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Simona Halep a devenit cetăţean
de onoare al municipiului Călăraşi

Festivalul Folk
„Chitara Dunării” şi-a
desemnat câştigătorii
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Consiliul Judeţean
va împrumuta
40 de milioane
de lei
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Proiecte de 2,7
milioane euro depuse
de Primăria Călăraşi,
admise la finanţare
>> pagina 3

S

imona Halep a ajuns greu
miercuri, 28 noiembrie, la
Călăraşi, cu o oră întârziere faţă
de programul anunţat, date fiind
condiţiile dificile de trafic cauzate de
viscolul de afară, dar a meritat efortul.

Sute de oameni o aşteptau cu sufletul la
gură pe campioana tenisului feminin,
numărul 1 mondial.
Sala Barbu Ştirbei a Centrului Cultural
a fost plină de călărăşenii dornici să o
vadă în carne şi oase pe campiona de la

Sărbătorim Centenarul Ziua Naţională a României
1 Decembrie 2018
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Dan Alexa acuză
arbitrajul într-o
singură direcţie >> pagina 8

O formaţie de aeronave MIG 21
Lancer va survola Călăraşiul în
timpul paradei militare

O

rganizatorii
ceremonialului
militar, ce va avea loc
în zona Orizont, începând cu
ora 11.00, cu prilejul
sărbătoririi Zilei Naţionale a
României, au pregătit o

VINERI

Lansare de carte
la Chirnogi
>> pag. 4-5

Roland Garros, pe numărul 1 mondial
în tenisul feminin, pe campioana
sufletelor românilor Simona Halep.
După o scurtă oprire la Primăria
Municipiului Călăraşi, acolo unde o
aşteptau primarul...

SÂMBĂTĂ

surpriză pentru călărăşeni de
1 Decembrie.
Inspectoratul Judeţean de
Jandarmi Călăraşi şi Centrul
Militar Judeţean Călăraşi
anunţă călărăşenii că în
timpul...
>> pagina 2
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O formaţie de aeronave MIG 21 Lancer
va survola Călăraşiul în timpul paradei militare

O

rganizatorii ceremonialului militar, ce va avea
loc în zona Orizont, începând cu ora 11.00, cu
prilejul sărbătoririi Zilei Naţionale a României,
au pregătit o surpriză pentru călărăşeni de 1 Decembrie.
Inspectoratul Judeţean de
Jandarmi Călăraşi şi Centrul
Militar Judeţean Călăraşi anunţă
călărăşenii că în timpul
manifestărilor de 1 Decembrie, o
formaţie de aeronave Mig 21
Lancer a Bazei 86 Aeriene Borcea
va survola zona Orizont! Intervalul
orar preconizat este 11.22-11.27.
Programul zilei cuprinde trei
mari evenimente:
1. Ceremonialul specific ce va fi
încheiat cu o paradă militară, cea
mai mare desfăşurată de 1
Decembrie în municipiul Călăraşi.
Locul de desfăşurare: Zona
Orizont
Ora: 11.00
Organizatori: Inspectoratul
Judeţean de Jandarmi Călăraşi şi
Centrul Militar Judeţean Călăraşi
Parteneri: Primăria Municipiului
Călăraşi, Inspectoratul Şcolar
Judeţean Călăraşi, Consiliul
Judeţean Călăraşi, Instituţia
prefectului-judetul Călăraşi
2. Retragerea cu torţe a trupelor
militare aparţinând MAI. 100 de
torţe vor lumina, în parada,
principala stradă din oraş.
Traseu: zona Orizont-km 0 (pe
strada Bucureşti)
Orele: 17.15-17.45
Organizatori: Inspectoratul
Judeţean de Jandarmi Călăraşi,
Inspectoratul pentru Situaţii de

Festivalul Folk „Chitara Dunării”
şi-a desemnat câştigătorii

Urgenţă Călăraşi şi Primăria
Municipiului Călăraşi
3. Spectacol artistic desfăşurat pe
scena amplasată în centrul
oraşului, organizat în cadrul
proiectului "Municipiul Călăraşi
sărbătoreşte Centenarul Marii
Uniri", finanţat de Ministerul
Culturii.
Capul de afiş al spectacolului este
artista de muzica populară Maria
Dragomiroiu. Din program mai fac
parte şi alţi artişti.
Loc de desfăşurare: Kilometrul 0
Orele: 17.30-22.00
Organizator: Primăria
Municipiului Călăraşi

Expoziţie dedicată Marii Uniri
„1914 - 1918. Drumul spre Unire”

M

uzeul Dunării de Jos a inaugurat pe 29
noiembrie, la sediul din str. Progresului
4, expoziţia „1914 – 1918. Drumul spre
Unire”, eveniment dedicat Programului „Centenarul Marii Uniri”.

A

juns la cea de a 10-a ediţie, festivalul concurs de
muzică folk „Chitara Dunării”, organizat de
Centrul Judeţean de Cultură Călăraşi, şi-a
desemnat, duminică, câştigătorii.
După trei zile de folk, pe scena Centrului Cultural „Barbu
Ştirbei” au urcat toţi participanţii alături de câştigătorii
premiilor „Chitara Dunării” de anul acesta:
Trofeul „Chitara Dunării” (5000 lei) – Cosmin Mariciuc
Premiul I (4000 lei) -Jack of all Trades
Premiul II (3000 lei) – Tihan Paul Adrian
Premiul III (2000 lei) – Barbu Marius
Premiul „România Centenar” (3500 lei) – Bivolaru Kethy
Premiul pentru cea mai bună trupă (3500 lei ) –
“Simbol” din Suceava
Un premiu special a luat trupa Omnis, pentru „Cea mai
frumoasă poezie cântată”, după ce o trupă folk de tineri din Iaşi a
impresionat asistenţa cu un cântec pe versuri de Mihai
Eminescu.
Câştigătorii au cântat împreună o melodie iar finalul serii şi al
festivalului a fost marcat de recitalul Alinei Manole.

Proiectul „1914 – 1918. DRUMUL SPRE UNIRE” îşi
propune să prezinte prin intermediul unor soluţii noi,
adaptate cerinţelor muzeale, parcursul istoric, la care au
contribuit şi călărăşenii, ce porneşte de la anii neutralităţii
şi până la Declaraţia de la Alba-Iulia, de la 1 Decembrie 1918.
Expoziţia prezintă numeroase obiecte de epocă, fotografii şi
documente semnificative legate de realizarea Marii Uniri.
Organizată de Muzeul Dunării de Jos, în colaborare cu
Muzeul Naţional de Istorie a României, expoziţia „1914 –
1918. Drumul spre Unire” va putea fi vizitată până în
februarie 2019, zilnic, între orele 9-17.
„La 1 Decembrie vom sărbători unul dintre cele mai
importante momente din istoria noastră
naţională: împlinirea a 100 de ani de la Marea
Unire din 1918. În spiritul acestei sublime pagini de
viaţă a neamului nostru, Muzeul Dunării de Jos a
organizat, pe tot parcursul anului, activităţi care au
scos în evidenţă patriotismul şi mândria identităţii
naţionale, punând accent pe conştientizarea
importanţei actului Unirii, dar şi pe jertfa de secole
a eroilor care şi-au dat viaţa pentru realizarea unui
vis aparent imposibil: Unirea Tuturor Românilor.”
www.obiectiv-online.ro
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Proiecte de 2,7
Consiliul Judeţean, proiect
milioane euro depuse
pentru îmbunătăţirea
navigabilităţii pe braţul Borcea de Primăria Călăraşi,
admise la finanţare

C

ele trei proiecte depuse spre finanţare de
Primăria Municipiului Călăraşi, în cadrul
Programului Operaţional Regional 20142020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1 Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării
inteligente a energiei şi a utilizării energiei din
surse regenerabile în infrastructurile publice,
inclusiv în clădirile publice şi în sectorul locuinţelor
au fost admise pentru finanţare, în urma evaluării.
Acestea vizează reabilitarea termică a Liceului
Teoretic Mihai Eminescu, Şcoala gimnazială Tudor
Vladimirescu şi Grădiniţa cu program prelungit
Ţara Copilăriei
După etapa de pre-contractare, urmează să fie
semnat contractul de finanţare! Vor fi atrase
aproximativ 2,7 milioane de euro prin cele trei
proiecte!

C

onsiliul Judeţean Călăraşi a depus, în
cadrul solicitării de propuneri de
proiecte pentru Programul INTERREG
VA România - Bulgaria, proiectul
„Îmbunătăţirea siguranţei navigabilităţii pe
Dunăre în regiunea transfrontalieră Călăraşi Silistra”.
Prin realizarea acestui proiect, Consiliul Judeţean
Călăraşi intenţionează să realizeze o serie de obiective
de investiţii care să aducă un plus valoare
comunităţilor locale. Obiectivul proiectului este de a
îmbunătăţii navigabilitatea pe Dunăre în regiunea
transfrontalieră Călăraşi – Silistra prin asigurarea
unor conditii de siguranţă a oamenilor.
Acest proiect face parte dintr-un plan mare de
dezvoltare a infrastructurii şi turismului în zona
Călăraşi. Implementarea proiectului va avea ca
rezultat, pe de o parte implementarea intervenţiilor de
sistematizare pe terenul existent, protecţia peisajului
din zonă, şi pe de altă parte îmbunătăţirea
infrastructurii de pe ambele maluri ale Dunării, în
scopul de a menţine navigabilitatea pe braţul secundar
al Dunării, mai ales în timpul verii, când apa scade, dar
şi pe timp de iarnă.
Pentru semnalizarea şenalului navigabil se vor instala

balize pe 5 km pe căile navigabile interioare pe Borcea
– braţul secundar al Dunării. De asemenea, vor fi
create două staţii fluviale, una pentru fiecare parte a
Dunării şi se vor achiziţiona două ambarcaţiuni de
dimensiuni medii - „autobuze fluviale” pentru
transportul pasagerilor.
Aceste căi navigabile îmbunătăţite vor contribui la
indicatorii de realizare a axei prioritare 1 – o regiune
bine conectată prin îmbunătăţirea a aproximativ 11 km
din lungimea totală (12 Km) a căilor navigabile
interioare.
Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră
pentru Graniţa România-Bulgaria a anunţat că
proiectul „Îmbunătăţirea siguranţei navigabilităţii pe
Dunăre în regiunea transfrontalieră Călăraşi - Silistra”
a fost aprobat pentru finanţare în cadrul axei
Prioritare 3 a Programului INTERREG VA România Bulgaria.
Consiliul Judeţean Călăraşi va asigura, din bugetul
propriu, cheltuielile generate de implementarea
proiectului în avans, până la rambursare, a
cheltuielilor neeligibile neprevizionate, precum şi
cofinanţarea proiectului cu suma de 14.394,10 euro, ce
revine judeţului Călăraşi din valoarea totală a
proiectului.

Cu ajutorul fondurilor europene oferite de
Programul Operaţional Regional 2014-2020, prin
cele trei proiecte sunt vizate lucrări de reabilitare
termică a clădirii, cum ar fi: lucrări de reabilitare
termică a elementelor de anvelopă a clădirii, lucrări
de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a
sistemului de furnizare a apei calde de consum,
instalarea unor sisteme alternative de producere a
energiei electrice şi/sau termice pentru consum
propriu, lucrări de instalare/reabilitare/
modernizare a sistemelor de climatizare şi/sau
ventilare mecanică pentru asigurarea calităţii
aerului interior, lucrări de reabilitare/ modernizare
a instalaţiilor de iluminat in clădiri.
Proiectul „Reabilitarea termică a Liceului teoretic
Mihai Eminescu Călăraşi” are o valoare de
aproximativ 982.000 euro, proiectul „Reabilitarea
termică a Grădiniţei cu program prelungit Ţara
Copilăriei Călăraşi” are o valoare de aproximativ
786.000 de euro iar proiectul „Reabilitarea termică
a Şcolii Gimnaziale T. Vladimirescu Călăraşi ” are o
valoare de aproximativ 955.000 euro.
Contribuţia UAT Călăraşi pentru fiecare din cele 3
proiecte este de 2% din valoare.

Consiliul Judeţean va împrumuta 40 de milioane de lei
n cadrul şedinţei
Consiliului
Judeţean de
săptămâna trecută a
fost aprobată
contractarea unui
împrumut de 40 de
milioane de lei pentru
realizarea unor
investiţii.

Î

Conform propunerii
executivului instituţiei,
împrumutul va fi folosit
pentru modernizarea
podului peste râul Argeş în
valoare de 7.542.000 lei şi
pentru reabilitarea Palatului
Administrativ Călăraşi în
sumă de 32.458.000 lei.
Contractarea împrumutului
se va efectua din trezoreria
statului, cu avizul Comisiei
de autorizare a
împrumuturilor locale, prin
încheierea unui contract de
www.obiectiv-online.ro

împrumut cu Ministerul
Finanţelor Publice.
Perioada de rambursare a
acestuia va fi de 20 ani, la o
dobandă (ROBOR) la 3 luni
comunicată de Banca
Naţională a României la care
se adaugă 3,5%. Rata
dobânzii rezultate ramâne
fixă pe toată perioada de
derulare a împrumutului.
Datoria publică angajată de
Consiliului Judeţean
Călăraşi la această dată este
de 11,33%.
În urma contractării acestui
împrumut datoria anuală
angajată de Consiliul
Judeţean Călăraşi va fi, la
nivelul anului 2019, de
26,44%, iar pe perioada de
rambursare va scădea.
Conform prevederilor Legii
nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale
gradul de îndatorare este de
30% anual din veniturile
proprii.
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Lansare de carte la Chirnogi
Mircea Brânduşă

A

şa cum a obişnuit, localitatea
Chirnogi surprinde prin ţinuta
cultural spirituală pe care o
are de ceva timp. Această mare
comunitate rurală, compactă, a
judeţului Călăraşi iese din tiparele
celorlalte localităţi prin mobilitatea
şi dinamica culturală de excepţie
specifică unei aglomerări urbane, nu
a unei comunităţi rurale.
CENTENARUL a fost şi este prezent la
Chirnogi prin multe evenimente, unele mai
mari, altele mai mici, mai pline de
consistenţă şi de fior spiritual, dar care lasă
în inima locuitorilor din Chirnogi un
moment de bucurie şi de trăire românească.
În spiritul acestor momente festive ce
marchează 100 de ani de România, la
Chirnogi s-a mai lansat o carte:
ORTODOXIA FĂRĂ FRONTIERE, o carte
bogat ilustrată, pe hârtie tipografică de bună
calitate, editată în condiţii şi ţinută grafică de
excepţie la editura Lumea Credinţei. Cartea
este un jurnal de evenimente pan ortodoxe
româno-bulgare, desfăşurate la Chirnogi sau
dincolo de Dunăre cu protagonişti din
Chirnogi. Sunt inserate şi momente de
pelerinaj, călătorie într-o lume spirituală în
diverse locuri cu încărcătură de suflet pentru
creştinii ortodocşi români sau bulgari. Toate
articolele au fost publicate în revista Lumea
Credinţei sau pe site-ul Lăcaşuri Ortodoxe.
Informaţiile au fost strânse într-un buchet şi
prezentate publicului (6.11.2018) în această
carte album, editată pe cheltuiala proprie de
către familia autorului.
Momentul lansării a fost emoţionant pentru
că din cele 75 de persoane prezente, foarte
multe au vorbit despre carte şi despre
această activitate transfrontalieră care
începe să prindă contur şi care cu siguranţă
va genera proiecte benefice pentru
comunităţile aflate de o parte şi de alta a
Dunării. La eveniment au participat
autorităţile locale din Chirnogi, primarul
Irinel Roman, viceprimarul, Ion Ştefan,
consilierii locali Stănilă Constantin, Vigu
Găină, Adrian Chirică, Pană Stelian,
Dragomir Ilie, directorii şi cadrele didactice
din cele două şcoli din Chirnogi, Monica
Vasile, Răboj Geta, Margareta Ştefan, Doina
Roman, Luminiţa Pană, Coarnă Ionuţ,
Anişoara Mircea,Stama Maria.
Din Olteniţa au participat persoane cu
diverse responsabilităţi prezente, dar şi
trecute, Mavrodin Nicolae, Stoica Dan, Done
Şerbănescu, Bestea Frusina, Stanimir
Nicolae, fam. Liviu Zavalas, fam. Coraci şi
mulţi alţii care au dorit să fie prezenţi la
această lansare de carte. Cei mai mulţi dintre
aceştia sunt şi protagonişti ai cărţii,
participanţi direcţi la diverse evenimente
descrise în carte. Cartea nu se vrea a fi o carte
de „best seller” ci o cronică, o filă de istorie
locală în contextul unei normalităţi, a unei
continuităţi şi perenităţi pan ortodoxe în
spaţiul balcanic, defint ca un spaţiu cu
strămoşi comuni, „tracii”, aşa cum preciza
profesorul Luca Velciov din Bucureşti în
cuvântul sau.
A mai fost prezentă şi o delegaţie de patru
persoane din asociaţia „Uniunea Democrată
a Bulgarilor din România” împreună cu
preşedintele Anton Kanchev, cu secretarul
său general, Liubomir Nikolov, cu prof. Luca
Velciov, şi cu tânăra profesoară Nadejda, ce a
propus reînceperea cursurilor de limba
bulgară la Chirnogi, mai cu seamă în
contextul în care cartea are şi text în limba
bulgară, aici cuvenindu-se mulţumiri
preotului Kiril Sinev, care a ajutat la
traducerea cărţii. Invitat special a fost
primarul din localitatea Sumenţii (Bulgaria),
d-na prof. Kalina Mihailova. Invitaţii au
vorbit despre carte, despre progresele
întregii comunităţii din Chirnogi, despre
transformările în bine ale bisericii Sf.
Nicolae din Chirnogi. Oaspete de seamă al
acestui eveniment a fost, însă, distinsul
publicist creştin, Răzvan Bucuroiu, editor şi
director al trustului de presă creştină
„Lumea Credinţei”. Domnia sa a vorbit în
termeni elogioşi despre carte, despre
„FRATELE RELU”, autorul cărţii, dar şi
despre chestiuni de trăire şi actualitate
românească. Au mai luat cuvântul, alături de

edilii din România şi Bulgaria (primar şi
viceprimar), oaspeţii din Uniunea Bulgarilor
din România, doamnele Coraci, Aurora
Georgescu, autoare prolifică de carte pentru
copii, Răboj Geta, Ana Mircea, mama
autorului, Lucia Cotoban şi prof. Nicolae
Mavrodin.
Amfitrionul serii, autorul cărţii, a mulţumit
lui Dumnezeu pentru această lucare,

ierarhului locului, PS Vincenţiu, celor doi
mitropoliţi bulgari cu care a conlucrat foarte
bine, IPS Naum de Ruse şi IPS Ambrozie de
Durustorum ierahului episcopiei Giurgiului,
PS Ambrozie, preacuvioşilor vicari, Rafael şi
Matei de la Slobozia, preacuviosilor vicari ai
episcopiei Giurgiului, Mihail şi Teodor, care
cu toţii au transmis mesaje de felicitare
pentru apariţia cărţii precum şi mesaje
pozitive despre lăcaşuri şi momente festive
de bucurie din cadrul celor două eparhii
vecine şi prietene. Au fost adresate
mulţumiri primăriei
din Tutrakan,
personal d-lui primar, dr. Dimiter Stefanov,
acesta i-a trimis un cadou autorului în semn
de preţuire, o plachetă omagială şi
bineînţeles bisericilor şi preoţilor din
Chirnogi care, alături şi în conlucrare strânsă
cu oficialităţilie locale, au reuşit să realizeze
momente înălţătoare pentru comunitatea
din Chirnogi, comunitate pe care autorul
doreşte să o promoveze cât mai mult, fiind un
deziderat al momentului. Au fost prezenţi
copiii Andrei Anghel şi Robert Bobocea, care
au primit oaspeţii în mod tradiţional, cu
pâine şi sare. Nu în ultimul rând,
adolescenţii Laurenţiu Dobre, Dorin
Radoveneanu şi Daria Roman, aflaţi la prima
manifestare de acest gen, au fost implicaţi
direct în organizarea evenimentului, fiind
consideraţi de autor, schimbul de mâine al
acestei localităţi.
Cartea se doreşte, în primul rând să fie citită
şi fiecare dintre cititori să rămână cu un
crâmpei de bucurie, de nostalgie, de dorinţa
de cunoaştere faţă de anumite locuri şi
evenimentele descrise în paginile sale.
Răzvan Bucuroiu, director Editura
Lumea Credinţei: „Aşa emoţionat cum
este, cred că a vorbit foarte bine. Emoţii
pozitive. Dragi prieteni, cred că ăsta este
apelativul pe care ar trebui să-l folosim,
prieteni! Ai duhului creştin şi ai culturii.
După cum bine ştiţi este a patra sau a cincea
oară când ajung în Chirnogi. De fiecare dată
însă când vin, la interval de un an sau doi ani,
constat schimbări în această aşezare. Uneori
biserica arată mult mai bine, mai luminoasă,
mai spaţioasă, are şi multă căldură.
Dumneavoastră arătaţi mult mai bine decât
acum nu ştiu câţi ani, vă rog să mă credeţi.
Este o veste foarte bună faptul că oamenii
înaintează în vârstă, cresc şi capătă, pe lângă
munca cea de zi cu zi, o inteligenţă în plus şi o
dorinţă de a se conecta la anumite lucruri
care ţin de viaţa noastră spirituală şi de viaţa
noastră culturală. Nu mai ştiu, „fratele” Relu
cum a ajuns la noi. Pot să vă spun eu cum a
fost, la sediul editurii noastre nu mai ştiu
acum câţi ani, s-a prezentat „fratele” Relu şi
cu părintele cu ochi albaştri. Au venit
amândoi şi aveau în mână o plasă cu roadele
pământului, amândoi cu ochiuleţii mari, au
întrebat: „Aici e Lumea Credinţei? Da, am zis

poftiţi intraţi. De unde sunteţi? Din Chirnogi
şi am vrea să fim şi noi prezenţi în Lumea
Credinţei cu un articol despre ce se întâmplă
la noi în comună.”
Încet, încet am început să vorbim şi am găsit,
am cunoscut doi oameni dar în mod special
pe „fratele” Relu (am avut mai multe
conversaţii) de o calitate excepţională. Şi am
spus că astfel de oameni trebuie încurajaţi cu
orice preţ. Iată că sunt unii care fac pentru ei
şi pentru comunitate câte ceva. Să începi să
cauţi redacţii într-o capitală aglomerată,
fiecare cu orgoliu, cu aroganţă, să cauţi
ziarişti să-i convingi să vină la un eveniment.
La Chirnogi, vă rog să mă credeţi, este o
performanţă. „Fratele” Relu a avut şi tact şi
pricepere ca să facă acest lucru. A atins o
coardă sensibilă cum numai oamenii
credinţei pot să atingă în sufletele noastre.
Numai cei care cred la rândul lor pot să facă
să ne mişcăm aşa puţin mintea şi inima spre
ceea ce vor să ne comunice. Este un dar al lui
şi o harismă pur şi simplu. De la acest prim
pas am sesizat faptul că „fratele” Relu (aşa îl
alintăm noi, este copil de trupă la editura
Lumea Credinţei) este printre ultimii veniţi
şi cred că ultimul care va pleca. Rămâne unul
dintre ziariştii noştri, colaboratorii noştri de
bază. Aşadar, de la acest lucru, chemat fiind
să consemnez un eveniment în Chirnogi,
încet, încet descopăr că „fratele” Relu avea
un talent ascuns, dar nu foarte ascuns, avea
un talent literar şi de povestitor, remarcabil.
Mi-am spus, hopa, omul ăsta are mai multe
talente: convinge lumea să facă tot felul de
lucruri, ne pune pe drumuri ca să facem
materiale despre anumite evenimente, dar
uite că el însuşi poate să facă lucruri pe care
putem să le facem şi noi aproape în egală
măsură. Încet, încet am început să primesc
de la el articole. „Fratele” Relu a prins acest
meşteşug literar, este un gazetar chiar de
condei şi de atitudine (mai nou văd că are şi
atitudine ceea ce este foarte bine) până acum
era descriptiv, desena ce vedea cu ochiul,
dar, frumos, foarte frumos. Acum văd că
începe să aibă şi atitudine ceea ce este şi mai
bine, este următorul pas. Aşadar, avem
şansele unei creşteri profesionale, aş putea
spune chiar dacă este o pasiune, chiar dacă
este un hobby, avem şansa unei creşteri
profesionale reale. Deci, s-au adunat articole
aproape în fiecare număr din Lumea
Credinţei, „Fratele” nostru Relu trimitea
punctual lucruri bine ţintite şi bine
argumentate, nu foarte lungi, ceea ce este
foarte bine pentru o publicaţie ca a noastră.
Nu numai că scria constant, dar am văzut cu
timpul că acele reportaje pe care el le trimitea
erau ca o ţesătură, pe aceste două ţări, erau
ca un tir, la mijloc era Dunărea şi erau cele
două ţări Bulgaria-România. Am început să
fiu puţin mai atent. Oare ce-l mână pe fratele
Relu, în ţară am înţeles, pelerinaje,
evenimente, dar ce-l duce dincolo? Pentru ce
face el poduri, care este determinarea lui?
Este un pontif, un om care face poduri. Una
singură cred eu şi una foarte simplă la
îndemâna fiecărui om să înţeleagă. A înţeles
la rândui, că suntem plămada aceleiaşi

credinţe, că practic între noi şi Bulgaria este
aceeaşi istorie comună, sufletească,
duhovnicească, istorie şi iată acum şi
politică. Avem destin comun, am avut destin
comun cu fraţii bulgari iată de cel puţin 1000
de ani de când mărturisim credinţa creştină.
Ba mai mult, pot să spun că au fost chiar
furnizorii credinţei prin toţi împăraţii şi toţi
sfinţii pe care i-au avut. Aşadar o istorie
comună din care noi am avut de câştigat
acum multe sute de ani. Acum au şi ei de
câştigat de la noi un elan în plus, pentru că
România s-a întors la masa credinţei. Avem
faţă de alte popoare de jur împrejurul nostru
o energie în plus pentru Hristos, pentru

credinţă, pentru mântuire dacă vreţi. Avem
acest elan. Dacă putem să-i contaminăm şi
pe ei, ar fi foarte bine. Şi cred că „fratele”
Relu, pe undeva, conştient sau nu, conştient
cred eu, face acest lucru. Este un animator al
vieţii religioase comune româno-bulgare. Cu
timpul revii pe speze proprii, pe cheltuială
proprie, pe energie proprie, practic dacă aş fi
să spun, autorităţile statului român, dacă aş
fi în Ministerul de Externe, dacă aş fi la ICR,
l-aş chema pe el să-l întreb: „Frate, cum faci
tu aceste poduri între oameni, între ţări şi
între culturi de unul singur, care este
secretul?” Secretul este unul singur:
jertfelnicia, trebuie să dai de la tine ca să
primească ceilalţi. E un lucru foarte simplu.
După ce s-au adunat aceste articole am
hotărât să le publicăm. Formatul cărţii este
un format de sărbătoare după cum se vede. O
carte color, mai greu de găsit în ziua de azi un
asemenea volum, dar efortul lui merită cu
prisosinţă această onoare de a sta între
coperţile unei cărţi care să arate foarte,
foarte bine. Desigur că nu putea chiar de
unul singur, nu e chiar un haiduc, deşi de
multe ori pare a fi un haiduc transfrontalier,
un fel de badea Cârţan, care merge pe drum
fără pulbere că-i Dunărea aproape, dar acest
entuziasm al „fratelui” Relu s-a concretizat
cu adevărat în această carte. Spune foarte
bine: „Cartea aţi scris-o voi”. Voi aţi trăit,
cartea el a scris-o, haideţi să fim cinstiţi. De
fapt este un album de familie, dacă-mi
permiteţi. Este şi o carte, bineînţeles. Un
stop cadru a ceea ce eram, cum eram, ce
vorbeam, ce făceam, la începutul mileniului
3, sau secolului XXI, de la întruparea
mântuitorului Hristos, salvatorul şi lumina
lumii! Cum arătam noi, un stop cadru, iar
fratele Relu cu talent literar evident, a ştiut să
le şi creioneze pe fiecare în parte să facă o
descriere, e foarte frumoasă cartea. Desigur
el a scris-o şi voi aţi trăit-o cei care aţi
participat în mod direct, preoţii bisericilor,
oficialităţile, familia. Aşadar şi alţi ctitori,
donatori, binefăcători, cu toţii, aţi avut parte
de această operă colectivă care este
consemnată între filele acestei cărţi. A fost o
bucurie pentru mine ca să pot să editez un
astfel de volum, mai ales că şi eu pentru
Bulgaria, vă spun sincer, nutresc o plăcere
specială. Sunt printre primii români care
după 1990 a ajuns la Balcic. Îmi doream
foarte mult să văd Balcicul, m-am dus acolo
ţintit şi de 25-27 de ani merg în fiecare vară la
Balcic. Asta este bucuria vremii mele ca să zic
aşa. Îi preţuiesc foarte mult pe bulgari pentru
ceea ce sunt şi pentru ceea ce pot să fie. Dacă
îi ajutăm şi noi puţin mai mişcători şi mai
sensibili, către credinţă (Bulgaria este ţara cu
cel mai mic număr de preoţi la 100 mii de
locuitori, sunt 12 preoţi, noi avem 57).
Sufletul unui popor creştin nu poate fi
dezrădăcinat, asta este clar. Cât încearcă
noile ideologii să ne spună, să ne explice cum
e omul, cum trebuie să fie, că vine dintr-o
maimuţă, dintr-un cimpanzeu, că merge
spre mormânt şi... toate aceste lucruri sunt
importante până la un anumit punct. În clipa
în care îţi pui întrebări fundamentale, ce-i cu
tine pe faţa pământului, ce trebuie să faci,
unde te duci, aşa cum şi le-a pus fratele Relu
deja toate aceste lucruri care ţi le spune
umanitatea asta deşteaptă încep să treacă pe
un plan secund. Aşa şi fraţii bulgari, ca şi la
referendum n-am avut chiar aşa un elan să
spunem „DA” valorilor tradiţionale. Ne
chemase biserica să spunem un „Da”, atât.
N-am fost în stare. O să facem mai bine data
viitoare. Acestea fiind spuse, mulţumesc din
inimă şi nu este o formulă de politeţe.
Mulţumesc din inimă pentru această
invitaţie o dată şi pentru faptul că editura
Lumea Credinţei, acest brand mare sau mic,
cum o fi el considerat, a putut găzdui un
asemenea volum care îl numesc un album de
familie româno-bulgar şi chiar a voastră, a
celor din Chirnogi, pentru că sunt foarte
multe lucruri care vizează direct această
frumoasă aşezare românească. Am vorbit
foarte mult, ştiu, v-am plictisit. Mulţumesc
din inimă!”
Irinel Roman, primar Chirnogi: „Îmi
cer scuze pentru că n-am venit într-o ţinută
mai potrivită, dar nu am mai avut timp să
ajung acasă să mă schimb, vin direct de la
serviciu. Cuvintele domnului Bucuroiu miau dat o energie aşa, cu furnicături, plăcerea
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e mare să-l asculţi vorbind. Vreau să vă spun că
ieri am participat la preluarea preşedenţiei de
către România a Strategiei Uniunii Europene
pentru Regiunea Dunării. Şi acolo a fost într-un
cadru festiv la Parlament şi se discuta despre
proiectele acestea dunărene, de construit
poduri, de autostrăzi, de tot felul de proiecte dastea şi mă gândeam, ce bine ne-ar fi prins dacă
aş fi avut la mine această carte. Vom ajunge la
aceste foruri şi să prezentăm proiectele de
prietenie, de suflet pe care le-am făcut şi care au
stat la baza acestei cărţi care cu osteneala d-lui
Relu a fost pusă pe hârtie. Să le arătăm acestor
oameni ce înseamnă nişte proiecte făcute din
suflet. Pentru că nicăieri pe toată zona
dunăreană la câte întâlniri am fost, la câte
manifestări am participat nu am avut parte să
cunoaştem ceea ce am făcut noi împreună cu
localitatea Tutrakan, cu toate comunele din
zona dunăreană şi din Bulgaria. Face ce face dl
Relu şi de fiecare dată mă împinge la câte un
moment dintr-ăsta cu încărcătură emoţională.
Dacă vă uitaţi în carte, o să citiţi şi o să vedeţi la
câte momente emoţionante am participat.
Inima mea tresaltă la astfel de momente
emoţionale, dar fiecare moment d-ăsta trăit m-a
întărit să zic aşa şi mi-a dat puterile astea, şi am
putut să particip la toate aceste manifestări. Eu
nu pot decât să-l felicit pentru ceea ce a făcut
dumnealui. Fiecare moment dintr-ăsta nu ar fi
existat dacă dumnealui nu ar fi stat în spatele, în
faţa noastră şi nu ar fi condus aceste manifestări
care au avut loc şi de-o parte şi de cealaltă a
Dunării. Este o carte care a promovat comuna
noastră, a promovat manifestările comunei
noastre. Din punctul meu de vedere, am să fac
tot posibilul ca pe durata mandatului meu dl
Aurelian Cotoban să fie promovat ca „Cetăţean
de Onoare” al comunei Chirnogi. Cred că o să
avem o propunere în prima şedinţă de Consiliul
Local şi fără dubii cred că se va realiza acest
lucru. Nici o altă persoană din comuna Chirnogi
nu cred că a promovat localitatea cum a
promovat-o dumnealui. Desigur cărţi se pot
scrie, cultura fără frontiere, poate să fie educaţia
fără frontiere, cel mai important e să fie
persoana care să se ocupe de aceste lucruri şi
tocmai din acest punct de vedere cred că dl Relu
are tot meritul pentru această carte şi pentru
această promovare a localităţii. Eu nu sunt un
bun orator şi nu ştiu ce aş mai putea spune, dar
vă felicit dle Relu din tot sufletul meu pentru tot
ceea ce aţi făcut şi cu siguranţă ce veţi face în
continuare, pentru că de la sfârşitul acestei cărţi
şi până în momentul de faţă s-ar putea să mai
scrieţi două cărţi la câte manifestări am
participat. Mulţumesc şi părţii bulgare pentru
tot sprijinul pe care ni l-a dat în aceste
manifestări pe care noi le-am întreţinut şi
pentru a uni, cumva, partea bulgară cu partea
română, localităţile din Bulgaria cu localităţile
din România. A fost o relaţie de prietenie, de
frăţie şi cu siguranţă această relaţie se va
dezvolta, şi zic eu că vom aduce şi proiecte care
să evidenţieze şi să ne facă mai mândri de
această muncă a noastră care să aducă un plus
de valoare şi de bunăstare celor două părţi. Încă
o dată vă felicit din tot sufletul şi vă urez succes
în continuare şi la cât mai multe cărţi!”
Ion Ştefan, viceprimar Chirnogi: „Eu mă
încadrez la încurajări deschise pe faţă şi pur şi
simplu mă simt foarte bine în prezenţa d-lui
Cotoban, în prezenţa tuturor, a dvs. şi sunt
onorat că particip la acest eveniment deosebit.
Este de fapt la al doilea volum lansat de dl
diriginte al poştei Relu Cotoban care este poate
cel mai reprezentativ promotor al culturii în
comuna noastră. Am fost cu dumnealui pe
parcursul anilor la diferite şi importante
evenimente, atât în România cât şi în Republica
Bulgaria. După cum dvs. ştiţi, comuna noastră
este înfrăţită cu oraşul Tutrakan şi, cu diverse
prilejuri, am participat la mai multe manifestări
acolo şi în alte localităţi subordonate oraşului
Tutrakan, pe raza judeţului Silistra din
Bulgaria. Sunt ferm convins că la nivelul nostru,
Relu Cotoban este nr. 1 la capitolul cultură, la
acest capitol la care mulţi dintre noi participăm
rareori, ca să zic aşa. Aşa cum am spus, Relu a
promovat cu mare succes localitatea noastră, a
participat la evenimente cu caracter politic, cu
caracter educaţional şi a reuşit multe pe aceste
planuri. A reuşit foarte bine să scrie şi acest al
doilea volum, specialitatea lui ortodoxia şi a
avut iniţiative pe parcursul anilor şi sunt
convins că şi în continuare le va susţine alături
de reprezentanţii Bulgariei şi a comunei
noastre, atât la nivel naţional dar mai ales la
nivel transfrontalier şi mă refer aici la relaţiile
noastre bune şi foarte bune pe care le avem cu
reprezentanţii din Republica Bulgaria. Acum,
fiind la un moment aşa de important, aşa festiv,
aşa frumos, aşa important pentru localitatea
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noastră, sper că dl diriginte Relu Cotoban, cu
audienţa şi relaţiile dumnealui, va reuşi în
perioada următoare să implementeze şi alte
programe în domeniul economic, dar aş putea
eu să îl rog să se implice mai mult şi noi să-l
susţinem mult mai mult, să realizăm ceea ce noi
ne-am propus cu ani în urmă, din perioada
anilor 2012-2016, atunci când aveam un plan,
am făcut anumite proiecte, dar care din păcate
nu le-am dus la îndeplinire. Ne-am propus
atunci să facem cu prietenii şi colegii noştri de
pe malul Dunării, Muzeul Grâului, să facem
Cămin Cultural sau o Casă de Cultură prin

accesarea de fonduri europene prin programul
transfrontalier. Sunt convins că dl. Relu, aşa
cum am zis, cu sprijinul nostru, va reuşi
împreună cu noi în perioada următoare să
punem pe hârtie şi să transformăm planurile în
realitate pentru binele nostru, al locuitorilor
noştri, să rămână ceva în urmă. În afară de
faptul că rămân aceste documente peste timp,
vor rămâne şi aceste lucruri care le vor vedea
toţi locuitorii. Cum ar fi să avem noi Muzeu al
Dunării, făcut cu sprijinul autorităţilor locale şi
cu intenţia foarte bună a lui Relu Cotoban? Sunt
convins că noi toţi dacă ne punem ambiţia,
sufletul şi există vorba aceea, dacă vrei poţi, vom
reuşi în perioada următoare. Nu pot decât să-i
mulţumesc d-lui Relul Cotoban pentru invitaţie,
să-i adresez felicitări pentru această frumoasă
carte şi în continuare să-i dorim în primul rând
multă sănătate şi la cât mai multe volume.
Mulţumesc tuturor!”
Profesor Galina Mihailov, primar
Sumenţi-Bulgaria: „Stimaţi oaspeţi,
niciodată din anul 2013, de când soţul meu,
părintele Mihail, conform voinţei lui
Dumnezeu, a condus delegaţia de la Tutrakan în
Chirnogi, nu am fost atât de emoţionată. De fapt
la această dată a fost începutul prieteniei
noastre. Această prietenie a fost numai la nivel
spiritual, această prietenie între noi ca oameni şi
de acuma noi ne considerăm la Chirnogi ca
acasă la noi. O impresie deosebită e atunci când
ne plimbăm în Chirnogi iar oamenii se opresc şi
ne felicită, în mod deosebit pentru legăturile de
prietenie pe care le avem cu autorităţile locale.
Îţi mulţumim pentru ceea ce faci Relu, drumul
acesta pe care îl urmezi, drum de apropiere a
oamenilor, de-o parte şi cealaltă a drumului.
Asta este foarte mult pentru noi. Pentu că noi
cunoaştem nu numai cele două localităţi, de
acum noi ne cunoaştem şi ca familie. Vă
mulţumim tuturor pentru primirea călduroasă.
Mulţumim mamei Lucia, mulţumim şi dvs., d-le
primar Roman, mulţumim şi dlui viceprimar,
mulţumim tuturor!”
Profesor Luca Velciov: „Întâi de toate
trebuie să spun că subscriu întru totul şi cu drag
la cele pe care le-am auzit până acum. Sigur că
nu pot să nu spun că-i mulţumesc d-lui Relu
pentru invitaţie. Dar îl felicit mai ales pentru
organizarea aceasta excepţională şi să vă
mulţumesc şi dvs. tuturor pentru că ne-aţi
primit aici şi pentru că am ascultat frumoase
cuvinte pe care totodată repet, subscriu la aceste
cuvinte. De aceea n-aş dori să vă reţin atenţia
prea mult, dar am fost atent aici când s-a
pomenit despre podurile pe care le-a realizat dl
Relu între cele două maluri ale Dunării. Şi miaduc aminte de un membru al asociaţiei
noastre, profesorul universitar Dan Zamfirescu
care încă o dată a ţinut să precizeze că românii şi
bulgarii sunt unul şi acelaşi popor, au aceleaşi
origini. De fapt originea principală de bază a
celor două popoare în zilele noastre, este
poporul trac. Dacii au fost la rându-le traci,
bulgarii au la origini tot tracii. Aşa că dragostea
şi ataşamentul, legătura spirituală şi de drag de
apropiere dintre cele două popoare atunci când
oamenii de rând se întâlnesc, şi se întâlnesc ca
prieteni nu există şi n-a existat ca vreodată
bulgarii şi cu românii obişnuiţi, oamenii de rând
să se fi duşmănit. Mi-aduc aminte că în toate
scrierile şi ultimile cuvinte ale înaintaşilor
bulgari Rakovscki, Levschi, Botev, toţi au
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pomenit de dragostea şi prietenia cu care au fost
întâmpinaţi în România, primiţi şi adăpostiţi şi
mai târziu ajutaţi în toate felurile. Ştiu că şi noi
în România am găsit întotdeauna un adăpost
deosebit. Mai mult decât atât trebuie să spunem
că şi poporul român în istoria noastră
îndepărtată a avut întotdeauna un sprijin
deosebit din partea poporului bulgar şi pe linie
religioasă, şi pe linie culturală, şi bineînţeles pe
linie materială şi de apărare. Am avut aceeaşi
istorie, aceleaşi frământări, aceeaşi dragoste şi
aceleaşi rezultate. De ce să nu ne iubim? Şi să-l
felicităm pe dl Relu pentru ceea ce face, pentru
apropierea şi mai mare dintre cele două
popoare. Ştim cu toţii că românii se duc în
Bulgaria să petreacă zilele când sunt liberi lângă
malul mării şi se mai duc şi prin munţi, pentru
că le place să petreacă acolo zile frumoase şi să
găsească înţelegere şi sunt primiţi cu dragoste.
Şi acelaşi lucru şi bulgarii vin la noi cu mult drag
şi sunt primiţi în zilele noastre... Încă o dată vă
mulumim tutror şi felicităm din nou pe dl Relu
pentru această carte care are un aspect deosebit
şi mă gândesc poate că am să fac şi eu la fel la
respectiva editură. Încă o dată vă mulţumesc.”
Secretar general Uniunea Democrată a
Bulgarilor din România, Liubomir
Nikolov: „Mulţumesc pentru invitaţie, sunt
onorat să fac parte din evenimentul acesta.
Evident că dl Relu, un suflet nobil, şi-a dorit
foarte mult să scrie această frumoasă carte.
Autorităţilor locale şi celor care l-au sprijinit în
acest demers le urez mult succes în activităţile
viitoare. Dumnezeu să aibă grijă de dl Relu şi
cred din inimă că aşa se va întâmpla.”
Scriitor Nicolae Mavrodin: „Lăsând la o
parte comedia, pot spune că într-adevăr Relu
este multilateral din punctul ăsta de vedere.
Omul orchestră. El este epitroc, diriginte de
poştă, merge la tot felul de excursii şi în special
în pelerinaje din acestea religioase pe la
mănăstiri, biserici. Am văzut şi în cartea aceasta
că are foarte multe itinerarii pe care le repetă de
multe ori. De asemenea, este cel care a organizat
această înfrăţire cu Tutrakan, cu Şumenţii cu
Varniţe , şi, de ce nu, şi cu Novacerna la care am
fost şi eu patru ani la rând la Festivalul
Mămăligii. Relu este într-adevăr omul
providenţei aici pentru Chirnogi. I-am citit şi
prima carte despre lăcaşul în care ne aflăm
astăzi, o monografie a bisericii cu hramul
Sfântului Nicolae. Într-adevăr mi-a plăcut
cartea, este bine scrisă, documentată cu lux de
amănunte şi într-adevăr pozele acestea color,
care într-adevăr fac un deliciu pentru cititori. Ce
aş mai putea să spun: parafrazându-l pe marele
cronicar Miron Costin care spunea „Carte
frumoasă, cinste cui te-a scris”, eu am să spun:
„Carte frumoasă cinste cui te citeşte!”
Mulţumesc!”
Profesor Ana Mircea: „Relu este o carte
deschisă tuturor celor care îl cunoaştem. Este
un om plin de bogăţie sufletească, este un copil
al acestei comune. Sunt foarte emotivă şi îmi cer
scuze pentru acest lucru. Când cunoşti un copil
de când s-a născut şi până acum şi l-ai admirat
tot timpul, nu poţi să nu fii emotiv. M-am
reîntors în Chirnogi după 40 de ani de activitate
pedagogică datorită lui. Are un fel de a te
convinge că locul tău este acolo unde te-ai
născut. Are un fel de a te convinge că nimic pe
pământ nu are mai mare valoare decât casa
părintească şi familia. Îl felicit din suflet! Îi
mulţumesc că există, îi mulţumesc pentru
prietenia pe care o avem şi o cultivă. Aşa cum
spunea şi d-na Georgescu, cei care nu mai sunt
printre noi ne veghează de sus, în special pe
Relu! Dumnezeu l-a hărăzit cum zicem noi, cu
har, eu zic că ceea ce face este mai mult decât un
har. Pentru că degeaba ai har dacă nu ştii să îl
preţuieşti şi să-l hrăneşti zi de zi citind,
învăţând. Aşa cum viaţa ştim că are urcuşuri şi
coborâşuri, acel har nu ar avea nici un succes
fără să arăţi lumii ce faci pentru semenii tăi. Săţi dea Dumnezeu putere de muncă, sănătate şi
să-i mulţumeşti zilnic mamei tale pentru că
exişti! Doamne ajută!”
Lucia Cotoban, mama autorului cărţii:
„Sunt copleşită de emoţie. Vreau să-i
mulţumesc în primul rând lui Dumnezeu că mia dat acest copil minunat, Sfântului Nicolae,
ocrotitorul bisericii noastre şi dumneavoastră,
celor care ne-aţi fost şi ne sunteţi alături la toate
evenimentele. Printre dumneavoastră sunt
persoane care au fost prieteni de familie şi au
rămas în continuare prieteni cu băiatul meu. Vă
mulţumesc din suflet că aţi fost încă o dată
alături de noi la acest eveniment important
pentru mine, ca mamă!”
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Filipescu: „Înlăturarea Guvernului
PSD este o datorie faţă de români”
PNL să se pună de acord cu celelalte partide de dreapta
pentru o colaborare eficientă.
Deşi din punct de vedere politic, continuarea
guvernării PSD ar demonstra electoratului
incompetenţa acestui partid, Filipescu crede că
înlăturarea de la putere a acestei formaţiuni, cât mai
repede, este o datorie faţă de naţiunea română.
Provocat de jurnalişti să comenteze un eventual sprijin
pentru candidatura lui Călin Popescu Tăriceanu la
Preşedinţia României, senatorul Filipescu a exclus
orice posibilitate în acest sens: “În momentul în care
PNL i-ar propune lui Tăriceanu susţinerea pentru
Preşedinţie, PNL ar ajunge de la 25-26% la 15%. Nu
rezolvăm nimic.”

Filipescu: „Există un post
de primar şi trei candidaţi”

P

artidul Naţional Liberal pregăteşte o moţiune de
cenzură împotriva guvernului PSD, dar data la
care aceasta va fi depusă nu a fost încă decisă.
Senatorul liberal, Răducu Filipescu, spune că PNL va
depune moţiunea de cenzură în momentul în care va
exista convingerea solidă că aceasta are sorţi de
izbândă. În actualul context politic, Filipescu crede că
şansele moţiunii de cenzură sunt undeva pe la 30%.
Parlamentarul PNL arată că este nevoie de o colaborare
strânsă cu celelalte formaţiuni politice pentru ca

moţiunea de cenzură să aibă şanse de a dărâma
Guvernul. Filipescu recunoaşte că este nevoie de voturi
chiar de la PSD: “Avem nevoie de voturi de la PSD. Iar
aceste voturi sunt extrem de fluide, pentru că psd-iştii
spun că votează doar dacă premierul va fi de la PSD. Îi
dăm jos, şi schimbăm o doamnă, vai de mama ei, cu un
domn vai de mama lui? Adică, ce am făcut?!”
Răducu Filipescu mărturiseşte că în această situaţie
politică, soluţia este un guvern de uniune naţională,
fără PSD. Liderul liberal mai spune că este nevoie ca

Privind asupra realităţilor politicii locale, Răducu
Filipescu se arată, în continuare, convins că actualul
primar, Daniel Ştefan Drăgulin, ar avea cele mai mari
şanse pentru încă un mandat, însă este de părere că un
studiu sociologic ar fi necesar.
Faptul că PNL are trei candidaţi posibili pentru
Primăria Călăraşi, actualul primar, Daniel Drăgulin şi
cei doi viceprimari, Dragoş Coman şi Viorel Ivanciu, îl
bucură pe Filipescu, care consideră că în felul acesta
liberalii au de unde alege cea mai bună soluţie: „Cine
vrea să candideze trebuie să muncească şi să
demonstreze că e în stare. Există un post de primar şi
trei candidaţi. Acesta-i un lucru fantastic pentru noi,
este o situaţia pe care mulţi nu o au. Un sondaj
profesionist va trebui să arate cu exactitate unde se
situează fiecare candidat, ca să ştim clar cine are cele
mai mari şanse.”

O clădire din Călăraşi va fi reprezentată într-o expoziţie de modele 3D
finanţată în cadrul Programului Interreg V-A România - Bulgaria
În data de 20 noiembrie 2018, reprezentanţi ai
Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră
Călăraşi pentru graniţa România – Bulgaria au
participat la conferinţa de presă privind lansarea
proiectului “Dunărea – Un fluviu cu multă istorie
comună”, ROBG – 476, finanţat în cadrul Programului
Interreg V-A România-Bulgaria şi implementat de
Fundaţia “Open Hand”, Pleven, Bulgaria în calitate
de Beneficiar lider în parteneriat cu Asociaţia “Euro
Teleorman”, Alexandria, România, cu un buget total
de 425.000 de Euro. Conferinţa a avut loc la Muzeul
Regional de Istorie din Pleven, fiind prezentate
obiectivele generale ale proiectului, activităţile
planificate precum şi rezultatele care urmează să fie
atinse la finalul celor 18 luni de implementare a
proiectului.
Proiectul îşi propune printre altele, să identifice 18
clădiri cu istorie comună, parte a patrimoniului
cultural şi istoric al Bulgariei şi României şi
elaborarea unei strategii comune pentru protecţia,
dezvoltarea, şi promovarea patrimoniului cultural,
activitate care va fi implementată de către o echipă
comună de istorici din Bulgaria şi România. Astfel,
vor fi digitalizate şi elaborate modele 3D pentru 9
clădiri din România şi 9 clădiri din Bulgaria care vor fi
prezentate publicului prin organizarea a 8 expoziţii
în zona eligibilă a programului.
Una dintre clădirile din România pentru care se va

realiza un model 3D în cadrul expoziţiei amintite,
este clădirea Muzeului Municipal Călăraşi, edificiu
emblemă al comunităţii călărăşene care a fost
construită în anul 1887. Aici, de la 1 ianuarie 1888
până la începutul anului 2013, cu mici întreruperi, a
funcţionat ca Palat Comunal, Primărie, Sfat Popular,
Bibliotecă şi din nou Primărie. Din 19 septembrie
2014 aici funcţionează Muzeul Municipal Călăraşi.
Prin implementarea proiectului se urmăreşte
aplicarea măsurilor şi activităţilor inovatoare şi pe

termen lung, nivelul de conştientizare va creşte, iar
siturile cu o istorie comună, parte a patrimoniului
cultural şi natural din regiunea transfrontalieră, vor
fi promovate, sporind astfel fluxul turistic şi numărul
de cazări turistice în regiune.
Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră
Călăraşi pentru graniţa România – Bulgaria are rol de
secretariat comun al Programului Interreg V-A
România–Bulgaria precum şi de control de prim nivel
pentru beneficiarii români ai Programului. 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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BISERICA DIN POIANĂ

P

oiana 1972, o ogradă peste drum de
morminţi. Ostenită, biserica de
lemn, ori ce mai rămăsese din ea,
încremenise în arşiţă. Nu începuse
secerişul. În ogra-dă, o femeie împletea
spice de grâu, iar lucrarea purta un nume:
Barba lui Dumnezeu.
Într-o ceremonie simbolică de odinioară,
Învierea lui Hristos a avut loc tocmai în
ziua în care snopul alcătuit din spice de
grâu copt era adus înaintea Domnului şi
legănat (I Tesaloniceni, 4,4; apud Ellen
White, Viaţa lui Iisus, Bucureşti, 2004, pp.
736 – 737).
De fiecare dată în noaptea de Înviere
privesc prin ferestruica dinspre răsărit a
altarului bisericii „Poiana”. Razele clatină
spicele de grâu din Barba lui Dumnezeu...
*
Duminică, 17 Decembrie 2000, în parcul
din faţa Muzeului Agriculturii a fost
târnosită Biserica de lemn strămutată de la
Poiana de Jos, Valea Ialomiţei. Slujba a fost
săvârşită de vrednicul de pomenire P.S.
Damaschin Coravul, Episcopul Sloboziei şi
Călăraşilor, însoţit de un sobor de preoţi şi
diaconi. La târnosire au asistat cam 400 de
închinători, numeroase personalităţi ale
vieţii culturale, politice şi sociale din
judeţul Ialomiţa şi din judeţele învecinate,
reprezentanţi ai autorităţilor locale şi
centrale. Biserica a primit hramul „Buna
Vestire” (ca şi patronul Mu-zeului
Agriculturii), dar, firesc, şi-a păstrat şi
hramul de început, „Sfântul Nico-lae”.
Preotul Dragoş Stanciu a fost numit paroh,
iar eu, cu binecuvântarea P.S. dr.
Damaschin Coravul, am fost hirotesit
ipodiacon. Peste o săptămână, la marele
praznic al Naşterii Domnului, slujeam în
veşmintele Mântuirii, tocmai şi neaşteptat,
în lăcaşul de care, cu voia Domnului, mă
îngrijisem vreme de peste douăzeci de ani.
Puţină istorie. Emblematică pentru
întreg Bărăganul, Biserica de la Poiana de
Jos este un document autentic de istorie şi
arhitectură ţărănească, înscris pe Lista
monumentelor istorice la poziţia IL-II-mA-14075. Lăcaşul este exponenţial pentru
fondul de bază al aşezărilor rurale
româneşti de tip adunat, caracterizat prin
stabilitate (ţărani liberi, proprietari în
devălmăşie).
Poiana fusese o aşezare de moşneni şi,
neclar de ce, „loc cu primejdie în ale
răzmeriţei”. Pe la 1737 este atestată
biserica „de vârghii învălită cu şindrilă
veche”, hramul „Sfântul Ierarh Nicolae”, cu
3 rânduri de odăjdii, cărţi şi toate cele
trebuincioase (v. şi Radu Creţeanu,
Bisericile de lemn din Muntenia, Ed.
Meridia-ne, Bucureşti, 1968), avându-l ca
ctitor pe boier Răducan Târcă.
În 1775, la Biserica de lemn este
menţionată o şcoală cu doi preoţi şi un
dascăl, nefiind excluse legăturile cu
„biblioteca” Mănăstirii „Sfinţii Voievozi”
din Slobozia. Aşadar, de numele aşezării
Poiana se leagă cea mai veche şcoală
atestată în cuprinsul judeţului Ialomiţa (v.
şi Ştefan Grigorescu, Aşezări şi
monumente ialomiţene. Ghid istoric, Ed.
Helis, Slobozia 2006, pp. 229-231; N.
Iorga, Istoria învă-ţământului românesc,
Ed. Casa Şcoalelor, Bucureşti, 1928, p. 116;
Gh. Pârnuţă, Istoria învăţământului din
judeţul Ialomiţa. Vol. II-1300-1918, pp.
41-42).
În lucrarea sa Un sat de moşneni în
www.obiectiv-online.ro

Câmpia românească: Poiana de lângă
Ialomiţa (în Sociologie Românească, An
III, 7-3, 1938), învăţătorul Mircea
Stăncescu, membru în echipele Şcolii
Sociologice de la Bucureşti a savantului
Dimitrie Gusti, scrie că la biserica de lemn
„nu se mai slujeşte de 40 de ani”. Aproape
definitiv abandonată, în anii 50 sătenii au
refăcut, cât s-au priceput, acoperişul frânt
de furtuni. De la biserică au început să fie
înstrăinate însă uşile de la catapeteasmă,
icoane, cărţi vechi, clopotul, cristelniţa
(încă se află la Biserica din Fundata!). Cam
aşa am cunoscut biserica, prin 1972,
aproape risipită printre crucile cimitirului.
Mai târziu, după strămutarea ei la
Slobozia, pe locul bisericii aveam să ridic o
troiţă.
S-o scap de la pierzanie, am ticluit
memorii, am bătut la uşi, am scris în ziare...
În 1979, eram director al Muzeului
Judeţean Ialomiţa, consiliat de regretatul
arhitect dr. Andrei Pănoiu şi ajutat
material de Consiliul Popular (chiar de
„naş Gogu”, Gheorghe Glodeanu, un
aparent ateu), de colaboratori şi de armată,
care făcea de toate în vremea aceea, am
urcat biserica pe deal, într-o nouă vatră.
Am restaurat-o, am scăpat-o de cancerul
lemnului datorită destoiniciei inginerului
Silviu Papadopol. Impunător personaj! A
plecat „în excursie” în Grecia, şi Canada s-a
făcut!
În primăvara lui 2000, făcusem anume o
expoziţie, Vetre de sihăstrii. L-am invitat
pe Vlădica Damaschin şi l-am lămurit să
aducem biserica de la Poiana la Slobozia.
Cu aşa ajutor – Dumnezeu să-l odihnească,
că de folos ne-a fost -, prin truda
colaboratorilor de la proaspătul Muzeu al
Agriculturii, cu vorba şi fapta atâtor
oameni cu credinţă şi respect pentru istorie
(Gheorghe Savu, preşedintele Consiliului
Judeţean, arhitecţii Andrei Pănoiu, Dorin
Mitişor şi Ion Vede, George Stoian,
părintele Dumitru Drăghici, inginerii
Virgil Şerban, Petrică Căbuz şi Eugen
Petrescu) şi cu priceperea meşterilor
dulgheri din Maramureş (staroste Gavrilă
Cocean, care încheia o linie de iscusiţi
meşteri care au resuscitat biserica de lemn:
Lungu, fraţii Olteanu din Mâneciu-Bran,
fraţii Cursaru şi tatăl lor din Întorsura
Buzăului), am răsuflat uşurat.
*
Aducând biserica de la Poiana la Slobozia şi
nepăstrând-o ca muzeu, ci în rostul ei de
lăcaş de închinare, mi-am făcut doar
treaba. N-am răspuns vanităţii şi nici nu
mi-am cumpărat „indulgenţe” de-a intra în
Rai.
Când am adus banii de la Patriarhie pentru
restaurarea bisericii din Maia-Catargi, lam întinerit pe vrednicul de pomenire
părintele Alexandru Marinescu şi pe
presbitera sa, Ileana. Le-am ocrotit şi
averea de cărţi, manuscrise, odoare şi
odăjdii adunate într-o viaţă. Mi-am făcut
treaba.
Când am redat obştei satului DriduSnagov biserica de lemn, ridicată între anii
1774-1782 de Neagu Căpitanul de roşi, în
vremea domniei lui Alexandru C. Ipsilanti,
după cum menţionează pisania, mi-am
făcut treaba, scoţând-o din apa barajului şi
ocolind hoţiile unui Vrabie, director de
muzeu în Ilfov şi pungaş. De aici ţin minte
două episoade: băteam şindrila, cu o
săptămână înainte de Crăciun, cu fraţii
Cursaru din Întorsura Buzăului. Înainte de
Paşti, cu Nae Mărăşescu (Dumnezeu să-l
odihnească!) puneam lumină la biserică.
Ne-au dat oamenii un coş de ouă, câte o
sticlă de vin şi doi cozonaci...
Când n-am lăsat de izbelişte ferma de la
Frăţileşti a marelui agricultor şi ministru
damnat de comunişti, Aurelian Pană, şiam dus locul spre ctitorirea unei mănăstiri,
cu voia Cristinei (noră), a lui Alexandru
(nepot), a lui Aurel Nicolae (alt nepot) şi cu
binecuvântarea Vlădicăi Damaschin, mi-

am făcut treaba!
Când m-am aşezat de-a curmezişul în faţa
netrebnicilor care secerau crucile din
piatră de hotar, mi-am făcut doar treaba.
Când... şi mă opresc aici . Ridic ochii şi-l
văd pe tata.
*
Repere de arhitectură. Tehnica de
construire a bisericii de la Poiana nu este
deloc surprinzătoare. Uitaţi, am în faţă
fişele a o sută de biserici din Bărăgan,
atestate în veacul XVIII – XIX, tălmăcite
din chirilice de istoricul Florin Marinescu,
aflat la Atena. Dintre acestea, 25 erau de
vârghii (cununi de bârne aşezate orizonal), 40 de „gard” (nuiele împletite, prinse
într-un cadru de furci înfipte-n pământ), 4
de „ulucă” (scânduri groase; uluci pe tălpi,
„ulucă stoborâtă veche”), 15 de zid, 4 fără a
se menţiona materialul de construcţie.
Biserica din Poiana de Jos este construită
într-un sistem Blockbau, pereţii sunt
alcătuiţi din 5 blăni de stejar (Silviu
Papadopol îmi spunea că e specia de stejar
ceris/cer şi nu din stejar „sur”, din codrul
sur (d) de stejari din hotarul satului, cum
spunea un document din vreme, ceea ce mă
duce cu gândul că biserica a fost
„călătoare”, pornită dinspre Voineasa,
Oltenia (pe bucăţi şi în care). Bârnele
(vârghii) ating dimensiuni impresionante,
10 m lungime şi 70 cm lăţime, sunt
îmbinate la capete în „ţincuri” (cheotori).
Cioplirea şi îmbinarea lor s-au făcut cu
barda şi securea. Sub streaşină, capetele
grinzilor transversale, fixate pe bârnele
orizontale prin plătuială şi chertături, şi
căpriorii prelungiţi în exterior, formează
un sistem de susţinere care are şi un efect
decorativ. Acoperişul din şindrilă de brad
este unic pentru toată clădirea, cu excepţia
turlei (n.n. Este posibil ca turla să fie
adăugată ulterior datei de construire a
bisericii).
Revăd catagrafia şi reţin că nu puţine
biserici au fost „arse de turci”, chiar „s-au
ars de vrăjmaşii turci” (la Crunţi, biserica
cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae „s-au
arsu şi poporanii locuitori se află cu
preoţii băjenari prin câmpuri”). La
Buciumeni, Frăţileşti, plasa Balta, „ostaşii
ruseşti au stricat înăuntru bolta altarului”
ş.a. Cumplite vremuri!
Planul bisericii s-a păstrat intact: navă
dreptunghiulară alungită (L=16,10 m,
l=6,30 m), continuată cu o absidă (incinta
altarului) cu patru laturi dispuse într-un
contur semicircular. Intrarea se face
printr-un pridvor deschis, continuat cu
pronaosul (tinda femeilor), naosul şi
altarul cu o mică fereastră dispusă în axul
bisericii. Iniţial, pronaosul era despărţit de
naos printr-un perete de scânduri (azi se
păstrează doar martorii).
Deasupra pridvorului se află un turn scurt
(turlă-clopotniţa), de formă paralelipipedică, cu acoperiş în patru ape. Accesul în
turlă se face pe o scară aflată în pronaos, în
stânga intrării. Bolta naosului şi altarului
are formă semicilindrică, sprijinită pe
arce-nervuri şi tăvănită cu scânduri de
brad. Pronaosul şi altarul aveau iniţial
duşumele din scânduri, în timp ce naosul
era pardosit cu dale de piatră şlefuite de
formă pătrată. După strămutare,
pardoseala a fost refăcută, dalele de piatră
păstrându-se doar în faţa catapeteasmei
(soleea). Uşile Împărăteşti datează de la
începuturile bisericii şi au fost recuperate
prin bunăvoinţa Pr. Stavrofor Nifon Petruş
(Fundata).
Principalul element decorativ îl constituie
brâul în torsadă (funia timpului, Sânul lui
Avraam, veşnicia) sculptat de-a lungul
„blănii” mediane, continuitatea acestuia
fiind întreruptă de ferestre şi de absida
altarului. Pridvorul are şase stâlpi cu
capiteluri sculptate şi arcade în acolade la
grinzi. Portalul uşii de la intrare este
ornamentat cu ancadramente şi o cruce,
incizate. Elemente decorative, discrete

prin simplitatea lor, se întâlnesc şi la strane
(refăcute aproape în totalitate),
proscomidiar şi masa Sfântului Altar.
Mobilierul (axioniţa, iconostasul) se pare
că aparţine secolului al XIX-lea. Sfânta
Masă, susţinută de patru stâlpi, închipuind
pe cei patru evanghelişti, este originară şi
are elemente decorative feudale sculptate.
Icoanele sunt pictate pe lemn (tempera,
ulei) şi datează din secolul al XIX-lea,
unele dintre ele aparţinând chiar bisericii
de la Poiana, altele fiind primite prin
donaţie sau cumpărate.
De la 1737 (1747?) datează lespedea de
mormânt (L=1,56m, l=0,81m) aparţinând
boierului Răducanu Târcă: „Supt această
piatră oasele robi lui Dumnezeu Chirca
Stana Dragomiri Zavta Dumitraşco Petco
Gheorghe Tudorache Dobra Maria
Tudoria şi copii Voica Păuniţa Dragomir
Dumitraşco Velica Maria Tudora Stan
Pena Matei Radaicucea Dumitra Dobra
Zamfira Ivan Zaharia Pavel 1737”. Este un
cenotaf.
Pe platou, în faţa bisericii, se află două
cruci de piatră. Prima (H=1,66m, l=o,66m)
este datată 1889 şi se pare că a aparţinut
unuia dintre ultimii preoţi care au slujit la
Biserica de la Poiana. Este cioplită în
tehnica meplat, cu un text inscripţionat în
limba română (cu caractere chirilice) cu
numele celor care au ridicat crucea şi
simbolurile: pasărea sufletului (Sfântul
Duh), biserica cu trei turle, brazi
îmbrăţişaţi şi soarele în glastră. Cealaltă
cruce, datată 1877 (H=o,81m, l=o,44 m)
este realizată în aceeaşi tehnică, purtând
simbolurile: crucea, pasărea sufletului
(Sfântul Duh), serafimi.
Bolta bisericii a fost pictată în anul 2001 de
către vestitul artist Ion Nicodim în tehnica
ulei pe pânză. Tema picturii, Iisus cu viţa
de vie, a fost binecuvântată de Vlădica
Damaschin. Tot Ion Nicodim este autorul
candelabrului de lemn, heruvimi ţinând în
mâini făclii, inspirat dintr-un candelabru
maramureşean scăpat dintr-o biserică
pierdută.
În primăvara anului 2004 au fost înlocuiţi
stâlpii care cadrează intrarea pridvorului
(meşter Titi Carpen). Icoanele din
registrele superioare ale actualei
catapetesme sunt realizate de pictorul Ion
Grigorescu, 2003, prin contribuţia
enoriaşilor şi a familiei Alexandru Pană
(Zurich – Elveţia). Tot Ionică Grigorescu a
pictat uşile diaconeşti şi prăznicarele.
Pisania (cioplită în lemn) a fost făcută de
artistul Gabriel Manole.
Alte podoabe de preţ întregesc patrimoniul
bisericii (potire, candele, cădelniţe, cărţi
vechi). Tetrapodul (analog, amvon
portativ, din lemn şi piele), provine de la
Biserica din Buieşti (Ialomiţa). Cu acesta a
slujit Sfântul Calinic de la Cernica.
Covoarele şi ştergarele au fost donate de
enoriaşi.
În vecinătatea bisericii am aşezat un colac
de puţ, din piatră cu inscripţie, în chirilică,
cu text sculptat prin incizie: „S-AU
RIDICAT CU CHELTUIALA LUI ARON
NEDELCOVICI 1853” şi o gură de puţ
(1937 cu inscripţia „GH. TACHE 1937.
TRIFU METELEU”. Colacii provin din
comuna Balaciu, judeţul Ialomiţa.
*
Încă intru cu frică în „Poiană”, să bat toaca
sau să trag clopotul, să spun Psalmii, să
port făclia înaintea Evangheliei, să
pregătesc anafora, să mă rog pentru familia
mea, neamul şi apropiaţii mei, vii şi
adormiţi, să spun un cuvânt de învăţătură,
să-mi împuţinez tristeţea şi să-mi sporesc
nădejdea, mulţumindu-i Domnului pentru
toate.
Răzvan Ciucă
Un succes al gazetei noastre: în curând va
apărea o carte - eveniment!
Răzvan Ciucă,
ÎNTRE OGLINZI ŞI
AMINTIRI.
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Dan Alexa acuză
arbitrajul într-o
singură direcţie

Dunărea a pierdut dramatic, în
prelungiri, meciul cu Hermannstadt
excepţie la vinclu care-l lasă fără
replică pe Cezar Lungu.
Hermannstadt câştigă nemeritat la
Călăraşi. A avut de partea sa şi un
arbitraj de cele mai multe ori
părtinitor, în plus execuţia lui
Dumitriu a fost unică.
Dunărea coboară pe 10 cu 17 puncte
iar duminica viitoare va juca în Bănie
cu U Craiova, partida fiind
programată pe arena Ion Oblemenco
începând cu ora 17.00.

D

an Alexa s-a arătat extrem de
nemulţumit de arbitrajul
gălăţeanului, Viorel Cojocaru,
din partida cu Hermannstadt (scor 0-1),
reproşându-i acestuia cel puţin două
faze pe care le-a judecat părtinitor.
Ştefan Blănaru ar fi trebuit să vadă cartonaşul
galben după ce l-a faultat pe portarul Straton,
lucru recunoscut şi de tehnicianul oaspeţilor,
Vasile Miriuţă, iar Răzvan Dâlbea pe al doilea
„galben” după ce a oprit un balon cu mâna în
apropierea careului propriu.
„Nu doar Blănaru trebuia să ia
cartonaşul galben. Problema e maniera
de arbitraj a acestui arbitru pentru că nu
vreau că mă gândesc la alte lucruri dar
când te arbitrează acelaşi arbitru şi în
primul joc face greşeli flagrante în
favoarea celor de la Hermanstadt şi
meciul acesta îl duce într-o singură
direcţie… De ce nu a dat al doilea galben
lui Dâlbea? A fost henţ, a jucat cu mâna
şi-a mărit aria, a pus mâna pe ea, pentru
mine lucrurile sunt clare dar asta este.”,
a declarat Alexa la conferinţa de presă.

„Mă bucur că suntem o echipă în faţa
căreia adversarii care vin la Călăraşi
trag de timp din minutul 80 pentru a
obţine un punct. Execuţia lui Dimitriu a
făcut diferenţa.
Îl felicit, este o execuţie pe care rar o mai
vedem în România. O înfrângere
dureroasă dar mergem înainte pentru
că mai sunt foarte multe meciuri.
Urmează şi play-out-ul şi şansele sunt
intacte în momentul ăsta.”, a mai spus
antrenorul galben albaştrilor.

ANUNŢ PUBLIC
UAT INDEPENDENŢA,
judeţul Călăraşi, cu sediul în
localitatea Independenţa, str.
Unirii, nr. 42, organizează
licitaţie publică în data de
12.12.2018, ora 10.00 pentru
închirierea suprafeţei de 16,05
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 72/1 – Parcela 1 (satul
Potcoava) - 1417 lei/ha/an.
Termenul până la care se pot
depune ofertele: 10.12.2018,
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,
VOICU Lică

Dunărea Călăraşi – FC
Hermannstadt 0-1

A

rena Ion Comşa a găzduit
duminica trecută, în faţa
a aproximativ 2.000 de
spectatori, partida dintre
Dunărea şi FC Hermannstadt
din cadrul etapei a 16-a a ligii I
Betano.
Precedată de un minut de reculegere
în memoria celui care a fost Ion
Simion, fost mare fotbalist călărăşean,
partida a început echilibrat, ambele
echipe practicând un joc prudent.
Prima mare ocazie a apărut abia în
minutul 18, Vali Alexandru a prins un
şut puternic de la circa 18 metri,
balonul fiind respins cu greu de sub
transversală de tânărul portar, Cătălin
Căbuz.
Imediat,
din
corner,
Alin
Dobrosavlevici a reluat cu capul însă
mingea s-a dus în plasa laterală. În
minutul 23, Cătălin Straton a părăsit
terenul, accidentat câteva minute mai
devreme de atacantul Ştefan Blănaru
care ar fi putut să evite contactul.
Locul său a fost luat de Cezar Lungu
care a debutat oficial în Liga I sub
tricoul Dunării.
Centralul gălăţean, Viorel Cojocaru,
cel care a condus şi “returul” din
sezonul trecut al Ligii a 2-a, tot la

Călăraşi, nu l-a sancţionat nici măcar
cu un avertisment verbal atacantul
sibian.
În minutul 41, Bodo Kanda e la un pas
de gol, şutul său din preluare, din
marginea careului de 6 metri, fiind cu
greu respins de acelaşi Căbuz. Prima
repriză se încheie aşa cum a început,
sibienii preferând să se apere, chiar şi
cu 6 jucători, decât să iasă la atac.
Un alt moment trecut cu vederea de
centralul gălăţean s-a derulat în
minutul 54. După ce i-a dat galben lui
Răzvan Dâlbea în minutul 53, câteva
zeci de secunde mai târziu, căpitanul
oaspeţilor opreşte un balon cu mâna,
nemaifiind sancţionat aşa cum ar fi
trebuit tot cu cartonaşul galben de
Cojocaru!
Dunărea
revine
la
construcţie, presează pe flancuri, o
altă ocazie apaţinându-i lui Georgian
Honciu care, în minutul 63, execută
puternic o lovitură liberă de la vreo 26
de metri, balonul trecând pe lângă
bara laterală.
Ultimele 20 de minute ale întâlnirii
aparţin în totalitate echipei călărăşene
însă sibienii vor da lovitura de graţie în
minutul 4 al prelungirilor. Bogdan
Rusu îl vede bine pe Lucian Dumitriu
care avansează spre careul nostru şi de
la 22 de metri prinde un trasor de

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare
UAT COMUNA INDEPENDENŢA
Titular COMUNA INDEPENDENŢA cu sediul în comuna Independenţa, str. Unirii,
nr. 42, 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 „Întreţinere şi reparaţie strada Cireşului,
sat Potcoava, comuna Independenţa, judeţul Călăraşi” propus a fi amplasat în
comuna Independenţa, sat Potcoava, judeţul Călăraşi.
1.Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate
la sediul APM Călăraşi, Şoseaua Chiciu, nr. 2, judeţul Călăraşi, în zilele de lunivineri, între orele 9-12, precum şi la următoarea adresă de internet:
wwwapmcl.anpm.ro
2.Publicul interest poate înainta comentarii/observaţi la proiectul deciziei de
încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare
UAT COMUNA INDEPENDENŢA
Titular COMUNA INDEPENDENŢA cu sediul în comuna Independenţa, str. Unirii,
nr. 42, 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 „Modernizare drumuri în localitatea
Independenţa, judeţul Călăraşi”.
1.Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la
sediul APM Călăraşi , Şoseaua Chiciu, nr. 2, judeţul Călăraşi, în zilele de luni-vineri,
între orele 9-12, precum şi la următoarea adresă de internet: wwwapmcl.anpm.ro
2.Publicul interest poate înainta comentarii/observaţi la proiectul deciziei de
încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, în presă şi la
sediul administraţiei locale pe teritoriul căreia se va realize investiţia.

A marcat: Lucian Dumitriu (90+4')
Dunărea: 25. Cătălin Straton (1.
Cezar Lungu, 23') – 23. Filip Gligorov,
17. Alin Dobrosavlevici (cpt.), 35.
Walace Da Silva, 27. Gaston Mendy –
11. Bodo Kanda (8. Stelian Cucu, 52'),
Alex Bourceanu, 89. Georgian Honciu
– 9. Nicolae Carnat, 29. Mediop
Ndiaye, 19. Valentin Alexandru (21.
Hamidou Keyta').
Rezerve: 30. Alin Şeroni, 10.
Valentin Munteanu, 4. Cristian
Puşcaş, 5. Gabriel Simion.
Antrenor: Dan Alexa
Hermannstadt:1. Cătălin Căbuz – 2.
Gabriel, 6. Cătălin Pîrvulescu, 30.
Alexandru Dandea, 4. Ionuţ Stoica, 17.
Daniel Tătar – 77. Tiberiu Serediuc
(16. Besart Abdurahim, 49'), 5. Răzvan
Dâlbea (25. Nemanja Mijuskovic, 61'),
44. Lucian Dumitriu – 9. Juvhel
Tsoumou, 89. Ştefan Blănaru (90.
Bogdan Rusu, 86').
Rezerve: 12. Toma Niga – 87. Florin
Acsinte, 14. Andrei Herghelegiu.
Antrenor: Vasile Miriuţă
Au arbitrat: Viorel Cojocaru (Galaţi)
– Sebastian Gheorghe (Suceava),
Radu Ghinguleac (Bucureşti).
Rezervă: Marian Barbu (Făgăraş)
Observatori: Corneliu Fecioru,
Mihai Stanciu (ambii Bucureşti)
Cartonaşe galbene: G. Mendy (31'),
S. Cucu (85') / C. Pîrvulescu (30'), R.
Dâlbea (53'), L. Dumitriu (67')

ANUNŢ PUBLIC
UAT INDEPENDENŢA,
judeţul Călăraşi, cu sediul în
localitatea Independenţa,
str. Unirii, nr. 42,
organizează licitaţie publică
în data de 12.12.2018, 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: 10.12.2018,
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,
VOICU Lică
www.obiectiv-online.ro
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CUM SE CREEAZĂ
UN CONT ECOAQUA
Site-ul www.ecoaqua.ro este un proiect al A.D.I.
Ecoaqua, prin care se urmăreşte o comunicare cât mai
eficientă între populaţia ce beneficiază de serviciul de
alimentare cu apă şi canalizare şi operatorul ECOAQUA
SA.
CONTUL MEU ECOAQUA este o aplicaţie găzduită pe
website-ul www.ecoaqua.ro prin care clientul serviciilor
de apă canalizare oferite de ECOAQUA SA Călăraşi are
acces la date actualizate la zi din sistemul intern al
operatorului privind punctul de consum contractat.
Folosind Contul meu ECOAQUA utilizatorii au acces facil
la toate informaţiile de care au nevoie în calitatea lor de
client.
Serviciul asigură în permanenţă:
· evidenţa facturilor
· evidenţa plăţilor
· fişele indexelor de facturare a contorilor
· trimiterea de sesizări operatorului
· primirea de mesaje informative de către clienţi de la
operator
· soldul de plată la zi pentru serviciile prestate

21.000 mc de lemn de foc vânduţi
populaţiei de Direcţia Silvică
Călăraşi în primele 10 luni ale anului

R

egia Naţională a Pădurilor – Romsilva a vândut
direct populaţiei, în primele zece luni ale
anului, un volum de peste 1,3 milioane de metri
cubi lemn pentru foc, cu 30% mai mult decât volumul
total oferit pe parcursul anului trecut. La nivelul
judeţului Călăraşi, Direcţia Silvică a comercializat
către populaţie, în primele 10 luni ale acestui an,
21.000 mc de lemn de foc.
Astfel, până la finalul lunii octombrie, Romsilva a
vândut direct populaţiei 1.365.888 de metri cubi lemn
pentru foc, la un preţ mediu de 170 de lei pe metru cub,
fără taxa pe valoare adăugată.
Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva va furniza
direct populaţiei, în anul 2018, conform estimărilor,
un volum de 1,7 milioane de metri cubi lemn pentru
foc.
Preţul lemnului pentru foc variază în funcţie de specie,
sortiment şi condiţiile de livrare.Cele mai mari
cantităţi de lemn pentru foc, aproximativ 70%, sunt
disponibile la depozitele temporare amenajate de
ocoalele silvice din cadrul Romsilva la drumurile auto,
costurile de transport nefiind incluse în preţ.
Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva a reuşit
creşterea volumului de lemn pentru foc, livrat direct

populaţiei, lemn rezultat în principal din lucrări de
îngrijire şi de igienizare a pădurilor.
În urma unor eforturi susţinute, Romsilva a
înregistrat, în ultimii doi ani, o evoluţie a volumului de
lemn pentru foc livrat direct populaţiei, aproximativ
840 de mii de metri cubi în 2016 şi 1 milion de metri
cubi în 2017.
Pentru a veni în sprijinul persoanelor interesate,
Romsilva a demarat o campanie de informare privind
achiziţia de lemn pentru foc, toate informaţiile
referitoare la oferta disponibilă fiind afişate la sediile
ocoalelor silvice din cadrul regiei şi sediile primăriilor,
precum şi prin anunţuri în presa locală.
De asemenea, aceste informaţii centralizate la nivelul
direcţiilor silvice sunt prezentate pe pagina de internet
a Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva,
www.rosilva.ro, la secţiunea ”Informare publică Disponibil lemn foc pentru populaţie”, toate
informaţiile fiind actualizate de două ori pe lună.
Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva administrează
3,14 milioane de hectare păduri proprietatea publică a
statului şi asigură servicii silvice pe baze contractuale
pentru aproximativ 1 milion de hectare de păduri
aflate în alte forme de proprietate.

CUM SE CREEAZĂ UN CONT ECOAQUA
Pentru a vă crea un cont în aplicaţia online de pe portalul
www.ecoaqua.ro trebuie să fiţi un client valid al
companiei (ceea ce înseamnă să aveţi un contract de
furnizare apă încheiat şi să primiţi facturi pentru acest
serviciu) şi să deţineţi un cont valid de e-mail.
Informaţiile care vi se vor solicita la crearea contului sunt
următoarele:
· Cod client: codul de client (de pe factură în dreapta
sus sub datele de identificare a clientului) prin care un
utilizator este verificat dacă este client al companiei
· Nume, Prenume
· Localitate, Adresa (stradă, nr, bloc, scară,
apartament - le regăsiţi de asemenea în factură)
· Email: o adresă de e-mail validă, pentru autentificare
şi pentru a putea primi informaţiile legate de portal, din
partea companiei
PASUL 1
Introduceţi toate aceste date solicitate, urmate de
introducerea codului captcha, generat automat din
stânga, finalizând prin tastarea butonului Înregistrare
cont
PASUL 2
După verificare şi validare de administratorul portalului
veţi primi un mesaj pe adresa de e mail introdusă de
dumneavoastră specificându-se:
· Nume utilizator: E-mailul introdus la pasul 1
· Parolă: Un cod din 8 caractere generat automat
PASUL 3
Autentifică-te din pagină dreapta a paginii
www.ecoaqua.ro, folosind elementele primite la pasul
anterior.
Dacă vrei să fii informat, dacă vrei să comunici la un nivel
superior cu furnizorul tău de servicii apă şi canalizare
crează-ţi „Contul meu ECOAQUA”.

Pe nu mai puţin de 132 de ha se vor planta copaci, în judeţul Călăraşi,
în cea de a doua campanie de împăduriri din acest an a Romsilva

R

egia Naţională a Pădurilor – Romsilva a
demarat cea de-a doua campanie de
împăduriri din acest an, cu lucrări programate
pentru împădurirea apeste 1.100 de hectare, pentru
care se vor utiliza aproximativ3,7 milioane de puieţi
forestieri, suma totală alocată fiind de 11,2 milioane de
lei.
Începutul lucrărilor de toamnă a fost amânat de seceta
prelungită, nefiind îndeplinite condiţiile de umiditate
a solului, necesare pentru reuşita plantării puieţilor
forestieri.
Cele mai extinse lucrări de împădurire, în fondul
forestier de stat, se desfăşoară în judeţele Dolj, pe 172
de hectare, Călăraşi, pe 132 de hectare, Brăila, pe 113
hectare şi în Ialomiţa, pe 98 de hectare.
Lucrările de plantare din România se realizează
primăvara, preponderent în zonele de munte şi deal,
iar lucrările de toamnă se desfăşoară la altitudini mici,
în zonele de câmpie şi silvostepă, distribuţia lucrărilor
fiind fundamentată prin cercetări ştiinţifice şi practica
silvică din ultimele decenii.
În acest an, programul Regiei Naţionale a Pădurilor –
Romsilva pentru regenerarea pădurilor prevede
lucrări pe 12.881 de hectare, 8.443 de hectare prin
regenerări naturale şi 4.448 de hectare prin regenerări
www.obiectiv-online.ro

artificiale, iar bugetul alocat în 2018 pentru lucrările
de regenerare şi întreţinere a acestora se ridică la
suma de 167,4 milioane de lei.
Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva a cheltuit
pentru lucrările de împădurire de primăvară 61,3
milioane de lei, folosiţi pentru regenerarea naturală şi
artificială a 10.779 de hectare, din care regenerări
naturale pe 7.212 hectare şi regenerări artificiale pe
3.567 de hectare, fiind plantaţi peste 22 de milioane de
puieţi forestieri.
Toţi puieţii forestieri plantaţi în lucrările de
împădurire din primăvară şi toamnă provin din
pepinierele Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva.
În ultimii cinci ani, în pădurile de stat administrate de
Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva au fost
plantaţi peste 187 de milioane de puieţi forestieri, fiind
regenerate 50.034 de hectare pe cale naturală şi
31.836 de hectare prin împăduriri, cheltuindu-se, în
acest scop, peste 570 de milioane de lei.
Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva
administrează 3,14 milioane de hectare de păduri
proprietatea publică a statului şi 22 de parcuri
naţionale şi naturale cu o suprafaţă de aproximativ
850 de mii de hectare.
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Sărbătorim Centenarul -

ANUNŢ
LICITAŢIE
Consiliul local Modelu, judeţul
Călăraşi, str. Plopilor, nr. 12, CF
3966354, tel. 0242312553, fax
0272312381, e-mail:
primaria_modelu@yahoo.com,
anunţa organizarea licitaţiei
publice deschise, pentru
concesionarea unui teren
aparţinând domeniului public al
comunei Modelu, Jud. Călăraşi.
Obiectul concesiunii
- imobil intravilan, proprietate
privată a comunei Modelu, situat în
comuna Modelu, sat Tonea, str.
Prelungirea Călăraşi, nr.43, compus
dintr-o clădire cu suprafaţa
construită de 91 m.p. şi terenul
aferent în suprafaţă de 388 m.p.,
cu destinaţia cabinet medical.
Preţul de pornire a licitaţiei este de
400 lei/lună şi durata inchirierii de
10 ani.
Persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al
documentaţiei de atribuire,
adresându-se Biroului de relaţii cu
publicul din cadrul primăriei
Modelu.
Costul pentru obţinerea unui
exemplar al documentaţiei de
atribuire este de 50 lei – caietul de
sarcini, 10 lei – taxa participare si
10 % din preţul anual al
concesionării. Data limită de
depunere a ofertelor este
14.12.2018 ora 12.00.
Şedinţa publică de deschidere a
ofertelor va avea loc în data de
20.12.2018, ora 10.00, la sediul
primăriei Modelu.

Ziua Naţională a României 1 Decembrie 2018
Motto: ,,Ţara nu se serveşte cu declaraţii de dragoste, ci cu muncă cinstită şi, la nevoie, cu jertfă.”
Mihail Sadoveanu

Z

iua Naţională este o zi deosebită pentru
toţi românii, mai ales pentru că ea are o
semnificaţie istorică deosebită. Unirea
realizată în 1918 este una din cele mai mari
realizări istorice ale poporului nostru.
Insuflarea dragostei pentru strămoşii noştri,
pentru trecutul istoric al poporului nostru,
pentru realizările istorice şi culturale, precum
şi pentru personalităţile pe care le-a dat acest
popor de la începuturile sale şi până azi, sunt
doar câteva din subiectele pe care le abordăm
cu ocazia acestui eveniment.
Ziua Naţională este un bun prilej de a aborda
astfel de subiecte pe teme de istorie, ocazie cu
care insuflăm copiilor sentimente de dragoste
şi respect pentru limba română, ţara noastră,
poporul român, strămoşii noştri, pentru
obiceiurile şi tradiţiile strămoşeşti, pentru
istoria şi eroii noştri, mândria că sunt
descendenţii unor oameni curajoşi şi iubitori
de neam şi ţara. Cu această ocazie, Şcoala
Gimnazială „Iancu Rosetti” din comuna Roseţi
a organizat, în cadrul proiectului educaţional
„1 Decembrie 1918-înfăptuirea unui
ideal istoric”, un spectacol de muzică, dans si
poezie în colaborare cu Şcoala Jegălia, Şcoala
Specială nr.1, Şcoala „T. Vladimirescu”, Şcoala
„Constantin Brâncoveanu” şi Şcoala nr. 2
Modelu. În prezentarea momentelor, dar şi în
organizarea expoziţiei de desene şi colaje au
fost implicate multe cadre didactice cum sunt;
Felea Daniel, directorul şcolii Roseţi, Manciu
Elena, director adjunct, Rotaru Marilena,
Vasile Lucreţia, Apostol Mirela, Călin Mariana,
Ghiţă Vasilica, Paraschiv Lenuta, Tănase
Victoriţa, Rîjnoveanu Daniela, Butoi Adrian,

Arpăşanu Polixenia, Dumitru Cristina,
Lumperdean Constanţa, Dincă Daniel,
Lumperdean Viorel, Popa Nicoleta, Durac
Mirela, Gheorghe Liliana, Cangea Monica,
Decu Marioara, Vasile Lucretia, Stroescu
Simona, Mihăilă Cerasela, Manu Nicoleta,
Mincu Alina, Râjnoveanu Ramona, Marin
Georgeta, Oprişan Constantina, Mihai Oana.
Programul artistic dedicat sărbătorii MARII
UNIRI a avut loc în data de 29 noiembrie a.c.,
pe scena căminului cultural din Roseţi şi a
debutat cu un citat din poezia „Slăviţi Unirea
Centenară”, scrisă de Valeria Mahok:
„Fraţi români, slăviţi Unirea!
Talismanul nostru sfânt,
Fără ea Ţara se pierde...
În mii de deşertăciuni!
În mesajul său, primarul localităţii, Nicolae
Râjnoveanu, a punctat următoarele: „Anul
1918 reprezintă în istoria poporului român,
anul triumfului idealului naţional, anul
încununării victorioase a lungului şir de lupte

şi sacrificii umane şi materiale pentru făurirea
statului naţional unitar. Acest proces istoric,
desfăşurat pe întreg spaţiul de locuire
românesc, a sădit în inima românilor de
pretutindeni mândria de a fi român şi speranţa
într-o lume mai bună. Bucuria românilor de
atunci, de la Alba Iulia, o împărtăşim şi noi azi!
La Mulţi Ani, România!” În cadrul activităţii
dedicate zilei de 1 Decembrie au fost prezenţi
reprezentanţi de seamă ai comunităţii locale,
Primarul Nicolae Râjnoveanu, Arnaud
Charmetant - reprezentant S.C. CONCORDIA
SRL, George Chiriţă, secretar general PSD
Călăraşi, Laura Chirea, reprezentanta „KIDS
FUN”. Nu în ultimul rând, cu acest prilej au
primit premii în bani, de la primarul Nicolae
Râjnoveanu, patru elevi de gimnaziu care au
obţinut premii la Concursul Judeţean de
Matematică „ION CHEŞCĂ”. MIRICĂ CARP
ANDREI şi DUILAŞ ION - cls. a V-a A;
PETCOVICI ALEXANDRU ŞTEFAN şi GHIŢĂ
DENISA VALENTINA - cls a VI-a A!

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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Anunţ public privind
decizia de încadrare
(titularul proiectului)

ROMÂNIA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CĂLĂRAŞI
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
910058; Călăraşi, str. Bucuresti, nr. 140A; Tel.: 0242-31.10.05, Fax: 0242/31.85.74

web: www.primariacalarasi.ro; email: office@primariacalarasi.ro

ANUNŢ
În perioada 26.11.2018 – 11.12.2018, între
orele 08.00 - 16.30, posesorii de autovehicule cu
capacitatea maximă autorizată de până la 3,5 tone
sunt invitaţi la Compartimentul Transport Public
Local din cadrul Primăriei Municipiului Călăraşi
pentru a depune cerere pentru repartizarea/licitarea
unui loc de parcare de domiciliu cu plată, în parcarea
arondată locuinţei dumneavoastră, Str. Progresul
– Str. Cornişei - Bloc B19, B20; Str. Victoriei
– Str. Zefirului - Bloc I39; Str. Flacăra – Str.
Progresul - Bloc B21, B22, B23, B24; Str.
Progresul – Str. Cornişei - Bloc B 33.
Pentru persoane fizice:
w
Cerere tip
w
Documente privind domiciliul/reşedinţă: copie
BI/CI şi actul de proprietate sau contract de
închiriere avizat de Direcţia Generală a Finanţelor
Publice – copie
w
Certificat de căsătorie pentru cazurile în care întrun apartament locuiesc una, două sau mai multe
familii – copie
w
Certificatul de Înmatriculate al autovehiculului
deţinut în proprietate/utilizare/folosinţă – dovadă
că are inspecţia tehnică perioadică valabilă – copie şi
original pentru conformitate
w
Dovada de plată a impozitului la zi pentru fiecare
autoturism luat în discuţie
w
Documente privind dreptulde folosinţă/utilizare a
autovehiculului: contract de leasing, act de donaţie,
act de moştenire, contract de comodat în formă
autentică – copie şi original pentru conformitate
w
Certificat de încadrare într-o grupă de handicap
(dacă e cazul)
w
Dovada că este veteran de război sau beneficiar al
Decretului-Lege nr.188/1990, dacă este cazul
w
Declaraţie pe propria răspundere că nu deţine

Anunţ
Pieţe şi Oboare
Cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă din acest
an, Primăria Municipiului Călăraşi
organizează Târgul de Crăciun –
Orăşelul Copiilor pe platoul din faţa
Centrului Judeţean de Cultură şi Creaţie
Călăraşi.
În structura evenimentului este inclusă
funcţionarea a 6 căsuţe de lemn de
dimensiuni 2/2,5 m, decorate festiv şi
dotate cu priză pentru alimentare la
reţeaua electrică precum şi sistem de
iluminat (un bec), destinate funcţionării
lor ca puncte de vânzare a produselor
alimentare /nealimentare specifice
sărbătorilor de iarnă, către copiii ce vor
vizita Orăşelul.
Serviciul Public Pieţe şi Oboare anunţă
comercianţii interesaţi că sunt aşteptaţi
la sediul de la Orizont Prel. Bucureşti, Bl.
Agroalimentar BIG în vederea închirierii
acestora. Relaţii suplimentare la telefon
0242 333040.

Anunţ pierdere
Pierdut Certificat constatator
emis în baza legii 359/2004, nr.
12323/18.07.2006, pentru firma
Stanciu Auraş SNC, CUI
5005068, J51/1048/1993. Se
declară nul.
www.obiectiv-online.ro

garaj amplasat pe domeniul public şi nu deţine un
loc repartizat într-o altă parcare de domiciliu în
municipiul Călăraşi pentru autovehicul proprietate
sau care face obiectul unui contract de comodat
w
Dovadă, prin prezentarea unei adeverinţe, că
persoana juridică care are calitatea de proprietar al
autovehicului este de acord ca persoana fizică care
are domiciliul sau reşedinţa într-un imobil arondat
parcării de domiciliu să utilizeze vehicolul, inclusiv
să parcheze la domiciliu
w
Documentul care atestă calitatea de utilizator
(viitor proprietar) a persoanei juridice, în cazul în
care vehiculul încredinţat este achiziţionat în sistem
leasing
Pentru persoane juridice:
w
Cerere tip
w
Certificat de înmatriculare al societăţii - copie
w
Certificatul de înmatriculare al vehiculului deţinut
în proprietate/utilizare/folosinţă – dovadă că are
ITP Valabilă – copie şi original pentru conformitate
w
Dovada de plată a impozitului la zi pentru fiecare
autoturism luat în discuţie
w
Documente privind dreptul de folosinţă/utilizare a
autovehiculului: contract de leasing, act de donaţie,
act de moştenire, contract de comodat în formă
autentică – copie şi original pentru conformitate
w
Certificat de încadrare într-o grupă de handicap
(dacă e cazul)
w
Declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului că societatea că nu deţine garaj amplasat pe
domeniul public şi nu deţine un loc repartizat într-o
altă parcare de domiciliu în municipiul Călăraşi
pentru autovehicul proprietate sau care face
obiectul unui contract de comodat
Preşedinte comisie,
Scarlat Iane

Titular Comuna Ulmeni cu sediul în
comuna Ulmeni, strada Şoseaua Olteniţei,
nr. 310, judeţul Călăraşi, anunţă publicul
interesat asupra luării deciziei etapei de
încadrare FĂRĂ evaluare de impavt asupra
mediului FĂRĂ evaluare adecvată de către
APM Călăraşi, în cadrul proceduriilor de
evaluare a impactului asupra mediului şi de
evaluare adecvată pentru proiectul ”
MODERNIZARE, STRADA UNIRII ÎN
COMUNA ULMENI, JUDEŢUL
CĂLĂRAŞI” propus a fi amplasat în
comuna Ulmeni, sat Ulmeni, judeţul
Călăraşi.
1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele
care o fundamentează pot fi consultate la
sediul APM Călăraşi, Şoseaua Chiciu, nr 2,
judeţ Călăraşi, în zilele de luni – vineri,
între orele 9 -12, precum şi la următoarea
adresă de internet: wwwapmcl.anp.ro
2. Publicul interesat poate înainta
comentarii/observaţii la proiectul deciziei
de încadrare în termen de 5 zile de la data
publicării prezentului anunţ.

ANUNŢ PUBLIC
PRODUCŢIE CNC CĂLĂRAŞI SRL-D
solicită autorizaţie de mediu pentru
obiectivul Fabrica de mobilă amplasat în
jud. Călăraşi, mun. Călăraşi, str. Bucureşti,
nr. 312, camera 6.
Pentru informaţii suplimentare propuneri
şi contestaţii se va contacta Agenţia
pentru Protecţia Mediului Călăraşi,
şoseaua Chiciu, nr. 2, Călăraşi, cod
910005, e-mail:office@apmcl.anpm.ro,
tel/fax.0242315035, 0242311926, tel
mobil: 0746248675 în termen de 10 de
zile de la apariţia anunţului.

ANUNŢ
Primăria comunei Mânăstirea, cod fiscal 3796853,
cu sediul în comuna Mânăstirea, strada Olteniţei, nr.
70, judeţul Călăraşi, telefon/fax 0242520018, e-mail
manastirea_primaria@yahoo.com anunţă
concesionarea suprafetei de 65030 mp teren
categoria ape stătătoare – Bazin nr. 2 – Privalul
Scoiceni, bun ce aparţine domeniului public al
comunei Mânăstirea, judeţul Călăraşi.
Durata concesiunii: 25 ani.
Documentaţia de atribuire se poate achiziţiona pe
suport de hârtie, contra cost, la preţul de 100 lei,
sumă ce va fi achitată în numerar la casieria
Primăriei Mânăstirea. Persoana de contact Năstase
Ion, secretarul comunei Mânăstirea.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor:
18.12.2018
Ofertele vor fi depuse în două exemplare la sediul
primăriei Mânăstirea, comuna Mînăstirea, strada
Olteniţei, nr. 70, judeţul Călăraşi.
Data limită de depunere a ofertelor: 20.12.2018, ora
9.00.
Şedinţa publică de deschidere a ofertelor se va
desfăşura la data de 20.12.2018, ora 10.00 la sediul
primăriei Mânăstirea, comuna Mînăstirea, strada
Olteniţei, nr. 70, judeţul Călăraşi.
Soluţionarea litigiilor apărute se va face la
Tribunalul Călăraşi, secţia contencios administrativ.

ANUNŢ
Primăria comunei Mânăstirea, cod fiscal 3796853, cu sediul în comuna Mânăstirea, strada Olteniţei, nr. 70,
judeţul Călăraşi, telefon/fax 0242520018, e-mail manastirea_primaria@yahoo.com anunţă concesionarea
suprafetei de 7407 mp teren categoria ape stătătoare – Bazin nr. 3 – Privalul Scoiceni, bun ce aparţine
domeniului public al comunei Mânstirea, judeţul Călăraşi
Durata concesiunii: 25 ani.
Documentaţia de atribuire se poate achiziţiona pe suport de hârtie, contra cost, la preţul de 100 lei, sumă ce va
fi achitată în numerar la casieria Primăriei Mînăstirea. Persoana de contact Năstase Ion, secretarul comunei
Mânăstirea.
Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 18.12.2018
Ofertele vor fi depuse în două exemplare la sediul primăriei Mânăstirea, comuna Mînăstirea, strada Olteniţei,
nr. 70, judeţul Călăraşi.
Data limită de depunere a ofertelor: 20.12.2018, ora 9.00
Şedinţa publică de deschidere a ofertelor se va desfăşura la data de 20.12.2018, ora 10.00 la sediul primăriei
Mânăstirea, comuna Mânăstirea, strada Olteniţei, nr. 70, judeţul Călăraşi.
Soluţionarea litigiilor apărute se va face la Tribunalul Călăraşi, secţia contencios administrativ.
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Simona Halep a devenit cetăţean
de onoare al municipiului Călăraşi
S

imona Halep a ajuns greu miercuri,
28 noiembrie, la Călăraşi, cu o oră
întârziere faţă de programul
anunţat, date fiind condiţiile dificile de
trafic cauzate de viscolul de afară, dar a
meritat efortul. Sute de oameni o
aşteptau cu sufletul la gură pe campioana
tenisului feminin, numărul 1 mondial.
Sala Barbu Ştirbei a Centrului Cultural a
fost plină de călărăşenii dornici să o vadă
în carne şi oase pe campiona de la Roland
Garros, pe numărul 1 mondial în tenisul
feminin, pe campioana sufletelor
românilor Simona Halep.
După o scurtă oprire la Primăria
Municipiului Călăraşi, acolo unde o
aşteptau primarul Daniel Drăgulin,
alături de cei doi viceprimari, Dragoş
Coman şi Viorel Ivanciu, consilieri locali
şi funcţionari ai primăriei, şi preşedintele
Consiliului Judeţean, Vasile Iliuţă,
Simona Halep a intrat în Sala Barbu
Ştirbei pe ritmurile muzicii machidoneşti
şi în uralele celor prezenţi.
Primarul Municipiului Călăraşi, Daniel
Ştefan Drăgulin, a convocat o şedinţă
extraordinară a Consiliului Local
Călăraşi, la începutul acestei săptămâni,
în care a propus conferirea titlului de
cetăţean de onoare Simonei Halep,
numărul 1 mondial al tenisului feminin,
câştigătoarea titlului de Grand Slam de la
Roland Garros în 2018 şi idolul unei
generaţii.

