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echipa de robotică a CN Barbu Ştirbei
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n urma concursului de selecţie
pentru participarea la
competiţia First Tech
Challenge, echipa de robotică a
Colegiului Naţional „Barbu
Ştirbei” Călăraşi, Danube
Robotics, se află printre
câştigătorii unui grant de 5000 de
euro oferit de Asociaţia Naţie Prin
Educaţie. Grantul constă într-un
kit de robotică, o imprimantă 3D,

Î

trusă de scule şi elemente
necesare construirii unui teren de
concurs.
Asociaţia Naţie Prin Educaţie
activează în domeniul educaţiei STEM
(Ştiintă, Tehnlogie, Inginerie,
Matematică), care are ca scop să creeze
o legătură puternică între liceele si
universităţile cu profil STEM şi mediul
de afaceri din România.

Majoritatea
proiectelor
propuse de Ion
Iacomi pentru
Dor Mărunt au
fost realizate
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Dan Alexa vrea
jucători de atac la
Dunărea
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S-a deschis Orăşelul copiilor
în centrul Călăraşiului
n această seară s-a deschis
Orăşelului copiilor – 2018,
în centrul oraşului
Călăraşi. Acesta va fi deschis
până pe 5 ianuarie 2019 şi
completează funcţionarea
patinoarului în aer liber, a
cărui deschidere a punctat, la
fel ca şi anul trecut, începerea

Î

VINERI

Şi anul acesta, Moş
Nicolae a dăruit cadouri
copiilor din Roseţi! >> pagina 5

Echipa Colegiului National “Barbu
Ştirbei” Călăraşi, RO111 - Danube
Robotics, este constituită din 15 elevi
de la clasele IX – XII, coordonaţi de
profesorii de informatica si fizica din
liceu. Elevii proiectează, construiesc şi
programează robotul şi participă la
competiţia First Tech Challenge
România, unde sunt înscrise 145 de
echipe din 77 de oraşe din
România.
>> pagina 2

SÂMBĂTĂ

sărbătorilor de iarnă.
Bradul înalt de 13 metri,
căsuţele care vor pune la
dispoziţia călărăşenilor
produse de sezon, figurinele,
instalaţia festivă de iluminat,
proiecţiile luminoase, muzica
şi, nu în ultimul rând, Căsuţa
lui Moş Crăciun... >> pagina 2
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Moş Nicolae a venit
şi la copiii care nu au
avut ghetuţe
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S-a deschis Orăşelul copiilor
în centrul Călăraşiului

34 de copii din judeţul Călăraşi cu rezultate foarte
bune la învăţătură, dar la care Moş Nicolae ajunge
mai greu sau deloc, au fost zilele acestea
personajele principale ale campaniei umanitare
derulată de conducerea şi funcţionarii Consiliului
Judeţean Călăraşi.
Sub sloganul „Moş Nicolae vine la CJC pentru
copiii care nu au ghetuţe”, acţiunea a debutat în
prima zi a lunii cadourilor cu amenajarea
spaţiului pentru noile perechi de ghetuţe
cumpărate de aparatul propriu al instituţiei
noastre.
Toţi cei care au dorit să doneze haine, jucării şi
dulciuri au putut-o face în foaierul Consiliului
Judeţean Călăraşi.

n această seară s-a deschis Orăşelului copiilor –
2018, în centrul oraşului Călăraşi. Acesta va fi
deschis până pe 5 ianuarie 2019 şi completează
funcţionarea patinoarului în aer liber, a cărui
deschidere a punctat, la fel ca şi anul trecut, începerea
sărbătorilor de iarnă.
Bradul înalt de 13 metri, căsuţele care vor pune la
dispoziţia călărăşenilor produse de sezon, figurinele,
instalaţia festivă de iluminat, proiecţiile luminoase,
muzica şi, nu în ultimul rând, Căsuţa lui Moş Crăciun
vor întregi atmosfera sărbătorilor de iarnă.
Moş Crăciun va primi vizitatori în Căsuţa amplasată
lângă brad după următorul program:
17 decembrie şi 21 decembrie – de la 17.00 la 19.00
22 decembrie – de la 11.00 şi 13.00 şi de la 17.00 la 19.00
În Ajunul Crăciunului, pe 24 decembrie – de la 17.00 la
19.00

Î

Campania s-a adresat consilierilor judeţeni,
instituţiilor subordonate consiliului, angajaţilor
CJC, executivului şi s-a încheiat joi, 6 decembrie,
atunci când copiii au venit "la oraş" să-şi
primească darurile.

Copiii care vor să îl viziteze pe Moş Crăciun, ajutat de
spiriduşi voluntari ai Crucii Roşii, vor primi acadele şi
bomboane. Mai mult, în acest an, într-o cutie special
amenajată la Căsuţa de închiriat patine, între 06
decembrie şi 16 decembrie, copiii pot lăsa scrisori
Moşului.
Între 17 şi 20 decembrie, la sediul Primăriei
Municipiului Călăraşi, sunt aşteptaţi, ca în fiecare an,
1500 de colindători
Mai trebuie spus faptul că surpriza sfârşitului de an va fi
organizarea în aer liber a Revelionului 2019. Primăria
Călăraşi aduce, pe scena amplasată la km 0, doi artişti
cunoscuţi, care vor face trecerea dintre ani mai
distractivă pentru toţi călărăşenii care vor dori să
întâmpine Noul An împreună, în aer liber. Este vorba de
Corina şi Mossano.

n urma concursului de selecţie pentru
participarea la competiţia First Tech Challenge,
echipa de robotică a Colegiului Naţional „Barbu
Ştirbei” Călăraşi, Danube Robotics, se află printre
câştigătorii unui grant de 5000 de euro oferit de
Asociaţia Naţie Prin Educaţie. Grantul constă într-un
kit de robotică, o imprimantă 3D, trusă de scule şi
elemente necesare construirii unui teren de concurs.

Î
Proiect de 5.000 euro
câştigat de echipa de
robotică a CN Barbu Ştirbei

Asociaţia Naţie Prin Educaţie activează în domeniul
educaţiei STEM (Ştiintă, Tehnlogie, Inginerie, Matematică),
care are ca scop să creeze o legătură puternică între liceele si
universităţile cu profil STEM şi mediul de afaceri din
România.

Echipa Colegiului National “Barbu Ştirbei” Călăraşi, RO111 Danube Robotics, este constituită din 15 elevi de la clasele
IX – XII, coordonaţi de profesorii de informatica si fizica din
liceu.
Elevii proiectează, construiesc şi programează robotul şi
participă la competiţia First Tech Challenge România,
unde sunt înscrise 145 de echipe din 77 de oraşe din România.
Conceptul proiectului FIRST Tech Challenge presupune
mai mult decât construirea unui robot. El include munca în
echipă, lucrul pe proiect, spiritul şi abilităţile antreprenoriale,
iniţiativa şi rezolvarea de probleme, voluntariatul.
Se propun activităţi pentru dezvoltarea atât a competenţelor
tehnice cat şi a celor non-tehnice. Valorile FIRST (For
Inspiration and Recognition of Science and Technology) stau
la baza tuturor activităţilor proiectului. Însuşindu-şi aceste
valori, elevii învaţă importanţa comunicării şi a cooperării
între echipe, aceste abilităţi fiindu-le folositoare şi în viaţa de
adult, indiferent de domeniul în care vor lucra.
www.obiectiv-online.ro
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Primăria Călăraşi
aşteaptă propuneri de
la cetăţeni pentru
bugetul 2019

A

şa cum a obişnuit în ultimii ani, Primăria
Municipiului Călăraşi îşi construieşte
proiectul de buget al viitorului an şi pe baza
propunerilor venite din partea cetăţenilor.
Pentru al cincilea an consecutiv, municipalitatea
aşteaptă propunerile de lucrări din partea
călărăşenilor pe care aceştia le doresc incluse în
bugetul de venituri şi cheltuieli al anului următor.

Cele 6 familii cărora le-a
explodat casa au primit ajutor
din partea Primăriei Călăraşi
20 de persoane, 15 adulţi şi 5 copii, au
rămas fără adăpost în urma unei
deflagraţii produse pe 20 noiembrie în
municipiul Călăraşi. Acoperişul casei în
care locuiau s-a prăbuşit în urma
exploziei.
Un bătrân în vârstă de 87 de ani, din municipiul
Călăraşi, care suferea de o boală la stomac, a încercat să
se sinucidă în această dimineaţă, nemaiputând suporta
durerile. Bătrânul a vrut să se sinucidă prin inhalarea
unei substanţe toxice dintr-un spray de muşte, însă
acesta a explodat, în urma manipulării lângă flacără,
dărâmând acoperişul casei.
În urma anchetei sociale efectuate de municipalitate, în
data de 20.11.2018, la domiciliul lui Ion Enache, situat
în mun. Călăraşi, str. Bucureşti, nr.330, s-au constatat
următoarele:
Imobilul afectat se află în proprietatea personală a
domnului Enache Ion, pensionar cu o pensie de 867 lei

lunar; imobil compus din 7 camere cu dependinţe,
mobilate şi dotate cu strictul necesar, în care locuiau 6
familii înrudite. În dimineaţa zilei de 20.11.2018,
imobilul a fost avariat, având importante distrugeri
materiale.
Comisia de ancheta sociala s-a deplasat la adresa
respectivă şi a constatat că cele 6 familii înrudite, vor
locui provizoriu, la familia nepotului Luţă Costel, în
imobilul situat în Călăraşi, str. Aleea Măgureni, nr.7.
Toţi membrii celor 6 familii vor beneficia în regim de
urgenţă de servirea mesei la Cantina de Ajutor Social.
Ancheta socială a concluzionat faptul că proprietarii nu
dispun de fonduri financiare pentru a putea reface
singuri locuinţa.
Având în vedere veniturile reale ale famililor,
cheltuielile de strictă necesitate pe
care le efectuează, situaţia dificilă în care se află, starea
de sănătate precară, s-a propus acordarea unui ajutor
financiar în valoare de 5.000 lei. În cadrul şedinţei de
Consiliu Local, la intervenţia consilierului Marius
Dulce, suma a fost majorată la 15.000 lei.

Executivul Primăriei Călăraşi a demarat deja lucrul
la proiectul de buget, fiind identificate o parte din
priorităţile anului 2019.
Funcţie de necesitate, urgenţă, categorie bugetară,
planuri urbanistice şi numărul de persoane
deservite, o parte din propunerile ce vor sosi pe
adresa
de
mail
propuneribuget2019
@primariacalarasi.ro sau printr-o scrisoare la
adresa: Primăria Călăraşi, strada Bucureşti, nr.
140A va fi cuprinsă în proiectul de buget 2019.

Toate propunerile primite vor fi publicate pe site-ul
primăriei, pentru a fi cunoscute de toţi locuitorii
municipiului. Acestea pot fi trimise până la data de
31.12.2018.

APIA Călăraşi a autorizat la plată
peste 5.000 de cereri unice de plată
lei, echivalentul a 42.039.941,38 euro, defalcate pe
fonduri, după cum urmează:
- Buget naţional - 7.305.444,62 lei, echivalentul a
1.568.197,15 euro;
- FEADR - 36.827.132,10 lei, echivalentul a
7.905.362,80 euro;
- FEGA - 151.883.089,06 lei, echivalentul a
32.566.381,43 euro.

A

PIA - Centrul judeţean
Călăraşi informează că, din
numărul total de 6.666
cereri unice de plată depuse de
fermierii din judeţul Călăraşi în
anul 2018, au fost autorizate la
plata avansului un număr de 5.484
cereri.
Diferenţa de 1.182 de cereri unice de plată sunt
cereri numai cu scheme de plăţi pentru care nu se
acordă avans (Ajutoare Naţionale Tranzitorii în
sector zootehnic) sau cereri ale fermierilor pentru
care nu s-au finalizat controalele (în special
controlul pe teren prin teledetecţie).
Suma totală reprezentând plata avansurilor pentru
plăţile directe şi pentru măsurile de dezvoltare
rurală legate de suprafaţă a fost de 196.015.665,78
www.obiectiv-online.ro

APIA Călăraşi anunţă că, în conformitate cu
prevederile Deciziei nr.6293 de punere în aplicare
a Comisiei din 01.10.2018 de autorizare a
României, să aplice derogări, în ceea ce priveşte
anul de cerere 2018, de la articolul 75 alineatul (1)
al treilea paragraf din Regulamentul (UE)
nr.1306/2013 al Parlamentului Europeanşi al
Consiliului în ceea ce priveşte nivelul avansurilor
pentru plăţile directe şi pentru măsurile de
dezvoltare rurală legate de suprafaţăşi de
animale, între 16 octombrie şi 30 noiembrie se pot
efectua plăţi în avans de până la 70 % în cazul
plăţilor directe, în conformitate cu Regulamentul
(UE) nr.1307/2013 al Parlamentului Europeanşi al
Consiliului, şi de până la 85% în cazul sprijinului
acordat în cadrul dezvoltării rurale menţionat la
articolul 67 alineatul (2) din Regulamentul (UE)
nr.1306/2013.
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
(APIA) Centrul judeţean Călăraşi a efectuat plata
ajutorului de stat pentru reducerea accizei
la motorina utilizată în agricultură aferentă

cantităţilor de motorină utilizate în perioadele trim.
III şi IV 2017 şi trim. I şi II 2018), conform
prevederilor H.G. nr. 1174/2014, O.M.A.D.R.
nr.1727/2015 cu modificările şi completările
ulterioare.
Suma totală plătită în anul 2018 a fost de
28.368.792 lei, cu sursă de finanţare de la bugetul
naţional, pentru un număr de 2055 cereri de
sprijin financiar, defalcată după cum
urmează:
Trim. III 2017 - Suma totală plătită a fost de
8.491.450 lei, cu sursă de finanţare de la bugetul
naţional, pentru un număr de 696 beneficiari;
Trim. IV 2017 - Suma totală plătită a fost de
4.366.552 lei, cu sursă de finanţare de la bugetul
naţional, pentru un număr de 309 beneficiari;
Trim. I 2018 - Suma totală plătită a fost de
3.997.884 lei, cu sursă de finanţare de la bugetul
naţional, pentru un număr de 368 beneficiari;
Trim. II 2018 - Suma totală plătită a fost de
11.512.906 lei, cu sursă de finanţare de la bugetul
naţional, pentru un număr de 682 beneficiari;
Valoarea nominală a ajutorului de stat pentru
reducerea accizei la motorină pentru anul 2018 este
de 1,7385 lei/litru.
Începând cu data de 03.12.2018, Agenţia de Plăţi şi
Intervenţie pentru Agricultură (APIA) Centrul
judeţean Călăraşi a demarat procesarea şi
autorizarea plăţii finale pentru fermierii care
au depus cereri unice de plată în cadrul Campaniei
2018.
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Majoritatea proiectelor propuse de Ion
Iacomi pentru Dor Mărunt au fost realizate

C

tehnologia modernă, sau cum vom putea
să folosim sistemul de canalizare si epurare
al apei potabile. Ca primar al comunei Dor
Mărunt, vă mulţumesc că m-aţi sprijnit
până acum şi am
încredere totală că şi de acum înainte vom

-Şcoala Dor Mărunt a beneficiat de o
donaţie de mobilier formidabilă. BCR
Leasing, prin intermediul #Topolino
AsociatiaTA, a donat mobilier de foarte
bună calitate către şcoala Dor Mărunt. Un
mare merit pentru această acţiune îl are

„De la bun început am fost conştient că
Administraţia Publică Locală din Dor
M ăru nt are o b l i g aţ i a s ă p ro p u nă
comunităţii programe pentru reabilitarea
zonei. În aceste condiţii, de când mi-aţi
acordat încrederea dumneavoastră am
făcut tot ce mi-a stat în putinţă să
modernizez această comună şi să o aduc la
nivelul demn de a se integra în Uniunea
Europeana. În contextul unei analize ample
s-a putut observa că factorul uman a fost
elementul principal care a urmărit
identificarea oportunităţilor şi, tocmai de
aceea vreau să vă mulţumesc că m-aţi
sprijinit şi m-aţi ajutat de fiecare dată să
găsesc atât puncte tari sau slabe, cât şi
ameninţările dar, si oportunităţiiile din
localitatea pe care o reprezentăm cu
mandrie.
Fiind un locuitor al comunei, am realizat că
trebuie să cunosc mai bine posibilităţile de
dezvoltare economico-socială a localităţii
unde locuiesc şi unde imi desfăşor
activitatea profesională. De aceea, pe baza
analizei conditţiilor geografice, sociale,
culturale actuale am elaborat o strategie de
dezvoltare a comunei pe perioada 20152020. Necesitatea şi oportunitatea
proiectelor arătate în aceasta strategie a
aparut în vederea dezvoltării infrastructurii
locale, dezvoltarea agroturismului la nivel
local şi implicit ridicarea standardului de
viaţă al locuitorilor comunei noastre. La
nivelul administraţiei locale se doreşte
ameliorarea relatiei intre administraţie şi
cetăţenii comunei Dor Mărunt prin lărgirea
accesului la informatii. În plus, faţă de cele
arătate în cadrul lucrării, putem vorbi de
necesitatea elaborării de noi proiecte, prin
accesarea de fonduri europene şi prin
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală.
Proiectele pe care le-am întreprins până
acum, dar, şi cele viitoare, sunt făcute
pentru a îmbunatăţi viaţa locuitorilor
comunei Dor Mărunt. Această strategie de
dezvoltare locală vizează o perioadă de 6 ani
şi poate fi realizată
prin voinţa dumneavoastra. Vă reamintesc
că scopul acestei strategii este de a demara
si finaliza proiectele prin care vom reuşi să
modernizăm comuna din care facem parte
cu mandrie. Astfel, împreună ne vom
bucura de o infrastructură stradală
dezvoltată, vom fi fericiţi să vedem cum
copiii sau nepoţii noştri învaţă să lucreze cu

forma o adevărată echipă şi împreună vom
sărbători finalizarea oricărui proiect
evidenţiat în strategia de dezvoltare
locală.”, afirma primarul comunei Dor
Mărunt, Ion Iacomi, în urmă cu 5 ani.
Cu 1 an şi jumătate înainte de termenul final
al implementării acestei strategii, Ion
Iacomi poate spune clar tuturor că
majoritatea proiectelor incluse au fost
finalizate în anii 2016 – 2018:
-Asfaltarea a 4 km de străzi de interes
public local;
-Construire teren sport Şcoală Gimnazială
Dor Mărunt;
-Montare centrale gaz la Şcolile din Dor
Mărunt;
-Modernizarea iluminatului public stradal
prin tehnologie led prin instalarea a peste
1800 de lămpi cu led;
-Împrejmuire cu gard din prefabricate
beton la cimitirele Dor Mărunt Gară, Dor
Mărunt Central, Ogoru, Dâlga şi Înfrăţirea
(Dâlga şi Înfrăţirea în 2018);
-Instalarea pe străzile principale a unor
coşuri pentru colectarea gunoiului
menajer;
-Reabilitare Şcoală Gimnazială Dor Mărunt
Sat- Corp B;
-Reabilitare Şcoală Gimnazială Dor Mărunt
Gară plus reabilitare alei şi platforme cu
pavele, creare toalete pentru persoane cu
dizabilităţi (2018);
-Reabilitare Şcoală Gimnazială Dor Mărunt
Sat reabilitare alei şi platforme cu pavele,
creare toalete pentru persoane cu
dizabilităţi (2018);

directorul şi managerul Şcolii Dor Mărunt,
doamna Mariana Stan. Ambele şcoli
gimnaziale din satul Dor Mărunt deţin
autorizaţie de securitate la incendiu –
obţinută în urma investiţiilor făcute de
primărie. Sunt doar câteva unităţi de
învăţământ în judeţ are au aceste
autorizaţii. Urmează ca şi la şcoala Dâlga să
se obţină această autorizaţie;
-Şcoala Dor Mărunt a avut promovabilitate
de 100% la examenele naţionale;
-Reabilitare Şcoală Gimnazială Dîlga Sat,
schimbare învelitoare, trecere la sistem de
încălzire cu centrală cu lemne şi calorifere
(2018);
-Modernizare alei Şcoală Gimnazială Dâlga
Gară (2018);
-Plantarea în zona „Valea gerului” a peste
100 de platani, mesteacăni, plopi, în
vederea înfiinţării unui parc modern;
-Plantarea a 145 de arbori – stejari, platani
şi paltini (2018);
-Decolmatarea pârâului Cucuveanu;
-La iniţiativa Consiliului Local a fost
înfiinţat un Ansamblu de dansuri populare
cu rezultate excepţionale în judeţ, ţară şi
peste hotare;
-Dotarea cu costume populare a
Ansamblului de dansuri populare de la
Dîlga (2018);
-Sprijin financiar pentru toate bisericile din
comună pentru lucrări de reparaţii;
-Reabilitarea Drumului Comunal Pelinu;
-Reabilitarea cu piatră a peste 32 de km de
străzi;
-Reabilitarea staţiilor de autobuz. Unele

Mircea Brânduşă

ând a prezentat locuitorilor
„Planul de Dezvoltare Locală
2015 – 2020” pentru comuna
Dor Mărunt, al cărei primar este de 6
ani, Ion Iacomi lua în calcul oportunităţi
îndrăzneţe la acea vreme, pentru satele
componente ale comunei.

dintre proiecte sunt în diferite stadii: în
curs de execuţie (aproximativ 80% din
lucrări) se află construirea unei grădiniţe în
satul Dâlga Gară cu 3 săli de curs; în curs de
reabilitare şi modernizare - Grădiniţa
Bărzeni (aproximativ 90% din lucrări)
(2018);
-Au început lucrările de modernizare prin
asfaltare a aproximativ 13 km de străzi în
satele Dor Mărunt, Dâlga şi Ogoru – PNDL
(2018) – primele străzi sunt: Mioriţei,
Sudului şi Griviţei;
-Reabilitare şi dotare Cămin Cultural Dor
Mărunt - racordare la gaz şi montaj centrală
termică + calorifere, amenajare vestiare,
toalete interioare, scaune. (2018);
-Prin AFIR, construirea unui teren de sport
pentru minifotbal şi vestiare la Şcoala
Gimnazială din Dor Mărunt-Corp B, cu
finanţare europeană – stadiu de aprobare
proiect;
-Documentaţie tehnică în stadiu pentru
obţinerea avizelor necesare depunerii unui
proiect care are ca obiectiv asfaltarea a 6,8
km de drumuri în satele Dor Mărunt şi
Dâlga(2018). Realizarea acestui proiect
(alături de cel pe PNDL) va conduce la
asfaltarea a tuturor străzilor care au ieşire
în DN3A;
-Documentaţii pregătite pentru extinderea
reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare
pentru 66 km în comuna Dor Mărunt – prin
ADI Ecoaqua Călăraşi. Se aşteaptă
aprobarea proiectelor pe fonduri europene.
Până la finele mandatului, pe lista de
priorităţi a primarului Ion Iacomi se află
următoarele proiecte:
-Construire sală sport prin fonduri proprii
la Şcoala Gimanzială Dor Mărunt Sat; -Prin
Compania Naţională de Investiţii am depus
cerere pentru construire sală sport la Şcoala
din Dor Mărunt Gară. (2018);
-Reabilitare şi modernizare Şcoală
Gimnazială Dîlga Gară;
-Amenjare parc Valea Gerului şi
construcţie teren minifotbal în satul Dor
Mărunt;
-Amenajare parc în satul Dâlga;
-Modernizarea parcurilor existente;
-Dotarea cu ansambluri de joacă a tuturor
grădiniţelor din comună;
-Extindere reţea alimentare cu gaz în Dor
Mărunt şi racordarea satelor Dîlga şi
Ogoru;
-Construcţie piaţă agroalimentară;
-Construire trotuare în Dîlga şi Ogoru;
-Introducere sistem de supraveghere video
la toate unităţile de învăţământ din comună
precum şi în interiorul satelor pentru
prevenirea infracţionalităţii;
-Reabilitarea străzilor pietruite şi care nu
sunt prinse în proiectele de asfaltare;
-Reabilitare garduri cimitire în satele, Dor
Mărunt, Bărzeni şi Dîlga Gară.
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Şi anul acesta, Moş Nicolae a
dăruit cadouri copiilor din Roseţi!

Mircea Brânduşă

T

radiţia creştină spune că
Sfântul Nicolae s-a născut întro familie bogată în localitatea
Parara din Asia. La moartea părinţilor
săi, Nicolae a devenit preot şi s-a
lepădat de toată averea sa, pe care a
dăruit-o săracilor şi a plecat în
pelerinaj în Palestina şi Egipt. Dintre
multele legende care îl au ca erou, cea
mai cunoscută este cea a fiicelor unui
om bogat care îşi pierduse averea.
Sfântul Nicolae a intrat, într-o noapte,
în casa lor şi le-a aruncat pe fereastră
trei saci plini cu bani de aur pentru ca
fetele sale să aibă zestre de măritat.
Pentru că este considerat şi
ocrotitorul copiilor, Sfântul Nicolae a
intrat în tradiţie ca cel ce le aduce
cadouri, răsplatindu-i pentru că au
fost ascultători de-a lungul anului.
Şi pentru că micuţii din comuna
Roseţi au ascultat de părinţi,
educatori şi învăţători, Moş Nicolae a
avut foarte mare grijă de ei. Aşadar,
Primăria şi Consiliul Local Roseţi l-au
chemat în dimineaţa zilei de 6
decembrie pe Moş Nicolae să se
minuneze si să răsplatească realizările
preşcolarilor (200 elevi) care se
pregătesc în cele trei corpuri ale
www.obiectiv-online.ro

Grădiniţei „Elisabeta Rosetti” şi
şcolarilor (400 elevi) din clasele 1-4
care învaţă la Şcoala „Iancu Rosetti”.
Reprezentantul Moşului a fost chiar
primarul localităţii, care cu mândrie
poartă chiar numele de Nicolae.
Domnia sa le-a adus celor mici
cadourile mult aşteptate.
„Ca în fiecare an, de Sfântul Nicolae,
Primăria şi Consiliul Local Roseţi
dăruiesc, preşcolarilor şi şcolarilor,
dulciuri, sucuri si fructe. Anul acesta
am pregătit pentru ei peste 600 de

pachete pe care le-a trimis Moş
Nicolae în cursul serii trecute. Dar,
pentru că cei mici se aflau acasă,
lustruindu-şi ghetuţele, m-a rugat pe
mine să le aduc”, a declarat bucuros
Moş Nicolae din Roseţi. Surpriza a
fost făcută şi celor 30 de copilaşi care
provin din familiile cu posibilităţi
financiare scăzute.
„Copiii s-au bucurat foarte mult şi nu
se aşteptau ca Moşul sa treacă dis de
dimineaţă pe la grădiniţă. Este
răsplata faptului ca au fost cuminţi si

ascultători”, a mai precizat primarul
Râjnoveanu. Preventiv, însă, Moşul
le-a lăsat pe holul Grădiniţei şi o
nuieluşă care să le reamintească
micuţilor că trebuie să fie la fel de
cuminţi si ascultători şi anul viitor. Cei
mai cuminţi dintre copiii de la
Grădiniţele din „centru” şi din „sector”
au primit, pe lângă dulciuri şi sucuri,
câte o nuieluşă legată cu fundiţă roşie
care înseamnă că, pe parcursul acestui
an, nu au facut nici o boacănă şi au fost
extraordinar de ascultători. În toate
clasele vizitate, Moş Nicolae
Râjnoveanu a fost primit cu chiote de
veselie şi i s-a cântat „ La Mulţi Ani!”.
Un lucru semnalat de micuţi a fost
faptul că pe langă pachetele cu
dulciuri oferite de autorităţile locale,
au primit cadouri şi din partea
părinţilor. Daniel, în vârstă de patru
ani, care se pregăteşte în grupa mixtă
la Grădiniţa din „deal”, a dezvăluit că
Moş Nicolae a venit la el de două ori! O
dată acasă şi încă o dată la grădiniţă.
„Înseamnă ca am fost foarte cuminte.
Moşul a venit noaptea, pe geam, şi a
intrat în hol. Dimineaţa am găsit în
ghetuţe o maşinuţă cu telecomandă si
acum mi-a adus dulciuri.” Grădiniţa
va mai „beneficia” de cadouri din
partea Primăriei şi Consiliului Local
Roseţi şi în anul 2019, când va fi
implementat un proiect având ca
obiectiv, reabilitarea, modernizarea şi
dotarea celor trei sedii cu mobilier,
logistică şi, bineînţeles, cu jucării noi.
De altfel, primarul Râjnoveanu are pe
agenda sa de lucru, construirea a două
clase noi la grădiniţa din „centru”,
tocmai ca toţi copilaşii să înveţe
tainele abecedarului la un loc. De
asemenea Şcoala „Iancu Rosetti” va
intra într-un proces de modernizare,
lucrări care vor demara în primăvara
anului viitor. Manifestările dedicate
sărbătorilor de iarnă au debutat în
data de 29 noiembrie, când, în incinta
Şcolii „Iancu Rosetti”, au prezentat un
frumos şi emoţionant spectacol de
muzică, poezie şi dansuri populare,
dedicat Centenarului României!
Manifestările vor continua pe data de
21-22 decembrie, când Moş Crăciun
va sosi mai devreme în localitate şi se
va opri pe la casele copiilor si
familiilor cu probleme sociale, cărora
le va aduce multe daruri, să le facă
sărbătorile de iarnă mai frumoase şi
mai liniştite!
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Calendarul activităţilor dedicate
Centenarului, în judeţul Călăraşi, în decembrie

G

Municipal Călăraşi în colaborare cu
Inspectoratul Şcolar Judeţean
Călăraşi în Sala mică de expoziţii
temporare a muzeului.

rupul de
întocmire şi
monitorizare a
Calendarului activităţilor
dedicate Centenarului
Marii Uniri, din
judeţului Călăraşi, a
stabilit activităţile
dedicate Centenarului în
luna decembrie.

14 decembrie, ora 11.00 lansare de
carte EROI CĂLĂRĂŞENI LA
CENTENAR - album-inventar cu
imagini ale monumentelor şi
operelor comemorative de război
edificate în judeţul Călăraşi în
memoria eroilor din Primul Razboi
M o n d i a l re a l i z a t d e M u z e u l
Municipal Călăraşi în colaborare cu
Muzeul Dunării de Jos şi Muzeul
Civilizaţiei Gumelniţa din Olteniţa.

Decembrie -„Să ne cunoaştem
trecutul istoric” – Evocare istorică
„Sunt mândru că sunt român”,
organizată de Primaria comunei
Dorobanţu împreună cu Şcoala
Gimnazială nr.2 Dorobanţu, Şcoala
Gimnazială nr.1 Ulmu, Instituţia
Prefectului Judeţul Călăraşi.
Decembrie - „Ziua României-Marea
Unire” – Miting de comemorare,
activităţi culturale organizate de
Primăria comunei Dragalina
împreună cu Liceul Duiliu
Zamfirescu Dragalina, Parohia
Dragalina.
Decembrie - „100 de ani de la
crearea României Mari” organizat
de Primăria comunei Vâlcelele
împreună cu Ministerul Culturii şi
Identităţii Naţionale şi Şcoala
Gimnazială „Florenţa Albu”
Vâlcelele.

9 decembrie, ora 11.00 ARTGEOGRAFICA - expoziţie de
fotografie organizată de Muzeul
Municipal Călăraşi în Sala mică de
expoziţii temporare a muzeului.

judeţul Călăraşi în memoria eroilor
din Primul Război Mondial realizată
de Muzeul Municipal Călăraşi în
colaborare cu Muzeul Dunării de Jos
şi Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa din
Olteniţa. Expoziţia va putea fi
vizionată în Silistra, Bulgaria.

8 decembrie, ora 11.00 - ÎNTRE CER
ŞI PĂMÂNT - expoziţie de pictură pe
sticlă a artistei Elena Oană Agapie
organizată de Muzeul Municipal
Călăraşi în Sala mare de expoziţii

10 - 14 decembrie - EROI
CĂLĂRĂŞENI LA CENTENAR expoziţie de fotografie cu imagini ale
monumentelor şi operelor
comemorative de război edificate în

14 decembrie, ora 11.00 BĂRĂGANUL ÎN 100 DE ANI festivitatea de premiere şi vernisajul
expoziţiei din cadrul concursului de
creaţie organizat de Muzeul

temporare a muzeului.

17 decembrie - EROI CĂLĂRĂŞENI
LA CENTENAR - expoziţie de
fotografie cu imagini ale
monumentelor şi operelor
comemorative de război edificate în
judeţul Călăraşi în memoria eroilor
din Primul Razboi Mondial realizată
de Muzeul Municipal Călăraşi în
colaborare cu Muzeul Dunării de Jos
şi Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa din
Olteniţa. Expoziţia va putea fi
vizionată în Călăraşi, Republica
Moldova la Muzeul De Istorie şi
Etnografie.
18 decembrie 2018, ora 12.00 FESTIVALUL MONDIAL DE
UMOR - CĂLĂRAŞI, ROMÂNIA Editia 2018, organizat de Direcţia
Judeţeană pentru Cultură Călăraşi,
Ministerul Culturii şi Identităţii
Naţionale în colaborare cu Federatia
Internationala"FECO" a Organizaţiilor de Caricaturişti.

ANUNŢ LICITAŢIE

ANUNŢ LICITAŢIE

Primăria oraşului Lehliu Gară, judeţul Călăraşi, cu
sediul în strada Pompieri nr.3, tel/fax 0242.641134,
vinde prin licitaţie publică cu strigare:
Imobil teren în suprafaţă de 1000 mp, proprietate
privată a Oraşului Lehliu Gară, situat în oraşul
Lehliu Gară, strada Industriei nr. 8, înscris în
Cartea Funciară, nr. cadastral 23637 (lotul
imobiliar nr. 1)
Preţ de pornire la licitaţie – 36.600 lei.
Garanţia de participare este de 3.660 lei .
Documentaţie atribuire - 50 lei
Licitaţia va avea loc la sediul Primăriei oraşului
Lehliu Gară în data de 28 decembrie 2018, ora
10.00.
Documentaţia pentru licitaţie se poate achiziţiona
de la sediul primăriei până la data de 27decembrie
2018, ora 12.00, data limită de achitare a garanţiei
de participare la licitaţie. Relaţii suplimentare la tel.
0242.641.134.

Primaria oraşului Lehliu Gară, judeţul Călăraşi, cu
sediul în strada Pompieri nr.3, tel/fax 0242.641.134,
vinde prin licitaţie publică cu strigare:
Imobil teren în suprafaţă de 2.375 mp, proprietate
privată a Oraşului Lehliu Gară, situat în oraşul Lehliu
Gară, strada Industriei nr. 8, înscris în Cartea Funciara
nr.cadastral 23637 (lotul imobiliar nr. 2)
Preţ de pornire la licitaţie – 84.882 lei.
Garanţia de participare este de 8.488 lei.
Documentaţie atribuire - 50 lei
Licitaţia va avea loc la sediul Primăriei oraşului Lehliu
Gară, în data de 28 decembrie 2018, ora 10.00.
Documentaţia pentru licitaţie se poate achiziţiona
de la sediul primăriei până la data de 27decembrie
2018, ora 12.00, data limită de achitare a garanţiei de
participare la licitaţie.
Relaţii suplimentare la tel. 0242.641.134.
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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Portarul Dunării,
Cătălin Straton,
operat cu succes

P

ortarul Dunării, Cătălin Straton, a
părăsit terenul în minutul 23 al
partidei cu Hermannstadt, fiind dur
faultat de atacanţul Ştefan Blănaru.
Internat săptămâna trecută la Clinca Provita
din Bucureşti, cu diagnosticul „fractură
cominutivă cubitus drept”, portarul Dunării
a fost operat de doctorul Daniel Iulian
Vâlcioiu, specialist în ortopedie şi
traumatologie – chirurgia mâinii, operaţia
fiind o reuşită.

7 - 13 decembrie 2018
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Dan Alexa vrea jucători
de atac la Dunărea
T

ehnicianul Dunării, Dan Alexa, a
declarat duminică, după eşecul de la
Craiova, că echipa pe care o conduce
are nevoie de „întăriri” în iarnă pentru a
avea un parcurs bun în meciurile care vor
mai rămâne de disputat în sezonul regulat
dar şi în play – out. „În meciul cu
Craiova am ajuns în multe situaţii în
jurul careului advers însă acolo ne-a
lipsit „ceva”. Acel „ceva” trebuie să-l
remediem în pauza de iarnă. Trebuie
să aducem jucători care fac
diferenţa. Pentru noi, Călăraşiul, dar
şi alte echipe, important e play-outul şi atunci trebuie să fim pregătiţi
din toate punctele de vedere.”, a
declarat Dan Alexa.

Culturişti călărăşeni, campioni cu echipa
României la Cupa Mondială IFBB Cluj

L

a sfârşitul lunii noiembrie, pe 24 şi 25,
a avut loc în municipiul Cluj-Napoca
prima editie a Cupei Mondiale IFBB
la culturism şi fitness. Au participat la acest
eveniment 173 de sportivi din 26 de ţări.
Echipa României a ocupat locul I pe naţiuni
cu un total de 72 de medalii dintre care 27 de
aur, 25 de argint si 20 de bronz. Din lotul
României au facut parte şi doi sportivi de la
CS Fortus Călăraşi, Florin Tămăşanu şi
Lucian Arpăşanu. În prima zi a concursului
sportivii călărăşeni au concurat la
categoriile de juniori obţinand rezultate
foarte bune, Florin Tămăşanu - medalie de
argint (vicecampion) la categoria Culturism
clasic juniori iar Viorel Arpăşanu – medalie
de bronz la categoria Fitness masculin
juniori.
În cea de-a doua zi a concursului au
concurat la aceleaşi categorii dar la seniori,
obţinând următoarele rezultate: Florin
Tămăşanu – medalia de bronz la categoria
Culturism games clasic seniori iar Viorel
Arpăşanu - locul V la Categoria fitness
masculin seniori.

„Pacientul a suferit o fractură cominutivă de
antebraţ, cu deplasare, în urma contactului
direct cu adversarul. Intervenţia de
chirurgia mâinii a decurs fără fără
complicaţii şi a constat în reducerea
anatomică a fracturii şi fixarea cu o placă de
titan. Recuperarea mobilităţii o va face în
primele săptămâni iar până la 2 luni va putea
recăpăta şi forţa. Dacă recuperarea merge
conform planului, este aştept să revină pe
teren în maxim două luni” a declarat pentru
www.arenamedia.ro, Daniel Vâlcioiu, medic
specialist ortopedie – traumatologie –
chirurgia mâinii, Doctor în ştiinţe medicale.

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

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 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 04.12.2018, ora 9,00 până pe data de
07.12.2018, ora 13,00, la preţul de 300 lei.
Garanţia de participare la licitaţie este de
7.249lei.
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 14.12.2018 ora 13,00.
Deschiderea plicurilor va avea loc la sediul
Direcţiei Judeţene de Administrare a
Domeniului Public şi Privat al judeţului
Călăraşi în data de 18.12.2018, 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
18.12.2018, 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 08.01.2019, ora 11,00.
Pentru relaţii suplimentare vă puteţi adresa
dnei/dluiEnciu Dorina, telefon 0342405912.
DIRECTOR,
Ing. OLTEANU Dan
www.obiectiv-online.ro
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EFdeN încheie competiţia Solar Decathlon 2018 pe locul 4
mondial, aducând României cea mai bună performanţă istorică
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Răzvan Culea

Andrada Lazăr

Mihai Manciu

n
Din echipa României au făcut parte şi 3 călărăşeni: Răzvan Culea, Andrada Lazăr şi Mihai Manciu

R

ezultatul final şi premiile
obţinute de echipa EFdeN la
Solar Decathlon 2018 reprezintă
o performanţă unică în istoria participării României la această competiţie.
Solar Decathlon, cea mai importantă
competiţie internaţională de case solare,
a avut loc în perioada 14-29 noiembrie
2018, în Dubai. EFdeN, echipa din
România, a concurat alături de alte 14
echipe din 11 ţări, printre care se numără
SUA, Australia, Franţa, Italia, Olanda şi
ţări din Asia şi Orientul Mijlociu.
Solar Decathlon Middle East a presupus
proiectarea şi construirea unor case
solare, inteligente şi prietenoase cu
mediul care să se adapteze condiţiilor
climatice din Orientul Mijlociu.
Competiţia a fost una extrem de dură şi
de exigentă: dintr-un total de 21 de case
calificate pe baza concursului iniţial de
proiecte, numai 18 au reuşit să finalizeze
casele şi să ajungă în Dubai, iar apoi
numai 15 dintre acestea au reuşit să
treacă de inspecţiile preliminare şi să
intre efectiv în competiţie.
Casa cu care a participat EFdeN în
competiţie se numeşte EFdeN Signature
şi a avut un buget total de aproape 4 ori
mai mic decât al proiectului care a
câştigat competiţia, FutureHaus din
SUA. Sursele de finanţare pentru
realizarea casei EFdeN Signature sunt
integral private, obţinute din parteneriate cu peste 100 de companii

comerciale, iar proiectul este unul 100%
educaţional şi de cercetare, realizat de
studenţi români.

Performanţele EFdeN
Signature la Solar Decathlon
Middle East 2018
w
EFdeN a obţinut Locul I la
Comunicare, proba care evaluează
capacitatea de comunicare şi de
conştientizare socială a echipelor, având
în vedere creativitatea, eficacitatea şi
eficienţa împărtăşirii subiectelor
relevante ale competiţiei (sustenabilitate, eficienţă energetică şi utilizarea
energiilor regenerabile), precum şi
obiectivele echipei.
w
Locul II le-a revenit tinerilor
pentru proba de Inginerie şi
Construcţie. Proba a avut ca obiectiv să
evalueze construcţia şi sistemele incluse,
inovaţia, integrarea şi implementarea
soluţiilor. Ei au demonstrat un nivel
ridicat de funcţionare a structurii,
instalaţiilor electrice, mecanice şi
echipamentelor.
w
Echipa a obţinut Locul II şi la
Condiţii de Confort, probă monitorizată prin senzorii amplasaţi în casa
EFdeN Signature pe parcursul celor 10
zile de competiţie. Scopul a fost de a
asigura confortul interior prin controlul
temperaturii, umidităţii, luminii,
calităţii aerului interior şi performanţelor acustice.
w
La proba de Sustenabilitate au
urcat din nou pe podiumul

mondial pentru Locul III. Juriul a
evaluat modul în care fiecare echipă a
reuşit să reducă impactul locuinţei
asupra mediului pe durata ciclului de
viaţă, păstrand în acelaşi timp condiţiile
de confort şi sănătate. De asemenea,
proiectarea interdisciplinară şi
iniţiativele de conservare a apei şi
vegetaţiei au fost parte a acestei evaluări.

Casa EFdeN Signature a fost construită
integral de studenţii din echipa EFdeN,
mai întâi în Bucureşti, în parcarea unui
centru comercial din nordul Capitalei,
unde a putut fi testată şi vizitată de
bucureşteni. Apoi a fost transportată în
Dubai şi reconstruită pe situl
competiţiei, în doar 14 zile. Casa urmează
a fi dezasamblată în următoarele 7 zile în
Dubai, iar echipa se va întoarce în ţară pe
10 decembrie.
În spatele rezultatelor stau 2 ani de
cercetare, proiectare şi practică voluntară a tinerei echipe multi-disciplinare
formată din studenţi ai 4 universităţi din

Bucureşti: Universi-tatea Tehnică de
Construcţii Bucureşti, Universitatea de
Arhitectură şi Urbanism ,,Ion Mincu”,
Universitatea Politehnică şi Universitatea Bucureşti. Implicarea activă şi
eforturile EFdeN în direcţia sustenabilităţii se remarcă şi în proiectul
energiaTa, Ghidul Condiţiilor de Confort
şi o serie de produse sustenabile
dezvoltate de organizaţie.
Solar Decathlon este cea mai
importantă competiţie de locuinţe
sustenabile din lume şi a luat naştere în
2002 în Statele Unite ale Americii. În
2012, echipa PRISPA a fost prima echipă
din România calificată la Solar
Decathlon (ediţia Madrid), iar în 2014
echipa EFdeN a participat pentru prima
dată la Solar Decathlon, ediţia Versailles,
cu casa care acum este Centru de
Cercetare a Condiţiilor de Confort. Până
în prezent, echipa EFdeN a câştigat peste
35 de premii naţionale şi internaţionale,
la Solar Decathlon şi în alte competiţii.
EFdeN este cel mai important ONG din
România care dezvoltă locuinţe solare cu
scop educaţional şi de cercetare, alături
de produse sustenabile şi module
educaţionale atât pentru studenţi,
specialişti, cât şi pentru publicul larg.
Proiectul de voluntariat funcţionează pe
bază de parteneriate strategice şi
sponsorizări. Mai multe informaţii
despre proiect puteţi găsi pe website-ul
www.efden.org şi pe paginile de social
media EFdeN,Facebook şi Instagram.

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

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 din11 construcţii, cu
suprafaţa construită totală de 2.099mp şi teren
în suprafaţă măsurată totală de 23.406mp şi şi
23.402 mp suprafaţa din acte şi reprezintă
fostul spital Dor Mărunt.
Imobilul are numărul cadastral 22560
(nr.vechi 810), înscris în Cartea Funciară
www.obiectiv-online.ro

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 04.12.2018,ora 9,00, până pe data de
07.12.2018, 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 de14.12.2018, ora 13,00.
Deschiderea plicurilor va avea loc la sediul
Direcţiei Judeţene de Administrare a
Domeniului Public şi Privat al judeţului
Călăraşi în data de18.12.2018, ora 13,00, în
prezenţa tuturor ofertanţilor, urmând ca
afişarea listei cu ofertanţii calificaţi la licitaţia
publică cu strigare, să aibă loc pe data
de18.12.2018, ora 14,00, la sediulDirecţiei
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 08.01.2019, ora 14.00.
Pentru relaţii suplimentare vă puteţi adresa
dnei Enciu Dorina telefon 0342405912.
DIRECTOR,
Ing. OLTEANU Dan
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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.

PROTEJARE APOMETRE (CONTOARE DE APĂ RECE) PE PERIOADA RECE
ECOAQUA SA Călăraşi comunică clienţilor săi că au
obligaţia să ia masuri de protejare a apometrelor,
atunci când acestea se află în interiorul proprietăţii
individuale.
Astfel, utilizatorii de la imobile case individuale sunt
sfătuiţi să se asigure că este pus etanş capacul pe căminul de
apometru, iar dacă acesta este într-o zonă deschisă ar trebui
protejat şi apometrul cu robineţii de manevrare, printr-un
material termoizolant (vată minerală, polistiren).
De asemenea, dacă există în instalaţia interioară robinet de
prelevare apă, folosită pe perioada rece, acesta trebuie de
asemenea să fie izolat termic cu vată minerală. Reamintim că
nu este indicat să se lase robinetul să curgă cu debit foarte
mic, ca masură contra îngheţului, deoarece apometrele noi,
cu transmitere la distanţă, sunt mai performante şi vor
înregista aceste consumuri, mărind astfel considerabil
valoarea facturii.
Pentru utilizatorii de la imobile condominii (scări de
bloc) recomandăm, pentru apometrele amplasate în
subsoluri, reducerea suprafeţelor gurilor de ventilaţie,
pentru a menţine temperatura peste limita de îngheţ a
apometrelor, iar în cazul existenţei apometrelor pe casa scării
este necesar ca ferestrele şi uşile de acces în scară să fie
închise etanş.
Îngheţarea apometrului determină blocarea şi deteriorarea
sa, iar acest lucru poate duce la inundarea căminului sau lipsa
apei în instalaţia interioară. Protejarea apometrului, precum
şi protejarea şi verificarea instalaţiei interioare pe traseul de
la apometru până la consumator, este obligaţia utilizatorului,
conform prevederilor contractului de furnizare.
În cazul în care apometrul sau instalaţiile de apă se

defectează ca urmare a îngheţului, nefiind protejate
corespunzător, utilizatorul va suporta costurile
inlocuirii acestora.
Eventualele probleme legate de funcţionarea apometrului
sau în general a serviciului de alimentare cu apă şi de
canalizare pot fi semnalate la următoarele dispeceratesucursale cu program non stop din aria de operare:
l
DISPECERAT NON STOP - SUCURSALA
ECOAQUA CĂLĂRAŞI
Telefon: 0242.313.720
Email: dispecerat.ecoaqua@yahoo.com
Localităţi în operare: Călăraşi, Lehliu-Gară, Fundulea,
Lehliu, Dorobanţu, Nicolae Bălcescu, Lupşanu, Ileana,
Belciugatele, Independenţa.
l
DISPECERAT NON STOP - SUCURSALA
ECOAQUA OLTENIŢA
Telefon: 0242.510.279
Email: disp_ecoaqua_oltenita@yahoo.com
Localităţi în operare: Olteniţa, Budeşti, Şoldanu, Crivăţ,
Plătăreşti, Spanţov.
l
DISPECERAT NON STOP - SUCURSALA
ECOAQUA URZICENI
Telefon: 0243.254.723
Email: urz.secretariat@ecoaqua.ro
Localităţi în operare: Urziceni, Grindu.
Departament comercial
ECOAQUA SA Călăraşi

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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Program Cinema 3D/2D Călăraşi 7 decembrie 2018 - 03 ianuarie 2019

10 decembrie
Ora: 20:00

Pup-o, mă! 2D
Regia: Camelia Popa
Cu: Constantin Cotimanis, Cosmin Seleşi,
Catalina Grama, Alexandru Pop
Gen film: Comedie
Durata: 90 minute
Rating: Ap12
Premiera în România: 26.10.2018
Tradiţia spune că mândra pupată de Ziua
Lânii rămâne a ta pe viaţă. Bică (Cosmin
Seleşi), Tică (Alin Panc) şi Horică
(Alexandru Pop – Varu' Sandel) au trecut de
mult timp de vârsta însurătorii, dar mai au o
şansă anul acesta şi trebuie să profite de ea.
Tot ce au de făcut este să meargă în sat, de
Ziua Lânii şi să pupe câte o fată. Tradiţia
spune că mândra pupată în această zi de
sărbătoare rămâne a ta pe viaţă! Pare
simplu? Nu este deloc! Ţinuţi din scurt de
un baci obsedat de avere, ei îşi petrec
această zi cu oile şi câinele Bobiţă. Când
totul pare pierdut, două mândre îşi fac o
apariţie de zile mari. Acum încep
problemele, ei sunt 3, ele 2, apare şi un
strigoi, se aud împuşcături, ziua e pe cale să
se sfârşească, fetele de oraş nu sunt de nasul
lor. Le vor pupa? Cine va rămâne fără
pereche?
Vineri, 07 decembrie: ora 12:30
Sâmbătă, 08 decembrie: ora 10:30 şi 12:30
Duminică, 09 decembrie: ora 10:30 şi
12:30

Spărgătorul de Nuci
şi Cele Patru
Tărâmuri - 3D
(variantă dublată)
Regia: Lasse Hallström, Joe Johnston
Cu: Keira Knightley, Morgan Freeman,
Matthew Macfadyen, Mackenzie Foy
Gen film: Aventuri, Familie, Fantastic
Rating: AG
Durata: 96 minute
Premiera în România: 30.11.2018
Filmul The Nutcracker and the Four Realms
are la bază povestirea din 1816 a lui E.T.A.
Hoffman, The Nutcracker and the Mouse
King, în care Clara, după o agitată seară de
Crăciun, ajunge să lupte alături de o figurină
"spărgător de nuci", în costum militar,
împotriva maleficilor şobolani cu şapte
capete.
07 – 13 decembrie
Orele: 17:00 şi 20:00
10 decembrie, filmul nu rulează

Maşinării infernale
3D
Regia: Christian Rivers
Cu: Hugo Weaving, Robert Sheehan,
Stephen Lang, Jihae, Hera Hilmar
Gen film: Acţiune, Fantastic, SF, Thriller
Rating: Ap 12
www.obiectiv-online.ro

Durata: 117 minute
Premiera în România: 07.12.2018
La mii de ani după ce civilizaţia a fost
distrusă de un eveniment cataclismic,
omenirea s-a adaptat, şi şi-a dezvoltat un
nou mod de a trăi. Acum, oraşe gigantice
mobile cutreieră Pământul, prăduind
nemilos orăşelele mai mici pe tracţiune.
Tom Natsworthy, care se trage din pătura de
jos a marelui oraş pe tracţiune, Londra, se
vede nevoit să lupte pentru propria
supravieţuire după ce dă peste o fugară
extrem de periculoasă - Hester Shaw. Cei
doi, atât de diferiţi, încât drumurile lor nu ar
fi trebuit să se încrucişeze niciodată,
formează o alianţă imposibilă care va
schimba viitorul omenirii.
Vineri, 14 şi 21 decembrie: ora 12:30
Sâmbătă, 15 şi 22 decembrie: ora 10:30 şi
12:30
Duminică, 16 şi 23 decembrie: ora 10:30 şi
12:30

Marea bulgăreală 2
- Supercursa
săniuţelor 2D
(varianta dublată)
Regia: Benoit Godbout
Gen film: Animaţie
Rating: AG
Durata: 80 minute
Premiera în România: 14.12.2018
Două echipe, una a lui Frankie-Patru-Ochi
iar cealaltă formată din nou-sosiţii Zac şi
atleticul său văr Charly, încep pregătirile
pentru cea mai spectaculoasă cursă de sănii
a micului orăşel în care locuiesc. Pentru că
sania fantastică proiectată de Frankie se
dezintegrează chiar înainte de a trece linia
de sosire, acesta împreună cu prietenii săi,
demonstrează că Zac a trişat în timpul
cursei astfel încât întrecerea să se repetate.
Cele două echipe reiau pregătirile, iar Zac e
şi mai decis să trişeze fără scrupule, ca să
aducă victoria în tabăra lui. Dar Frankie şi
echipa lui au câteva surprize pentru el, care
s-ar putea să încline balanţa într-o direcţie
neaşteptată.
14 - 20 decembrie
Ora: 17:00
17 decembrie, filmul nu rulează

Second Act 2D
Regia: Peter Segal
Cu: Milo Ventimiglia, Vanessa Hudgens,
Jennifer Lopez, Leah Remini
Gen film: Comedie, Romantic, Dragoste
Premiera în România: 14.12.2018
Maya este o femeie de 40 de ani care
încearcă să facă faţă frustrărilor şi viselor
neîndeplinite. Colac peste pupăză, promovarea la care a visat de mai multă vreme şi
pentru care a muncit pe brânci nu îi este
oferită pe motiv că nu are o diplomă de
facultate. Maya simte că a ajuns la capătul
puterilor.
În urma unei erori de identificare Maya

reuşeşte să primească un post în cadrul
uneia din cele mai mari corporaţii din New
York. Conducerea, considerând-o extrem
de pricepută, îi oferă o sarcină importantă.
Având în vedere oportunitatea incredibilă
de a avea cariera şi stilul de viaţă la care a
visat mereu, ea trebuie să dovedească că
inteligenţa poate fi la fel de valoroasă ca şi o
diplomă universitară, şi că nu este niciodată
prea târziu pentru a-şi lua revanşa.
14 - 20 decembrie
Ora: 20:00
17 decembrie, filmul nu rulează

Robin Hood 2D
Regia: Otto Bathurst
Cu: Taron Egerton, Ben Mendelsohn, Jamie
Dornan, Paul Anderson, Jamie Foxx
Gen film: Acţiune, Aventuri
Rating: N15
Durata: 104 minute
Premiera în România: 07.12.2018
Robin Hood, războinic călit în luptă şi
comandantul său maur, Little John,
pornesc o revoltă îndrăzneaţă împotriva
corupţiei la nivel înalt, ce are rădăcini şi
legături chiar şi cu Coroana Angliei, într-o
aventură plină de acţiune, de explozii, multe
lupte, dar şi mult romantism.
17 şi 24 decembrie
Ora: 20:00

Moon Hotel Kabul 2D
Regia: Anca Damian
Cu: Florin Piersic Jr., Ofelia Popii, Adrian
Titieni
Gen film: Dramă
Durata : 90 minute
Premiera în România: 30.11.2018
Un cinic jurnalist de investigaţie combină
abil adevărul cu ficţiunea în reportajele sale.
Vine însă o zi când ceva similar se întâmplă
în propria lui viaţă. Filmul pune întrebări
despre adevăr, dragoste şi preţul pe care
decidem să-l plătim pentru ele.
21 - 23 şi 27 decembrie
Orele: 17:00 şi 20:00
24 decembrie, la ora 17:00
25 - 26 decembrie, filmul nu rulează

Aquaman 3D
Regia: James Wan
Cu: Jason Momoa, Amber Heard
Gen film: Acţiune, Aventuri, Fantastic, SF
Durata: 140 minute
Premiera în România: 21.12.2018
Arthur Curry învaţă că el este moştenitorul
regatului subacvatic al Atlantisului şi
trebuie să păşească înainte pentru a-şi
conduce poporul şi a fi un erou pentru lume.
Prins la mijloc între suprafaţa terestră a
lumii care distruge şi otrăveşte în mod
constant lumea acvatică şi atlanţii care
caută să se dezlănţuie în revoltă pentru a-şi
proteja propria lume, Aquaman încearcă să
aducă echilibrul între cele două lumi prin

construirea unui pod de comunicare şi
înţelegere. Mulţi însă, nu se vor opri de la
nimic pentru a-l distruge şi a-şi impune
supremaţia.
Vineri, 28 dec. 2018: ora 12:30
Sâmbătă, 29 dec. 2018: ora 10:30 şi 12:30
Duminică, 30 dec. 2018: ora 10:30 şi
12:30

Omul Păianjen: În
lumea păianjenului
- 2D
(varianta dublată)
Regia: Bob Persichetti, Peter Ramsey,
Rodney Rothman
Cu: Hailee Steinfeld, Jake Johnson, Liev
Schreiber, Brian Tyree Henry, Shameik
Moore
Gen film: Animaţie
Rating: AG
Durata: 80 minute
Premiera în România: 28.12.2018
Spider-Man: Into the Spider-Verse îl
prezintă pe adolescentul Miles Morales,
oscilând între viaţa de liceean şi cea de
supererou.
28 - 30 decembrie
02 - 03 ianuarie
Orele: 17:00 şi 20:00
31 dec. 2018 - 01 ian. 2019, filmul nu
rulează

Bumblebee 3D
Regia: Travis Knight
Cu: Hailee Steinfeld, John Cena, Angela
Bassett, Justin Theroux
Gen film: Acţiune, Aventuri, SF
Premiera în România: 28.12.2018
Fugar încă din 1987, Bumblebee îşi găseşte
refugiu într-un atelier dintr-un orăşel
maritim din California.
Charilie, o fată care urmează să îmlinească
18 ani, şi care încearcă să-şi găsească un loc
al ei pe lume, îl descoperă pe Bumblebee, cu
răni adânci din bătălii trecute, şi aproape
nefuncţional. Între cei doi se va înfiripa o
prietenie care va ajuta omenirea să scape
dintr-o invazie pe cât de neaşteptată, pe atât
de periculoasă.

Informaţii: Sala CINEMA
3D/ 2D, B-dul 1 Mai, nr. 5A Parcul central
Preţul biletelor (acelaşi pt. filme
3D şi 2D): 8 lei – copii cu vârste
de maxim 14 ani; 12 lei –
persoane cu vârste peste 14 ani.
Nu se efectuează rezervări,
biletele putând fi cumpărate de la
casieria cinematografului, cu o
săptămână înainte de data
spectacolului.
- tel: 0242-312.800
- site: www.culturalcl.ro

12 Publicitate

7 - 13 decembrie 2018
...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

