha/an
- Tarlaua 61 – Parcela 1(satul Independenţa) - 1290 lei/ha/an
- Tarlaua 73/3 – Parcela 1 (satul Potcoava) - 1290 lei/ha/an
- Tarlaua 75/5/3 – Parcela 3 (satul Potcoava) - 1290 lei/ha/an
- Tarlaua 72/1 – Parcela 1 (satul Independenţa) - 1417 lei/ha/an.
Termenul până la care se pot depune ofertele: 06.11.2018, ora
16.30, la sediul Primăriei comunei Independenţa str. Unirii, nr.
42, comuna Independenţa, judeţul Călăraşi.
Persoana de contact: Ion Eugenia Mariana tel. 0242535353 /
0741034632.
Primar,
Lică Voicu

UAT INDEPENDENŢA, judeţul Călăraşi, cu
sediul în localitatea Independenţa, str.
Unirii, nr. 42, organizează licitaţie publică
în data de 08.11.2018, ora 09.00, în
vederea închirierii unui spaţiu în suprafaţă
de 28,5 m.p., pentru funcţionarea unui
cabinet de medicină dentară.
Preţul de pornire a licitaţiei este de 5
lei/mp/lună.
Termenul până la care se pot depune
ofertele: 06.11.2018, ora 16.30, la sediul
Primăriei comunei Independenţa str.
Unirii, nr. 42, comuna Independenţa,
judeţul Călăraşi.
Persoana de contact: Ion Eugenia Mariana
tel. 0242535353 / 0741034632.
Primar,
Lică Voicu

12.10.2018, ora 16,00, la preţul de 300l ei.
Garanţia de participare la licitaţie este de
7.249 lei.
Documentele de participare la licitaţie sunt
cele menţionate în Instrucţiunile constituite
ca anexa la HCJ nr.186/20.09.2018 şi vor fi
depuse în plicuri sigilate la sediul Direcţiei
Judeţene de Administrare a Domeniului
Public şi Privat al judeţului Călăraşi, cu
sediul în municipiul Călăraşi, Str. 1
Decembrie 1918, nr.1A, Bloc 24( Flora),
tronson 3, judeţul Călăraşi, până pe data de
19.10.2018 ora 10,00.
Deschiderea plicurilor va avea loc la sediul
Direcţiei Judeţene de Administrare a
Domeniului Public şi Privat al judeţului
Călăraşi în data de 22.10.2018, ora 12,00, în
prezenţa tuturor ofertanţilor, urmând ca
afişarea listei cu ofertanţii calificaţi la
licitaţia publică cu strigare, să aibă loc pe
data de 22.10.2018, ora 15,30 la sediul
Direcţiei Judeţene de Administrare a
Domeniului Public şi Privat al judeţului
Călăraşi.
Licitaţia va avea loc în sala de şedinţe a
Direcţiei Judeţene de Administrare a
Domeniului Public şi Privat al judeţului
Călăraşi , pe data de 25.10.2018, ora 14,00.
Pentru relaţii suplimentare vă puteţi adresa
dnei Enciu Dorina, telefon 0342405912.
DIRECTOR,
Ing. OLTEANU Dan

Anunţ public privind decizia etapei
de încadrare (titularul proiectului)
Titular COMUNA DICHISENI, cu sediul în comuna Dichiseni,
judeţul Călăraşi, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei
etapei de încadrare FĂRĂ evaluare de impact asupra mediului,
FĂRĂ evaluare adecvată de către APM Călăraşi, în cadrul
procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de
evaluare adecvată, pentru proiectul „EXTINDERE REŢEA APĂ
POTABILĂ ÎN SAT COSLOGENI ŞI BRANŞAMENTE LA REŢEAUA DE
APĂ POTABILĂ, SAT DICHISENI, SAT COSLOGENI ŞI SATNOIENI,
JUD. CĂLĂRAŞI”, propus a fi amplasat în comuna Dichiseni, sat
Dichiseni, Satnoieni, Coslogeni, judeţul Călăraşi.
1.Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o
fundamentează pot fi consultate la sediul APM Călăraşi,
Şoseaua Chiciu, Nr.2, jud. Călăraşi, în zilele de luni-vineri, între
orele 9-12, precum şi la următoarea adresă de internet:
wwwapmcl.anpm.ro.
2.Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la
proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data
publicării prezentului anunţ.

Primăria Municipiului Călărași

Serviciul public pentru Gestionarea
câinilor fără stăpân Călăraşi

Linie telefonică specială
pentru sesizări pe problema
animalelor fără stăpân

0371 069 701
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Centrul Judeţean de Cultură şi Creaţie Călăraşi
a lansat evenimentul „Luna Dramaturgiei Româneşti”

S

ub sloganul „Sărăbătoreşte româneşte”, în luna
octombrie, Centrul Judeţean de Cultură şi Creaţie
Călăraşi, alături de Teatrul Dramaturgilor
Români, va desfăşura proiectul „Luna Dramaturgiei
Româneşti”.
Evenimentul teatral a debutat marţi, 9 octombrie 2018,
cu piesa „Autorul e în sală”, de Ion Băieşu, în regia lui
Dan Tudor. Înainte de piesă, directorul Centrului
Judeţean de Cultură şi Creaţie Călăraşi, Mihaela
Petrovici şi directorul Teatrului Dramaturgilor
Români, Mihai Gârbea.
„Suntem în debutul unui alt proiect cultural la Călăraşi
– „Luna Dramaturgiei Româneşti”, după cum bine ştiţi
doar ce am încheiat „7 Arte în 7 zile”, proiect bine
structurat, bine primit de publicul călărăşean. În cadrul
marelui proiect Toamna Culturală, unde vă vom
aştepta la multe piese de teatru, am inclus un proiect
drag sufletului colegului nostru Ştefan Niţu şi al
domnului director al Teatrului Dramaturgilor Români
şi anume Luna Dramaturgiei Româneşti. Vom avea
ocazia să ne întâlnim cu actori cunoscuţi ai scenei
româneşti.
Alături de mine se află directorul Teatrului
Dramaturgilor Români, Mihai Gârbea, poet, prozator,
publicist, dramaturg şi un vechi prieten al
Călăraşului.”, a spus în deschiderea evenimentului
directorul Centrului Judeţean de Cultură şi Creaţie
Călăraşi, Mihaela Petrovici.
„Sunt onorat să fiu alături de publicul călărăşean,
amintirile mele legate de spaţiul cultural călărăşean
sunt extrem de intense, fiind un obişnuit al locurilor în
urmă cu 18 ani, astăzi revin aici ca director de teatru.
Mă bucur că Teatrul Dramaturgilor Români iese din
sălile bucureştene şi vine în întâmpinarea publicului
din ţară. Ei bine, noi venit cu patru piese către
dumneavoastră care se pot deplasa, ca şi decoruri.
Astăzi, la debut, am venit cu o piesă în care joacă 10

actori renumiţi (printre care Corina Dănilă, Dan Tudor,
Tudorel Filimon, Laura Cosoi) şi o recuzită cu greutate.
Piesa, scrisă de Ion Băieşu, a fost cenzurată înainte de
Revoluţie, iar acum o punem în scenă la adevărata ei

valoare. Vor mai juca pe scena călărăşeană actori
precum maestrul Radu Gheorghe, Marius Bodochi,
Cătălina Mustaţă, Monica Davidescu.”, a transmis
publicului călărăşean directorul Mihai Gârbea.

Program
„Luna Dramaturgiei Româneşti”
Miercuri, 17 octombrie 2018 n
piesa de teatru „Călătoarea şi
Shakespeare”, de Lucia Verona, în
regia Ruxandrei Bălaşu.
Distribuţie – Monica
Davidescu/ Ruxandra Bălaşu,
Marius Bodochi, Pavel Bârsan,
Dana Voicu, Gabriel Costan,
Alexandru Făinişi, Claudia
Dionise, Alexandra Gabriela
Niţă şi Alexandru Mandu.
Sinopsis:
O femeie a zilelor noastre trăieşte un
moment unic: întâlnirea cu cel mai
mare dramaturg al lumii, apărut ca
prin magie pe o scenă contemporană.
n
Marţi, 23 octombrie 2018 piesa de teatru „Infractorii”, de
Ana Maria Bamberger, în regia lui
Dan Tudor.
Distribuţie – Ada Navrot şi Dan
Tudor.
Sinopsis:
„Infractorii”, o comedie care face haz de necaz.
Ce-ai face dacă un incendiu a distrus tot ce aveai, asigurarea nu plăteşte, banca
refuză să-ţi acorde credit şi soţia te anunţă că familia se va mări curând? Şi –
dacă asta face din tine un… „infractor”?
n
Marţi, 30 octombrie 2018 - piesa de teatru „Dona Juana”, de Anca
Visdei, în regia lui Radu Gheorghe.
Distribuţie – Cătălina Mustaţă, Angela Ioan, Radu Gheorghe, Dan
Profir, Daniel Vişan, Alexandru Nagy şi Răzvan Popa.
Sinopsis:
Piesa Dona Juana este încă o încercare de a responsabiliza ambele sexe,
masculin şi feminin, în demersul lor comun, liber consimţit, de a se dărui unul
altuia din toată inima şi din toate punctele de vedere.
Spectacolele de teatru vor avea loc în sala „Barbu Ştirbei”, începând cu ora
18.00.
Relaţii şi rezervări la numărul de telefon: 0242.314.925.
www.obiectiv-online.ro
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SC Coslo - Zinca SRL Cãlãraºi

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

O cursă dus:

1
2
minute

!

Relaţii la telefon 0734.99.00.11

