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Din ce în ce mai mulţi consumatori
de etnobotanice sunt ridicaţi de pe
stradă de jandarmii călărăşeni

A fost finalizat studiul
de fezabilitate al
viitoarei Pieţe Centrale
a municipiului Călăraşi

>> pagina 3

Senatorul Filipescu va
iniţia un proiect de lege
prin care cei cu pensii
mai mari de 4.000 de lei
să nu se mai poată
angaja la stat
>> pagina 6
n
Dinamo - Dunărea Călăraşi 1-1

Dan Alexa:
„Mă mulţumeşte acest
egal pentru că am avut
o deplasare grea în
Ştefan cel Mare” >> pagina 8

n ultima perioadă s-au înmulţit cazurile de
persoane care sunt descoperite în plină
stradă de patrule de jandarmi după ce au
consumat droguri uşoare sau etnobotaice.
Numai în ultimele zile, şase bărbaţi au fost

Î

Irinel
Roman:

găsiţi în stare de semiconştienţă pe strada
Cornişei, pe faleza Parcului Dumbrava.
În data de 17.10.2018, în jurul orei 10.50, o
patrulă de jandarmi, fiind în executarea
atribuţiilor de serviciu, a observat pe str.

Cornişei, din mun. Călăraşi, doi bărbaţi care
aveau un comportament suspect.
În urma verificărilor efectuate s-a constatat
că se numesc B. B. A. în vârstă de 23 de ani şi
E. V. N. în vârstă de 21 de...

>> pagina 2

Prof. Aurel Bogatu:
„Nu punctajele adunate
şi numărul de hârtii
ne definesc ca
profesori buni” >> pagina 3

„În primăvara Viceprimar Dragoş Coman: „Toţi cei
anului viitor
vom demara un care vor arunca gunoi pe domeniul
public vor fi aspru sancţionaţi”
proiect de
asfaltare a
salubrizare, împreună cu
rimăria Călăraşi şi
Poliţia Locală, pentru discuţii
operatorul de
străzilor pe o
cu locuitorii din cartier în
salubrizare REBU au
lungime
vederea găsirii unor soluţii de
intervenit în cartierul Obor,
de 10 km” pentru ridicarea gunoiului ce stopare a fenomenului, alături

P

>> pagina 4

Nelu Cantaragiu:
„Nu îmi doresc
doar să scrie în
cartea de muncă
primar, îmi doresc
să pot face
ceva frumos
şi durabil pentru
comunitatea noastră”

se strânge periodic pe un
teren de pe strada Bârsei.
Viceprimarul Dragoş Coman
a fost prezent la acţiunea de

VINERI

>> pagina 5

SÂMBĂTĂ

de reprezentanţii REBU.
Măsura imediată va fi cea a
amplasării unor containere de
capacitate mare... >> pagina 6
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Vineri începe, la Călăraşi,
concursul internaţional
„Ion Barbu - Dan Barbilian”

I

nspectoratul Şcolar al Judeţului Călăraşi
organizează anual, în luna octombrie,
concursurile care adună laolaltă pe cei mai
buni elevi la matematică şi literatura română din
judeţul Călăraşi, din ţară şi din străinătate,
precum şi personalităţi din mediul academic.
Competiţiile au început sâmbătă, 20 octombrie 2018, la
Liceul „Danubius ” din Călăraşi, cu concursurile de
matematică „Ion Cheşcă”pentru elevii din mediul rural
(clasele V-VIII) şi „Ion Onuţă” pentru elevii de la profilul
tehnologic (clasele IX-XII), profilul pedagogic (clasele IXX) şi profilul real-specializarea ştiinţele naturii (clasele XIXII).
Seria competiţiilor va continua, în perioada 26-28
octombrie, cu ediţia a XXIII-a a Concursului cu participare
internaţională „Ion Barbu – Dan Barbilian”, înscris în
Calendarul concursurilor naţionale şcolare aprobat de
Ministerul Educaţiei Naţionale.
Sâmbătă, 27 octombrie, la Colegiul „Ştefan Bănulescu” şi la
Şcoala Gimnazială „Nicolae Titulescu” se vor desfăşura
concursurile cu participare internaţională.
Concursul de literatură română „Ion Barbu – Dan
Barbilian” pentru elevii de gimnaziu (clasele a VII-a şi a
VIII-a) şi de liceu (clasele a XI-a şi a XII-a);
Concursul de matematică „Ion Barbu – Dan Barbilian”
pentru clasele V-VIII;
Concursul „Mathematical Danube Competition”.
Deschiderea festivă va avea loc vineri, 26 octombrie 2018,
ora 18.00, la Sala de şedinţe a Consiliului Judeţean
Călăraşi, iar festivitatea de premiere se va desfăşura
duminică, începând cu ora 10.00, la Sala „Barbu Ştirbei” a
Centrului Judeţean de Cultură şi Creaţie.
Alături de elevii din judeţul Călăraşi, Bulgaria şi Republica
Moldova, au fost invitaţi să participe, prin intermediul
inspectoratelor şcolare, elevi şi profesori din judeţele: Alba,
Argeş, Bacău, Braşov, Brăila, Buzău, Constanţa,
Dâmboviţa, Galaţi, Giurgiu, Gorj, Ialomiţa, Iaşi,
Maramureş, Mureş, Neamţ, Prahova, Teleorman, Timiş,
Tulcea, Vaslui, Vrancea şi municipiul Bucureşti. Vor
participa 440 de elevi şi un număr considerabil de
profesorii prezenţi în calitate de evaluatori sau de însoţitori.
Pentru concursul „Mathematical Danube Competition” au
confirmat participarea 67 de elevi din judeţele: Bacău,
Botoşani, Braşov, Bucureşti, Călăraşi, Constanţa, Galaţi,
Iaşi, Timiş, Maramureş, Neamţ, Bulgaria şi Republica
Moldova.
Şi la această ediţie vor fi prezente cunoscute personalităţi
din mediul ştiinţific şi cultural: preşedinţii concursului prof. univ. dr. Silviu Angelescu şi prof. univ. dr. Radu
Gologan, inspectori generali din cadrul Ministerului
Educaţiei Naţionale, profesori din învăţământul
preuniversitar şi superior din România, Republica
Moldova şi Bulgaria.

Din ce în ce mai mulţi consumatori
de etnobotanice sunt ridicaţi de
pe stradă de jandarmii călărăşeni
n ultima perioadă s-au înmulţit cazurile de
persoane care sunt descoperite în plină stradă
de patrule de jandarmi după ce au consumat
droguri uşoare sau etnobotaice.

Î

Numai în ultimele zile, şase bărbaţi au fost găsiţi în
stare de semiconştienţă pe strada Cornişei, pe faleza
Parcului Dumbrava.
În data de 17.10.2018, în jurul orei 10.50, o patrulă de
jandarmi, fiind în executarea atribuţiilor de serviciu,
a observat pe str. Cornişei, din mun. Călăraşi, doi
bărbaţi care aveau un comportament suspect.
În urma verificărilor efectuate s-a constatat că se
numesc B. B. A. în vârstă de 23 de ani şi E. V. N. în
vârstă de 21 de ani, ambii din mun. Călăraşi.
Asupra numitului B.B.A. a fost găsită o ţigaretă
confecţionată, conţinând resturi vegetale uscate de
culoare galben-maro şi o rolă de foiţe pentru
confecţionarea ţigaretelor.
În data de 16.10.2018, în jurul orei 19.50, o patrulă de
jandarmi a observat pe str. Cornişei, din mun.
Călăraşi, doi bărbaţi care aveau un comportament

Poliţiştii călărăşeni au primit
autospeciale de intervenţie noi

suspect.
În urma verificărilor s-a constatat că se numesc
G.B.P. în vârstă de 33 de ani şi Z.V. în vârstă de 24 de
ani, ambii din mun. Călăraşi.
Asupra numitului G.B.P. au fost găsite două pliculeţe
din material plastic conţinând o substanţă vegetală
uscată de culoare galben-verzuie.
În data de 12.10.2018, în jurul orei 13.00, oamenii
legii au depistat în zona „Amfiteatru”, pe str.
Cornişei, doi bărbaţi care aveau un comportament
suspect.
În urma verificărilor efectuate s-a constatat că aceştia
se numesc P.I.I. în vârstă de 38 de ani si C.V.T. în
varstă de 29 de ani, ambii din mun. Călăraşi.
Asupra lui P.I.I. a fost găsită, într-o folie de aluminiu,
o substanţă de culoare maro (baton de aproximativ 2
cm.), pe care ar fi cumpărat-o de la o persoană de sex
masculin ca fiind „haşiş”.
Pentru toate persoanele au fost întocmite actele
necesare începerii urmăririi penale potrivit
prevederilor art.61 CPP pentru deţinerea de droguri
de risc pentru consum propriu, fără drept.

22 absolvenţi selectaţi şi alţi 3
tineri încadraţi pe loc, la bursa
organizată de AJOFM Călăraşi

A

genţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă din
Călăraşi a organizat, la finalul
săptămânii trecute, Bursa locurilor
de muncă pentru absolvenţii
promoţiei 2018, la sediul CRFPA
Călăraşi precum şi la sediul Agenţiei
Locale Olteniţa.

13 autospeciale destinate structurilor de
ordine publică şi rutieră au intrat în dotarea
Inspectoratului de Poliţie Judeţean
Călăraşi, contribuind astfel la îmbunătăţirea modului în care poliţiştii răspund la
solicitările cetăţenilor, precum şi la
creşterea gradului de siguranţă pe care
poliţiştii o au la intervenţii.
La data de 22 octombrie a.c., 13
autospeciale Dacia Logan au intrat în
dotarea structurilor operative din cadrul

Inspectoratului de Poliţie Judeţean
Călăraşi.
Întregul efort de îmbunătăţire a
mobilităţii Poliţiei Române are ca
beneficiar final cetăţenii, astfel încât
întreaga comunitate să poată beneficia de
un plus de siguranţă şi de un serviciu
poliţienesc de calitate sporită.
Autospecialele fac parte din programul de
înzestrare cu mijloace auto desfăşurat de
M.A.I. în acest an, achiziţie făcută din
fondurile proprii.

Pentru organizarea acestui eveniment au fost contactaţi 356 agenţi
economici, care au oferit un număr de
120 locuri de muncă. Locurile au fost
adresate persoanelor fără experienţă
în muncă, cele mai multe dintre
acestea fiind disponibile în domenii
de activitate precum: confecţii textile,
alimentaţie publică, servicii şi
comerţ, transporturi, precum şi alte
activităţi.
La cele două acţiuni au participat 17
agenţi economici, 11 la bursa
organizată în Călăraşi şi 6 la bursa de
la Olteniţa.
Un număr de 88 absolvenţi promoţia
2018 au participat la cele două acţiuni

(35 la Călăraşi şi 53 la Olteniţa), iar în
urma desfăşurării interviurilor cu
agenţii economici, 22 de tineri au fost
selectaţi pentru a ocupa un loc de
muncă, iar alţi 3 au fost încadraţi pe
loc în meserii/ocupaţii precum:
secretar economic, lucrător comercial, vânzător.
Persoanele participante la Bursă care
nu deţineau nicio calificare au avut
posibilitatea de a se înscrie la unul
dintre programele de formare profesională oferite gratuit de AJOFM
Călăraşi.
La acţiunea organizată la Călăraşi,
Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi
prin Serviciul de Dezvoltare a
Deprinderilor de Viaţă Independentă, a bifat acest eveniment prin
prezenţa unui număr de 13 tineri
proveniţi din centrele de plasament,
însoţiţi de educatorii săi. Aceştia au
fost informaţi cu privire la serviciile
oferite de AJOFM Călăraşi şi CRFPA
Călăraşi.
www.obiectiv-online.ro
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Prof. Aurel Bogatu: „Nu punctajele adunate şi
numărul de hârtii ne definesc ca profesori buni“

S

ne-am ales.
Permiteţi-ne să-i învăţăm carte pe
copii, căci ei sunt viitorul nostru şi al
acestei ţări.", a concluzionat preşedintele SLIJ Călăraşi.

ăptămâna trecută,
preşedintele Sindicatului
Liber din Învăţământ Călăraşi,
profesorul Aurel Bogatu, a susţinut
o conferinţă de presă în care a
prezentat problemele cu care se
confruntă sistemul de învăţământ
şi, în special profesorii.
Acesta a punctat faptul că profesorii
sunt, din ce în ce mai mult, abătuţi de
la menirea lor fiind obligaţi să devină
fabricanţi de acte şi dosare.
„Aceasta este opinia multora dintre
noi. Desigur, cauzele identificate sunt
diverse.
Cei care lucrează în sistemul
educaţional se confruntă în ultimii ani
cu o creştere alarmantă a numărului
de documente şcolare pe care trebuie
să le fabrice. Nu este pentru prima
dată când în interiorul sistemului se
ridică voci care protestează, care
contestă birocratizarea excesivă a
educaţiei dar din păcate fără efect. S-a
luat măsura reducerii numărului de
comisii din şcoli dar în realitate ne
minţim singuri. De ce?
Pentru că, deşi numărul comisiilor s-a
redus substanţial, în cadrul celor care
au rămas s-au înfiinţat subcomisii,
deci realitatea este că nu s-a schimbat
nimic.
Din păcate, în realitate, profesorilor li
se cer şi mai multe hârtii de completat.
Ultimele exemple:
w
hârtii pentru lapte şi corn (formulare
completate zilnic şi săptămânal);
w
hârtii pentru orele suplinite
(formular, raport săptămânalevidenţă dublă (aceeaşi) în condică şi
în raport).
Profesorii nu mai au timp să-şi facă
orele, să-şi pregătească lecţiile, să-şi
facă planuri de lecţie, să evalueze, să
facă vizite la domiciliu, să întreţină o
strânsă legatură cu părinţii, să fie
creativi şi motivaţi pentru desfăşurarea în condiţiioptime a procesului
instructiv-educativ. Se doreşte
calitatea în învăţământ, însă cerinţele
la adresa cadrelor didactice sunt din ce
în ce mai multe, iar aceştia nu mai dau
randamentul scontat din cauza

oboselii acumulate şi a timpului
limitat.", a declarat liderul de sindicat.
Acesta mai spune că în loc să se pună
accent pe pregătirea eficientă a
elevilor se insistă pe întocmirea de
hârtii inutile, ceea ce face ca preocuparea primordială a dascălilor să
fie denaturată de fuga după punctaje
pentru obţinerea de beneficii.
„Lecţiile cu elevii sunt prioritare.
Pentru asta ne-am obţinut diplomele,
pentru asta ne-am ales această
profesie, pentru asta mergem zi de zi la
şcoală, pentru asta vom rămâne
nemuritori în inimile şi conştiinţa
elevilor. Ne-am umplut de comisii care
au rolul doar de a aduna hârtii inutile
în nişte dosare peste care se aşterne
praful şi uitarea. Ne-am săturat de
fenomenul dosariada care face
departajarea între profesori.
În loc să fie preocupaţi de calitatea
actului didactic şi de formarea elevilor,
unii profesori sunt nevoiţi să alerge
după punctaje pentru a obţine diferite
beneficii (gradaţia de merit).
Nu punctajele şi numărul de hârtii
adunate la dosare ne definesc ca
profesori buni, de calitate, ci actul
măreţ din faţa elevilor noştri cărora le
închinăm profesia.

A fost finalizat studiul de
fezabilitate al viitoarei
Pieţe Centrale a
municipiului Călăraşi

S

tudiul de fezabilitate va intra în
atenţia consilierilor locali, spre
aprobare, în proxima şedinţă
ordinară. Între timp, a fost finalizată şi
demolarea fostei clădiri a pieţei.
Se propune realizarea unei clădiri
P+Ep, cu o suprafaţă construită
desfăşurată de 1.122 mp, destinată
comerţului, serviciilor şi alimentaţiei
publice.
În exterior, se vor amenaja o zonă
pietonală, un spaţiu de joacă pentru
copii, o fântână arteziană, o platformă
subterană de colectare deşeuri, dar şi
www.obiectiv-online.ro

aproximativ 50 de locuri de parcare
(care vor fi puse la dispoziţie
contracost).
Proiectul amenajării Pieţei Centrale se
completează cu cel al zonei centrale a
municipiului Călăraşi, parte a unei
aplicaţii depuse spre finanţare, de
Primăria Municipiului Călăraşi, la
începutul lunii octombrie, la ADR, pe
Axa 4 a Regio 2014-2020.
Proiectul, cu o valoare de circa 8
milioane de euro, va schimba total
zona pietonală a centrului vechi al
municipiului Călăraşi.

Inspecţiile de tip ARACIP au devenit
nocive prin faptul că inventariază tot
felul de documente care de fapt nu
ajută la creşterea calităţii în educaţie.
Calitatea în educaţie va creşte prin
munca efectivă la clasă, prin
colaborarea cu părinţii cu celelelalte
cadre, prin conduita elevilor. Ne
distrugem vederea, obosim, ne
înconvoiem pe scaune pentru a face tot
felul de rapoarte şi statistici, munca pe
care ne-au impus-o alţii. Privim cum
învăţământul se prăbuşeşte sub
maldăre de hârtii, dosare… Suntem în
era tehnologiei…!", este de părere
Aurel Bogatu.
„Ce este mai important pentru MEN?!
Educaţia elevilor din România sau
hârtiile pentru „dosariada"?
Punctajele sau lecţiile de calitate?
Profesorul sau gradatul?
Elevul sau comisiile din şcoală?
Ne dorim să fim doar profesori, nu şi
secretari, arhivişti, statisticieni,
contabili, administratori, să avem
timp să ne ocupăm de elevii noştri. Ne
dorim să fim mai odihniţi şi mai
zâmbitori, mai puţin împovăraţi de
problemele vieţii cotidiene.
Ne dorim să fim dascăli de calitate.
Lăsaţi-ne să arătăm şi să fim ceea ce

În final, profesorul Bogatu a prezentat
o listă cu probelemele actuale din
sistemul de învăţământ.
w
Lipsa salariilor motivante;
w
Legea 153 - o glumă proastă a
guvernanţilor la adresa dăscălimii;
w
Profesorii care au obţinut grade
didactice cărora li se scad salariile;
w
Profesorii care trec la o altă treaptă
de vechime care au salariile scăzute;
w
Profesori necalificaţi;
w
Lipsa investiţiilor;
w
Lipsa internetului;
w
Lipsa calculatoarelor performante;
w
Supradimensionarea claselor (numărul de elevi la clasă);
w
Alocaţia bugetară insuficientă (până
la 3% din PIB);
w
Finaţarea per-capita, o formă
mascată de subfinaţare;
w
Elevi direcţionaţi greşit din cauza
programelor şcolare învechite, stufoase, neadaptate cerinţelor de pe
piaţa muncii;
w
Se pune greşit accentual pe cantitate
în detrimentul calităţii.
w
Disponibilizări masive (Ordinul nr.
4884) – 4600 posturi în condiţiile
unui deficit masiv în special la
personalul auxiliar şi nedidactic; la
Ordinul nr. 5282 nu poate fi vorba de
suplimentare (tăiere fără disponibilizare), (aceasta pentru a face faţă
lipseifondurilor);
w
Discriminare la salarizare a personalului auxiliar şi nedidactic dar şi a
personalului contractual din ISJ;
w
Achitarea salariilor în pericol în
fiecare lună (pentru luna noiembrie nu
sunt deocamdată bani, se aşteaptă
rectificarea - suntem la mâna nu a lui
Dumnezeu, ci la mâna Guvernului);
w
Normativele la personalul auxiliar şi
nedidactic;
w
Se preconizează desfiinţarea After
School şi/sau plata de către părinţi
(aceasta din cauza insuficienţei
fondurilor).
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Irinel Roman: „În primăvara anului viitor vom demara
un proiect de asfaltare a străzilor pe o lungime de 10 km”
Mircea Brânduşă

n comuna Chirnogi realizările se
văd la fiecare pas. O comună
cochetă, în care eforturile edilului
Irinel Roman nu au fost zadarnice. La
jumătatea celui de al doilea mandat,
primarul comunei trage linie şi adună
tot ceea ce s-a realizat, dar şi ceea ce
crede că mai este de făcut în
următorii ani.

Î

Rep: Au trecut 6 ani de când
î
sunteţi
primarul
comunei
Chirnogi. Care sunt impresiile
dumneavoastră despre perioadă?
I.R.: Consider că în aceşti 6 ani ne-am
făcut datoria pentru care am fost aleşi, şi
sperăm ca pe viitor noi sau cei ce vor veni
după noi să facă mai mult. Responsabilitatea noastră este de a lăsa ceva în
urma noastră.La primul mandat şi eu şi
viceprimarul am venit în mijlocul crizei,
când nu se ştia pe ce bani poţi face
investiţii, dar având o colaborare bună
cu Consiliul Local, lucrurile au intrat în
normal.
î
Rep: Despre realizările primăriei Chirnogi din această perioadă
ce ne puteţi spune?
I.R.: Realizările se văd, ţinând cont, aşa
cum am mai spus, că am venit la
Primărie în plină criză. În prezent ne
putem mândri cu lucrări importante
finalizate în comună. Am accesat foarte
multe proiecte prin care am reuşit să
modernizăm centrul civic al comunei,
plus lucrări finalizate la trotuarele din
comună, iar strada principală am
finalizat-o pe bani de la bugetul local.
Am făcut reparaţie capitală la căminul
cultural, lucrări foarte necesare (gard,
utilităţi, pavat curtea, izolaţii tavan,
instalaţie electrică în exterior, urmând a
finaliza bucătăria şi utilităţile). Aşa cum
au fost şi cele la acoperişul şcolii, la
grădiniţă, de asemenea lucrări la
dispensarul uman. Ne mândrim cu
faptul că avem în comună o bibliotecă şi
clubul pensionarilor. De asemenea, la
Căminul Cutural am reabilitat scena
exterioară, plus că am asigurat toate
utilităţile. Domnul viceprimar s-a

implicat foarte mult în modernizarea
bisericii, primăria sprijinind financiar,
cultul ortodox înfrăţit cu cel din Bulgaria
prin diferite parteneriate desfăşurate în
timp. În comună au fost construite alei
pietonale şi staţii de autobuz pentru
navetişti. Am reuşit să facem o lucrare
mare la baza sportivă, care curpinde un
vestiar, un gard care înconjoară terenul,
de asemenea terenul este iluminat, iar
vara irigat. Asta pentru că localitatea
Chirnogi are o tradiţie fotbalistică de
renume în judeţul Călăraşi. Am instalat
un sistem video cu camere de
monitorizare în comună pentru a
împiedica infracţiunile. De asemenea
vreau să amintesc faptul că a fost
reabilitat şi modernizat drumul care
face legătura între zona de sud a
localităţii şi drumul principal de intrare
în localitate. Am achiziţionat un tractor
cu cupă, tocător cu lamă pentru zăpadă,

spălător detaşabil şi o vidanjă. La
Gospodărirea Comunală avem utilaje
pentru întreţinerea comunei pentru
toate anotimpurile anului.
î
Rep: Cum aţi sprijinit actul
educaţional, cultural precum şi
activităţile sportive în aceşti şase
ani.
I.R.: Primăria a sprijinit necondiţionat
dezvoltarea actului educativ oferind
sprijin financiar pentru lucrări de
întreţinere şi reparaţii a şcolilor şi
grădiniţelor. Bisericile au primit şi ele o
sumă anuală. La noi în comună există de
altfel 2 biserici, ambele fiind implicate în
parteneriate cu fraţii noştri bulgari de
peste Dunăre, din Tutracan. Un aport
important în desfăşurarea acestor
evenimente îl are domnul Aurelian
Cotoban, căruia îi mulţumesc pentru
implicarea sa. Am sprijinit şi pensionarii

atât prin clubul lor, acolo unde anual
organizăm o mică petrecere, o dată cu fii
satului, în octombrie. Avem şi un
Ansamblu de dansuri care se adună şi
participă la Zilele Comunei. Echipa de
fotbal, Victoria Chirnogi, activează în
liga a IV-a având rezultate remarcabile.
î
Rep: Care sunt planurile
dumneavoastră de viitor? Ca şi
proiecte, ce priorităţi există
pentru modernizarea comunei?
I.R.: Sunt foarte multe lucruri de făcut în
comună. Ca să putem moderniza
comuna a trebuit să facem intabularea
străzilor, patrimoniului şi planul
parcelelor. Există un proiect pentru un
teren sintetic cu nocturnă, în valoare de
450.000 de lei, dar trebuie să găsim o
modalitate de finanţare. În primăvara
anului 2019 vom demara un proiect de
asfaltare a străzilor pe o lungime de 10
km în valoare de 100.000 euro.
Aşteptăm să semnăm contractul de
finanţare, iar până la sfârşitul anului
2019 în Chirnogi să fie asfaltate 85% din
străzi.
Avem încă un proiect semnat, din buget
local, cu valoare de 100.000 de euro,
pentru iluminat public, cu leduri pe
fiecare stâlp. Urmează să demarăm un
proiect foarte mare şi necesar, înfiinţare
reţea canalizarea estimând ca în 2 ani să
finalizăm lucrarea. Avem asigurată deja
finanţarea. Pe viitor dorim să accesăm
proiecte şi pentru drumuri agricole,
dorind să ridicăm nivelul comunei.
Urmează să facem o parcare în centrul
comunei şi trotuare, lucrări care vor
demara în funcţie de bugetul local.
î
Rep: Care este mesajul dumneavoastră pentru locuitorii comunei
Chirnogi?
I.R.: Le mulţumesc tuturor celor care au
fost alături de mine dându-mi curajul
necesar pentru a intra în administraţie,
ţinând cont că veneam din mediul
privat. Sper că nu i-am dezamăgit în
acest timp. Îi asigur că aşa voi proceda şi
în anii următori. Tuturor le doresc multă
sănătate.
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Nelu Cantaragiu: „Nu îmi doresc doar să scrie în
cartea de muncă primar, îmi doresc să pot face ceva
frumos şi durabil pentru comunitatea noastră”
locuitori şi bugetul local va fi considerabil îmbunătăţit. Ca şi proiecte de
viitor, pe lista de priorităţi se află
„Modernizare Cămin cultural în sat
Ulmu” şi „Asfaltare drumuri de interes
public local comuna Ulmu pe o lungime
de aproximativ 10 km.”

Mircea Brânduşă

L

a începutul acestui an, Ion
Negoiţă, primarul comunei
Ulmu, a fost eliberat din
funcţie, fiind declarat incompatibil de
ANI, astfel că cel care i-a fost alături
pe parcursul tuturor mandatelor,
viceprimarul Nelu Cantaragiu, s-a
văzut nevoit să preia conducerea
primăriei. Acesta şi-a propus să
continuie munca pe care a început-o
alături de fostul primar şi să ducă mai
departe proiectele începute în noua
calitate de primar interimar.
î
Rep: Domnule Cantaragiu, de
când lucraţi în administraţia
publică locală?
N.C.: Sunt viceprimar al comunei Ulmu
din anul 2008, de atunci am muncit cot
la cot cu domnul Ion Negoiţă. Ne-am
înţeles foarte bine şi ne completam unul
pe celălalt. Ştiam fiecare ce are de
muncit. Dânsul se ocupa mai mult de
atragerea de fonduri suplimentare la
bugetul local, iar eu m-am ocupat de
partea administrativă.
î
Rep. Cum aţi primit numirea în
funcţia de primar interimar?
N.C.: Asigur interimatul primăriei
Ulmu din data de 01.04.2010, odată cu
numirea mea de către prefectul
judeţului Călăraşi. Trecerea de la
funcţia de viceprimar la cea de primar
interimar a fost neaşteptată, nu am
crezut că se poate întâmpla acest lucru.
Nu a fost o trecere grea deoarece,
muncind timp de 10 de ani în primărie,
ştiam exact cum merg lucrurile. Le-am
explicat şi oamenilor că pot să duc
lucrurile la capăt. Am o echipă foarte
bună la primărie care mă ajută, avem de
asemenea şi colaboratori foarte buni.
Cunosc toate proiectele, putem duce la
bun sfârşit orice proiect şi dorim să
facem cât mai multe pentru cetăţenii din
comună. Mi-aş dori să pot să dezvolt
pentru locuitorii din comuna noastră
proiecte care să le aducă condiţii de trai
mai bune. Putem să găsim fonduri
pentru a finanţa proiectele pe care ni le
dorim. Bugetul local este mic şi nu se pot
face multe lucruri. Suntem obligaţi să
avem proiecte, să atragem finanţări
externe.
î
Rep: Cum stau lucrurile din
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punct de vedere economic şi care
ar fi cele mai semnificative
proiecte finalizate de primăria
Ulmu?
N.C.: Nu avem înregistrate arierate, nu
avem restanţe către furnizorii de
servicii, salariile sunt la zi, iar
coeficientul de încasare a impozitelor si
taxelor de la cetăţeni este de aproximativ 70%. Cel mai important proiect
finalizat este „Asfaltare drumuri în
comuna Ulmu, judeţul Călăraşi”,
finanţat prin PNDL, cu o lungime de
5.671 m şi cu o valoare totală de
5.034.370 lei. Recepţia lucrărilor a avut
loc în data de 31.07.2018. Ar mai fi şi
achiziţionarea şi montarea unui bazin
apă la staţia de alimentare din sat Ulmu,
cu o valoare de 75.000 lei.
î
Rep: În acest an, ce proiecte şi
investiţii au fost, sau sunt în curs
de derulare?
N.C.: Prin PNDL, în data de 21.03.2018,
s-a semnat contractul de finanţare
pentru obiectivul Modernizare drumuri
locale în satele Zimbru, Făurei, Chirnogi
şi Ulmu, în comuna Ulmu, judeţul
Călăraşi. Valoarea investiţiei fiind de
5.850.745,48 lei, cu o lungime totală de
5.586,08 m. În data de 27.06.2018 s-a
semnat contractul de finanţare pentru
obiectivul de investiţie „Extindere
Şcoala Gimnazială nr. 1 Ulmu, cu
grupuri sanitare, sat Ulmu, comuna
Ulmu, judeţul Călăraşi” - valoarea
investiţiei fiind de 489.185 lei, proiect
finanţat prin PNDL. În trimestrul IV al
acestui an vom achiziţiona şi monta încă

un bazin de apă la staţia de alimentare
din satul Zimbru, cu o valoare de
aproximativ 75.000 lei.

î
Rep: Încă nu a fost anunţată o
dată pentru organizarea alegerilor în comună, dar sunteţi decis
să candidaţi? Credeţi că sunteţi îndreptăţit pentru această funcţie?
N.C.: Desigur, îmi doresc să candidez
pentru funcţia de primar deoarece mă
obligă proiectele pe care le avem. Îmi
doresc ca aceste proiecte să fie finalizate
pentru a duce comuna Ulmu acolo unde
îi este locul.
Oamenii ştiu că am muncit foarte mulţi
ani în Ulmu, ştiu că nu îmi doresc
această funcţie doar pentru un scaun
călduţ. Îmi doresc funcţia de primar
pentru a face cât mai multe lucruri
benefice lor.

î
Rep: Ce a întreprins primăria
Ulmu pentru atragerea investitorilor şi care ar fi proiectele de
viitor pentru comunitate?

Nu îmi doresc doar să scrie în cartea de
muncă primar, îmi doresc să pot face
ce va frumos şi durabil p e ntru
comunitatea noastră.

N.C.: În urma unei cereri adresate de un
întreprinzător particular, primăria,
printr-o hotărăre a consiliului local, va
concesiona o suprafaţă de 1,20 ha teren
arabil intravilan pentru construirea
unei ferme agrozootehnice. Astfel, se
vor crea noi locuri de muncă pentru

î
Rep: Domnule Cantaragiu, ce
mesaj transmiteţi locuitorilor
comunei Ulmu?
N.C.: Să fie încrezători în administraţia
publică locală. Le doresc tuturor multă
sănătate şi le cer să aibă încredere în
mine.
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Viceprimar Dragoş Coman: „Toţi cei
care vor arunca gunoi pe domeniul
public vor fi aspru sancţionaţi”
Senatorul Filipescu va iniţia un
proiect de lege prin care cei cu
pensii mai mari de 4.000 de lei
să nu se mai poată angaja la stat

S

enatorul PNL de Călăraşi, Răducu Filipescu, consideră că
nu este normal ca pensionarii cu pensii mari să poată
încasa, în acelaşi timp, şi salarii din sistemul de stat. În
acest sens, parlamentarul liberal vrea să iniţieze un proiect de
lege care să reglementeze acest aspect.
„Alături de colegii mei, doresc să promovez o iniţiativă
legislativă prin care cei care au pensie de peste 4000 sau 4500
de lei să nu mai poată ocupa posturi retribuite în unităţile de
stat. Cine vrea să muncească nu are decât să se ducă în sistemul
privat.
Să ai 9000 de lei pensie şi să te duci şi la serviciu la stat, de unde
să mai iei 10.000 de lei salariu, în timp ce tinerii noştri bine
pregătiţi pleacă în Spania, Italia, Anglia… nu mi se pare corect.”
Senatorul Răducu Filipescu vrea, în schimb, ca pensionarii cu
pensii mai mici să poată avea posibilitatea să lucreze în
unităţile de stat: „Sunt oameni care nu se ajung cu pensii de
2000 – 2500 lei. De acord, au dreptul să mucească. Dar vom
pune o limită de 4000 lei, să zicem, sau 4500… Cine are pensie
peste această valoare să nu mai poată lucra într-o instituţie de
stat.”

Candidatul la Primărie trebuie
stabilit prin sondaj
Senatorul liberal Răducu Filipescu a mai vorbit şi despre
stabilirea candidaţilor pentru funcţiile de primar în municipiile
reşedinţă de judeţ: „Primarii care sunt pe funcţii în municipiile
reşedinţă de judeţ, dacă sunt bine situaţi în sondaje, vor
candida obligatoriu. Dacă apare un sondaj în care un alt liberal
stă mai bine decât primarul în funcţie, atunci se pune în
discuţie desemnarea unui alt candidat.”
Pe de altă parte, Filipescu crede că liberalii care ocupă funcţii
alese, în administraţia publică locală ori Parlament, nu ar
trebui să poată candida la alegerile europarlamentare.

P

rimăria Călăraşi şi operatorul de
salubrizare REBU au intervenit în cartierul
Obor, pentru ridicarea gunoiului ce se
strânge periodic pe un teren de pe strada Bârsei.
Viceprimarul Dragoş Coman a fost prezent la
acţiunea de salubrizare, împreună cu Poliţia
Locală, pentru discuţii cu locuitorii din cartier în
vederea găsirii unor soluţii de stopare a
fenomenului, alături de reprezentanţii REBU.
Măsura imediată va fi cea a amplasării unor
containere de capacitate mare (20 mc), pentru o
perioadă. Se vor aplica, în paralel, şi alte soluţii, cu
speranţa ca fenomenul să se se diminueze treptat.

Una dintre ele este creşterea frecvenţei patrulelor
Poliţiei Locale în cartierul Obor.
„Nu este prima acţiune pe care Primăria Călăraşi o
întreprinde in acest an pe zona din spatele
cartierul Obor. Era necesară şi pentru că zona este
frecventată de copii mici lăsaţi nesupravegheati
de părinţi care nu realizează la ce pericole îi expun.
Din păcate, astfel de zone există încă din lipsa de
responsabilitate a celor ce aruncă acolo deşeuri
menajere şi pe care îi vom urmări indeaproape
pentru a-i identifica şi sancţiona in cel mai dur
mod legal posibil.”, a declarat viceprimarul
Dragoş Coman.

Progresul înregistrat în implementarea Programului Interreg V-A România – Bulgaria
Programul Interreg V-A România-Bulgaria este un
program finanţat de Uniunea Europeană din Fondul
European de Dezvoltare Regională (FEDR), lansat în 26
martie 2015, la Belogradchick, Vidin, Bulgaria care are
ca obiectiv principal dezvoltarea zonei de graniţă dintre
cele două ţări prin finanţarea unor proiecte comune,
având un buget total de 258,5 milioane euro, alocat
pentru 6 axe prioritare.
La momentul actual, stadiul implementării Programului
în cifre este după cum urmează:
w
este primul program din România care a transmis la
Comisia Europeană o cerere de plată, aceasta fiind în
valoare de aproximativ 1,2 milioane euro în luna
decembrie 2016.
w
199 de proiecte selectate din totalul celor 855
proiecte depuse, în valoare de aprox. 322 milioane euro;
w
151 de proiecte contractate în valoare de aprox. 225
milioane euro;
w
125 de proiecte în implementare în valoare de aprox.
201 milioane euro;
w
rata de absorbţie 13,61% (aprox. 30 milioane euro
fonduri FEDR);
w
25 proiecte finalizate în valoare de aprox. 23 milioane
euro.

conştientizării populaţiei privind avantajele cooperării
transfrontaliere. În sprijinul parteneriatelor, pe
parcursul anului 2018 Secretariatul Comun a organizat 4
întâlniri tematice pentru beneficiari privind regulile de
implementare a proiectelor iar pentru promovarea
rezultatelor obţinute au fost organizate Conferinţa
Anuală a Programului Interreg V-A România-Bulgaria, o
vizită de mediatizare la locul de implementare a unui
proiect precum şi evenimente pentru celebrarea Zilei
Europei şi Zilei Cooperării Europene.

Parteneriatele create în cadrul Programului contribuie
în mod eficient la găsirea de soluţii comune la
provocările comune, contribuind la crearea de punţi
transfrontaliere şi transculturale prin creşterea

Până la sfârşitul anului urmează să fie organizate 2
întâlniri tematice cu beneficiarii lideri ai proiectelor
selectate în cadrul celui de-al treilea apel al
Programului Interreg V-A România-Bulgaria care vor fi
organizate la Silistra, Bulgaria, în data de 26.10.2018 şi
la Drobeta Turnu Severin, România, în data de
30.10.2018.
Pentru a afla mai multe informaţii despre Programul
Interreg V-A România-Bulgaria, despre evenimentele
viitoare, dar şi despre proiectele transfrontaliere
selectate de Comitetul de Monitorizare al Programului,
vă invităm să accesaţi pagina de internet
www.interregrobg.eu.

www.interregrobg.eu
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
www.obiectiv-online.ro
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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.
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n
Dinamo – Dunărea Călăraşi 1-1

Dan Alexa: „Mă mulţumeşte acest
egal pentru că am avut o
deplasare grea în Ştefan cel Mare”

La 63 de ani, Adrian
Şestacovschi a
devenit campion al
României la culturism

P

e 13 octombrie, la Sala de Sport a
Universităţii de Nord din Baia Mare, s-a
desfăşurat Cupa României la Culturism
şi Fitness Ediţia 2018.
Doi sportivi ai clubului Fortus Călăraşi au fost
prezenţi la acest eveniment sportiv, clasânduse pe locuri fruntaşe.
Veteranul clubului Fortus Călăraşi, Adrian
Şestacovschi, a câştigat categoria Games Clasic
Culturism ocupând locul I şi medalia de aur.
La fete, Nicoleta Dumitru s-a clasat pe locul III,
obţinând medalia de bronz la categoria 169 cm
Bikini Fitness.

L

uni seară, în partida contând
pentru etapa a 12-a a Ligii I
Betano, Dunărea a produs
surpriza încheind la egalitate, 1-1,
duelul cu Dinamo, în Ştefan cel Mare.
După meci, antrenorul Dan Alexa a
declarat că este mulţumit de rezultat,
susţinând că elevii săi puteau obţine
mai mult.
„Am controlat mijlocul terenului
până să primim golul egalizator.
Mircea Rednic a riscat introducând
al doilea atacant şi am avut
superioritate în multe momente „3

contra 2”, pe zona centrală.
Am primit gol dintr-o greşeală de
marcaj. Îmi felicit jucătorii pentru că
au evoluat cu multă determinare.
Dinamo putea înscrie golul 2 pe
finalul meciului.
Au avut ultimele 10 minute în care
ne-au presat, am avut şi şansă la acea
ocazie foarte mare dar sunt
mulţumit. Am întâlnit un Dinamo în
care Mircea Rednic a reuşit să dea un
refresh. Se aşteptau să câştige.”, a
spus Alexa.

În concluzie, antrenorul călărăşenilor s-a declarat mulţumit de
rezultat.
„Mă mulţumeşte acest egal pentru că
am avut o deplasare grea în Ştefan cel
Mare. Poate cu mai mult curaj, am fi
obţinut mai mult”.
Dunărea a deschis scorul în minutul
22 prin Ndiaye Mediop care i-a
ridiculizat pe Mezague şi Penedo,
Dinamo egalând în minutul 56 prin
Daniel Popa, intrat la pauză în locul
lui Tomilsav Gomelt.

Mai mult de jumătate din
biletele pentru partida de
cupă cu FCSB s-au vândut C

Biletele pentru partida din cadrul optimilor de
finală ale Cupei României, ediţia naţională 2018
– 2019, programată, în nocturnă, la Călăraşi joi,
1 noiembrie, de la ora 21.45 de minute, dintre
Dunărea Călăraşi şi FCSB sunt la mare căutare.

u o săptămână înainte de meci, clubul
călărăşean a vândut mai mult de jumătate din
cele 8.000 de bilete scoase la vânzare. La mare
căutare au fost cele de la tribune şi de la zona family.
Preşedintele Florin Brişan ne-a declarat că instalaţia
de nocturnă este aproape gata, fiind montate inclusiv
lămpile, pe 27 octombrie urmând a fi gata.
„Este un meci – eveniment şi mizăm pe prezenţa unui
număr record de spectatori. Vom juca împotriva unei
echipe de top din fotbalul românesc şi pentru prima
oară în istoria acestui club şi oraş, partida cu FCSB se
va desfăşura în nocturnă!
Va fi un prilej de bucurie dar şi de mândrie pe care
dorim să-l împărţim cu iubitorii fotbalului din Călăraşi
şi nu numai”, a declarat preşedintele executiv Florin
Brişan.

Cei care vor să fie alături de Dan Alexa&Co pot opta
pentru următoarele tipuri de bilete:
l
Tribuna I: 30 LEI
l
Tribuna a II-a: 40 LEI
l
Tribuna acoperită: 120 LEI
l
Zona family: 20 LEI (1+1 gratis, în limita locurilor
disponibile)
l
Peluze: 20 LEI
Biletele pot fi achiziţionate de la magazinul Fan Shop,
amplasat la poarta stadionului Municipal Călăraşi, din
B-dul Republicii, 39.
Program: Luni-Vineri 10.00-17:00, Sâmbătă
10.00-13.00.
www.obiectiv-online.ro
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Premieră teatrală la Călaraşi - „ANIMALE“

P

remiera spectacolului Trupei
de Teatru „Aurel Elefterescu" a
CJCC Călăraşi, „ANIMALE", în
regia lui Alex Vlad, a avut loc pe 24
octombrie a.c., în Sala „Barbu Ştirbei"
din municipiul Călăraşi.
Pentru cei ce nu au reuşit să ajungă la
premieră, cea de-a doua
reprezentaţie teatrală va fi în data de
31 octombrie, de la ora 19.00.
Piesa de teatru „ANIMALE" este o
dramă, după o idee de Edward Albee,
muzica şi Sound Design Adam S. Q.
David, Răzvan Clondir semnând
Grafica – Design.
Distribuţia: Lari – Alex Vlad;
Dorian - Ştefan Niţu.
„Iubesc spectacolele în două
personaje! Cred că am un soft spot
pentru astfel de proiecte; periodic
redescopăr în mine nevoia de a
reveni şi de a lucra în acest mod. E
sensibil. De această dată, am avut
bucuria să fac echipă cu fostul meu
student de la PedArte, actorul şi
profesorul Ştefan Niţu. Ceea ce a ieşit
puteţi vedea la Teatrul "Aurel
Elefterescu" din Călăraşi", a scris pe
blogul său actorul şi regizorul Alex
Vlad.
Preţul biletului este 20 de lei şi se
poate achiziţiona de la casieria CJCC
Călăraşi.

Lansare de carte la
Biblioteca Judeţeană
Călăraşi

B

iblioteca Judeţeană „Alexandru
Odobescu” din Călăraşi, în colaborare cu
Muzeul Municipal Călăraşi şi Direcţia
Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu
Cultural Naţional Călăraşi, au organizat,
săptămâna aceasta, o lansare de carte.
Momentul a fost prilejuit de apariţia volumelor
de versuri „Câmpia îşi revendică altarul” şi „Joc
grav”, autor Tudor Amza şi „Recurs (Sunt iubit de
Dumnezeu)”, autor Cosmin-Petronel Amza,
precum şi a volumului de proză, in memoriam
Cosmin-Petronel Amza, „În dialog cu
eternitatea”, autor Tudor Amza.
În data de 24 octombrie, în Sala Mare (la etaj) a
Muzeului Municipal Călăraşi, a fost prezent prof.
univ. dr. Tudor Amza, personalitate contemporană marcantă, autor de poezii, eseuri, tratate
universitare cu subiecte juridice şi autor al
primului tratat de criminologie, premiat de
Uniunea Juriştilor din România.
„Prin publicarea acestor volume, doresc să-mi
culeg lacrimile în strofa poeziei, ştiut fiind faptul
că această aplecare a mea către poezie nu a
debutat odată cu plecarea lui Cosmin, ci o am,
cred, dintotdeauna.
Eu şi Cosmin am fost şi vom fi mereu îmbrăţişaţi.
În viaţă, dar şi în moarte, în preocupări dar şi în
speranţă, în căutări dar şi în iubirea pentru
semeni şi, îndeosebi, în iubirea comună către
Dumnezeu. (...) De aceea, acum, la şapte ani de la
plecarea lui Cosmin, m-am decis să port acest
dialog cu eternitatea.”, a declarat autorul.

Program Cinema 3D/2D Călăraşi 26 octombrie - 1 noiembrie 2018

26 Octombrie: ora 12:30
27 Octombrie: ora 10:30 şi 12:30
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
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
www.obiectiv-online.ro

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

Poliţaiul din Belleville
- 2D
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
a-i prinde pe criminali.
26 Octombrie - 1 Noiembrie
Ora: 20:00
Luni: titlul nu este proiectat

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
Regia: Donovan Marsh
să
dezvăluie
secrete bine păzite. Astfel,
Cu: Gary Oldman, Gerard Butler,
cei
doi
prieteni
descoperă că fericirea
Caroline Goodall, Taylor John Smith,
cuiva
este
posibilă
doar dacă altcineva
Michael Nyqvist, Common
este
nefericit.
Pentru
că resursele de
Gen film: Actiune ,Thriller
fericire sunt limitate.
Premiera în România: 26.10.2018
Un căpitan de submarine american
Informaţii: Sala CINEMA
face echipă cu puşcaşii marini pentru
3D/ 2D, B-dul 1 Mai, nr. 5A a-l salva pe preşedintele Rusiei, răpit
Parcul central
de un general răzvrătit.
Preţul biletelor (acelaşi pt. filme
3D şi 2D): 8 lei – copii cu vârste
29 octombrie
de maxim 14 ani; 12 lei –
Ora: 20:00
persoane cu vârste peste 14 ani.
Nu se efectuează rezervări,
biletele putând fi cumpărate de la
Regia: Vlad Zamfirescu
casieria cinematografului, cu o
Cu: Vlad Zamfirescu, Irina Velcescu
săptămână înainte de data
spectacolului.
Gen film: Comedie, Drama
- tel: 0242-312.800
Durata : 90 minute
- site: www.culturalcl.ro
Rating: N15

Operatiunea Hunter
Killer - 2D

Secretul fericirii

10 Anunţuri

26 oct. - 1 nov. 2018
...afli ce se-ntâmplă

Comunicat ADI ECOAQUA Călăraşi
Proiectul de asistenţă tehnică „Sprijin pentru pregătirea aplicaţiei de
finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de
dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată pentru aria de operare a
operatorului regional în judeţele Călăraşi şi Ialomiţa, în perioada 20142020” (SPAF-POIM) se apropie de sfârşit şi urmează depunerea cererii
de finanţare.
Un pas foarte important, în acest deziderat, este finalizarea
aranjamentului instituţional, ce implică obligativitatea preluării tuturor
localităţilor beneficiare, membre ale Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară Ecoaqua, în aria de operare.
Astfel, în şedinţa Adunării Generale a Asociaţiei Ecoaqua, din data de
23.10.2018, s-au luat două hotărâri importante:
- Modificarea Contractului de Delegare în vederea preluării U.A.T.-urilor
din aria proiectului;
- avizarea modificarii organigramei operatorului ECOAQUA S.A.
Modificările au fost organizate astfel încât să poată prelua în operare
toate comunele fără o creştere a personalului de bază -numărul de
personal va creşte însă prin preluarea personalului ce operează deja
sistemele din comune, maxim câte trei persoane pentru fiecare comună.
Pentru a putea controla un număr atât de mare de sisteme (în total 33 de
U.A.T.-uri), a crescut gradul de centralizare a activităţilor. Structura
organizatorică are trei direcţiii - Direcţia Producţie, Direcţia Economică
şi Direcţia Tehnică direcţii care se ocupă de activităţi ce vizează
operatorul ca întreg, precum contabilitatea, aspectele comerciale,
auditul tehnologic - şi trei sucursale, în cadrul cărora sunt organizate
centre zonale pentru coordonarea activităţilor locale. La aceste direcţii şi
sucursale se mai adaugă şi compartimentele funcţionale aflate în
subordinea directă a directorului general - Juridic, Achiziţii, Resurse
Umane, SSM, Audit, Transporturi, Monitorizare Contract de Delegare şi

UIP.
În vederea implementării proiectului de dezvoltare a infrastructurii de
apă şi apă uzată din fonduri POIM, organigrama cuprinde şi o
dimensionare corespunzătoare a compartimentului Compartimentul
UIP (Unitatea de Implementare a Proiectului) în acord cu prevederile
SF-ului aferent SPAF POIM, acest departament având deja o experienţă
dovedită şi în implementarea cu succes a proiectului anterior, finanţat
din POS Mediu în valoare circa 100 milioane euro.
Pentru eficientizarea activităţii activitatea de mentenanţă (întreţinere a
utilajelor şi instalaţiilor aflate în operare în scopul prevenirii defectării şi
avarierii instalaţiilor) nu va mai fi efectuată de sucursale ci va fi dirijată
centralizat de către Direcţia Tehnică. În aceiaşi logică Direcţia ProducţieComercial va avea în subordine anganjaţii din întreaga arie de operare,
ce se ocupă de politica de facturare, încasare, relaţii cu clienţii.
De asemenea prin actuala organigramă se răspunde unor solicitări mai
vechi ale Asociaţiei:
- Înfiinţarea unui departament pentru determinarea, detectarea şi
diminuarea pierderilor;
- Existenţa unei structuri cu responsabilităţi în cartografierea reţelelor
edilitare aferente serviciului în coordonate GPS, prin implementarea
sistemului GIS;
- Existenţa unui sistem unic de facturare şi gestiune a clienţilor pe toată
aria de operare, care să constituie baza politicilor de simplificare a
modului de transmitere a informaţiilor şi diversificare a modalităţilor de
plată către clienţi.
Având în vedere cele mai sus menţionate Asociaţia a avizat Organigrama
în formula prezentată de ECOAQUA SA.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CĂLĂRAŞI

SERVICIUL PUBLIC „CENTRALE TERMICE ŞI ADMINISTRARE FOND LOCATIV”
CĂLĂRAŞI - 910019, Str. 1 DECEMBRIE 1918, NR. 1, BL. A 24 , SC. 4, PARTER, TELEFON / FAX 0242.314.186

ANUNŢ
Ca urmare a acţiunilor chiriaşilor
din unităţile locative ANL 1, ANL2,
bloc I38, bl. 8, 9, 10, precum şi a
recomandărilor Curţii de Conturi
Călăraşi, Primăria municipiului

Călăraşi prin SP CTAFL în calitate de
administrator al acestor unităţi
lo c a t i v e , v ă i n fo r m e a z ă c ă
începând cu 22.10.2018 se va
proceda la vizualizarea acestora,

împreună cu experţii SC
Professional&Eval Consulting SRL
Călăraşi, în vederea reevaluării
acestor imobile.
SP CTAFL Călăraşi

Primăria Municipiului Călărași

Serviciul public pentru Gestionarea
câinilor fără stăpân Călăraşi

Linie telefonică specială
pentru sesizări pe problema
animalelor fără stăpân

0371 069 701
...afli ce se-ntâmplă
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CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI
PUBLIC ŞI PRIVAT AL JUDEŢULUI CĂLĂRAŞI
Călăraşi, Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 1A, Bl.A24 (Flora), tronson 3
Tel.: 0342405912, Fax: 0342405914
E-mail: djadpp@calarasi.ro

DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI
PUBLIC ŞI PRIVAT AL JUDEŢULUI CĂLĂRAŞI
Călăraşi, Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 1A, Bl.A24 (Flora), tronson 3
Tel.: 0342405912, Fax: 0342405914
E-mail: djadpp@calarasi.ro

ANUNŢ

ANUNŢ

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 din 11
construcţii, cu suprafaţa construită totală de 2.099 mp şi teren în suprafaţă
măsurată totală de 23.406 mp şi şi 23.402 mp suprafaţa din acte şi reprezintă
fostul spital Dor 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 23.10.2018, ora 9.00, până pe data de
26.10.2018, ora 13.00, 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
31.10.2018, ora 16.00.
Deschiderea plicurilor va avea loc la sediul Direcţiei Judeţene de Administrare
a Domeniului Public şi Privat al judeţului Călăraşi în data de 01.11.2018, ora
13,00, în prezenţa tuturor ofertanţilor, urmând ca afişarea listei cu ofertanţii
calificaţi la licitaţia publică cu strigare, să aibă loc pe data de 01.11.2018, ora
14,00, 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 06.11.2018, ora
14.00.
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 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 23.10.2018, ora 9.00 până pe data de
26.10.2018, ora 13.00, la preţul de 300 lei.
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
31.10.2018 ora 16.00.
Deschiderea plicurilor va avea loc la sediul Direcţiei Judeţene de Administrare
a Domeniului Public şi Privat al judeţului Călăraşi în data de 01.11.2018, ora
11.00, în prezenţa tuturor ofertanţilor, urmând ca afişarea listei cu ofertanţii
calificaţi la licitaţia publică cu strigare, să aibă loc pe data de 01.11.2018, ora
13,00 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 06.11.2018, ora
11.00.
Pentru relaţii suplimentare vă puteţi adresa dnei/dlui Enciu Dorina, telefon
0342405912.
DIRECTOR,
Ing. OLTEANU Dan

PRIMĂRIA CĂLĂRAȘI

ANUNŢ DE LICITAŢIE
Informatii generale privind concedentul, in special
denumirea, codul fiscal, adresa, nr. de telefon, telefax
si/sau adresa de e-mail a persoanei de contact:
MUNICIPIUL CALARASI, cod fiscal 4445370, cu
sediul in str. Bucuresti, nr. 140 A, Municipiul
Calarasi, Judet Calarasi, telefon/fax 0242311031, email ana.selaru@primariacalarasi.ro
Informatii generale privind obiectul concesiunii, in
special descrierea si identificarea bunului care
urmeaza sa fie concesionat:
Obiectul concesiunii este reprezentat de un imobil
teren ce aparţine domeniului privatal municipiului
Cãlãraşi, în suprafaţã de 44.400 mp, situat in tarlaua
99/1, parcela2, în extravilanul municipiului Calarasi,
cu destinatia înfiinţare culturifurajere şi de cereale.
Informatii privind documentatia de atribuire:
Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele
interesate pot intra in posesia unui exemplaral
documentatiei de atribuire: persoanele pot intra in
posesia documentatiei de atribuire inaintand o
solicitare scrisa in acest sens.
Denumirea si adresa serviciului/compartimentului
din cadrul concedentului de la care se poate obtine un
exemplar din documentatia de atribuire: Serviciul
investitii si infrastructura, etajul 2, din cadrul
Primariei Municipiului Calarasi
Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui
exemplar , unde este cazul, potrivit prevederilor OUG
54/2006: Documentatia de atribuire va fi pusa la
www.obiectiv-online.ro

dispozitia solicitantului contra cost, la o valoarede 50
de lei, platibili la casieria unitatii.
Data limita pentru solicitarea clarificarilor:
07.11.2018, ora 16:30
Informatii privind ofertele:
Data limita de depunere a ofertelor: 13.11.2018, ora
16:30
Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primaria
Municipiului Cãlãraşi, str. Bucureşti, nr. 140 A,
Servicul investitii şi infrastructurã.
Numãrul de exemplare în care trebuie depusã fiecare
oferta: fiecare participant poate depune doar o
singura oferta pe suprafaţã, într-un exemplar
Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de
deschidere a ofertelor: 14.11.2018
Denumirea, adresa, numarul de telefon, telefax
si/sau adresa de e-mail a instantei competente in
solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru
sesizarea instantei competente in solutionarea
litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea
instantei: Tribunalul Calarasi, str. Bucuresti nr. 106,
910068 – Calarasi, jud. Cãlãraşi. Tel. 0242311947;
0242312505; 0242311516; Fax: 0242316157,
trcl@just.ro.
Data transmiterii anuntului de licitatie catre
institutiile abilitate, in vederea publicarii:
22.10.2018
PRIMAR
DRĂGULIN DANIEL ŞTEFAN

ROMANIA
JUDETUL CALARASI
PRIMARIA COMUNEI VALEA ARGOVEI
Tel 0242645623 /Fax.0242645680, cod 917275,
e-mail primaria_valea_argovei@yahoo.com
www.valea-argovei.ro

INFORMARE
În conformitate cu prevederile Legii Apelor nr.
107/1996, cu modificările şi completările
ulterioare, comuna Valea Argovei, Judeţul
Călăraşi, CIF 4445338, strada Primăriei nr. 5,
tel/fax 0242645680, intenţionează să solicite de la
A.N. “Apele Române” – Direcţia Apelor BuzăuIalomiţţa, aviz de gospodărire a apelor,
pentru realizarea lucrărilor „ÎNFIINŢAREA
REŢELEI DE APĂ UZATĂ CU STAŢIE DE
EPURARE ŞI MODERNIZARE
ALIMENTARE CU APĂ, ÎN COMUNA
VALEA ARGOVEI, JUDEŢUL CĂLĂRAŞI”.
Această investiţie este nouă.
Persoanele care doresc să obţina informaţii
suplimentare cu privire la solicitarea avizului de
gospodărire a apelor, pot contacta solicitantul de
aviz la adresa menţionată.
Persoanele care doresc să transmită observaţii,
sugestii şi recomandări se pot adresa solicitantului
sau la SGA Călăraşi, Călăraşi, Şoseaua Chiciu,
nr. 2, după data de 18.10.2018.
PRIMAR,
Costel Boitan
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...afli ce se-ntâmplă

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

