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Clasamentul celor mai buni sportivi şi
antrenori ai CSM Călăraşi în anul 2018
Lucrările la Drumul
Judeţean 401 C au
fost recepţionate
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Ministrul Culturii, prezent
la vernisajul expoziţiei
„Dictatorii Râsului”
ediţia 2018 - „Dictatura
Banului”
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Concursul de creaţie
,,Bărăganul în 100 de ani,
1918 - 2018” şi-a desemnat
câştigătorii
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C

SM Călăraşi a obţinut în anul 2018 un
număr de 103 de medalii la
Campionatele şi Concursurile Naţionale
şi Internaţionale, obţinând, de asemenea, un
număr remarcabil de clasări pe locurile IV-VI la
finalele pe ţară şi la competiţiile interna-

ţionale.
Au fost obţinute 27 de medalii de Aur, 36 de
Argint şi 40 de medalii de Bronz, la absolut
toate categoriile de vârstă.
CSM Călăraşi a promovat în anul 2018 un
număr de 27 de sportivi în Loturile Naţionale

ale României, asigurând astfel perspectiva
sportului din ţară noastră în anii următori.
Festivitatea de premiere a celor mai buni
sportivi şi antrenori pe anul 2018 va avea loc la
sediul CSM Călăraşi – Hotel Sport, miercuri 9
ianuarie 2019, la orele 14.00.

Termenul de valabilitate
a cardurilor de sănătate
emise până la data de
31 iulie 2018 a fost
prelungit de la 5 la 7 ani
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Iulian Iacomi, noul
preşedinte PSD Călăraşi
n
Codrin Ştefănescu a explicat, la Călăraşi, de ce a fost înlăturat Ciprian Pandea

Gheorghiţă Cărtuşanu:
„Mai am multe de făcut.
Vreau să rezolv problema apei.
Asta mă motivează!” >> pagina 4

S

osit la Călăraşi „să
năşească” noua
conducere PSD
Călăraşi, secretarul general al
PSD, Codrin Ştefănescu a
vorbit şi despre motivele
pentru care a fost invalidată
Conferinţa Judeţeană de

VINERI

„Arte şi tradiţii” Chirnogiul, prezent la o
expoziţie internaţională
în Bulgaria
>> pagina 9

SÂMBĂTĂ

alegeri din 27 septembrie.
Acesta a susţinut că fostul
preşedinte Ciprian Pandea a
încălcat decizia partidului de a
sista organizarea de alegeri în
organizaţiile judeţene.
„Data trecută s-au făcut
alegeri peste...
>> pagina 2
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Local
Primăria Roseţi

Concurs angajare
Primăria Comunei Roseţi,
Judeţul Călăraşi, organizează
concurs la data de 16 Ianuarie 2019, în
vederea ocupării unor funcţii vacante
de execuţie de natură contractuală pe
perioadă nedeterminată.
1.Inspector de specialitate, treapta
profesională I, la compartimentul
Administrativ de Interes Public din
cadrul aparatului de specialitate al
Primarului comunei Roseti,1 post;
2.Referent, treapta profesională IA, la
compartimentul Urbanism,
Amenajarea Teritoriului şi Achiziţii
Publice din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului comunei
Roseti,1 post.
Nivel studii:
1.Pentru funcţia de Inspector de
specialitate, treaptă profesională I
-studii superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licenţă;
-vechime în muncă de minimum 5 luni.
2.Pentru funcţia de Referent, treaptă
profesională IA
-studii medii absolvite cu diplomă de
bacalaureat;
-vechime în muncă de minimum 5 ani.
Concursul va avea loc, la sediul
Primăriei comunei Roseţi şi constă în
susţinerea a 2 probe:
1.Proba scrisă -18.01.2019, ora 9,00;
2.Interviu-21.01.2019,ora 10,00.
Cererile/Dosarele de participare la
concurs se depun la sediul Primăriei,
până la data de 10 Ianuarie 2019,
orele 16.00.
Relaţii suplimentare se pot obţine
la sediul Primăriei Roseţi, telefon
0242344017/0342102420.
PRIMAR,
Nicolae RÂJNOVEANU

21 - 27 decembrie 2018
...afli ce se-ntâmplă

Ministrul Culturii, prezent la
vernisajul expoziţiei „Dictatorii Râsului”
ediţia 2018 - „Dictatura Banului”

C

onsiliul Judeţean Călăraşi, Centrul Judeţean
de Cultură şi Creaţie Călăraşi, Direcţia
Judeţeană pentru Cultură Călăraşi, a
organizat marţi, 18 decembrie, în Foaierul CJCC,
vernisajul Expoziţiei Festivalului Mondial de Umor
„Dictatorii Râsului” cu tema „Dictatura Banului”.
În ediţia din acest an s-a înregistrat un record de
participanţi – peste 300 de artişti din peste 50 de
ţări, de pe toate continentele, devenind Festivalul
Mondial de la CĂLĂRAŞI, în cuprinsul căruia se vor
regăsi patru secţiuni. La vernisaj a fost prezent şi
ministrul Culturii şi Identităţii Naţionale, Daniel
Breaz.
Într-o ţară şi într-un oraş care au cunoscut efectele
dictaturii, atitudinea ironică faţă de un asemenea
sistem reprezintă o modalitate oportună de reacţie
prin artă şi, în egală măsură un semn al intrării în
normalitate a societăţii noastre.
După succesul care l-a introdus în circuitul mondial
al festivalurilor de caricatură, fiind cotat cu patru
stele, festivalul de la Călăraşi – unul din cele mai mari
din estul Europei, cunoaşte, începând cu ediţia 2018
o dezvoltare explozivă.

Festivalul îţi propune atragerea unui număr cât mai
mare de profesionişti, pentru descoperirea şi
promovarea acestor valori şi, în egală măsură,
promovarea la nivel mondial a României şi a
judeţului Călăraşi.
Structura festivalului cuprinde:
1.Caricatură – temă „Dictatura Banului”
2.Caricatură portret, în care vor fi imortalizate
figurile celebre pe plan mondial, secţiune dotata cu
Trofeul Internaţional „Ştefan Bănică”
3. Umor pe calculator (orice formă de umor, pe
computer, cu tema festivalului)
4. Fotografie

Iulian Iacomi, noul preşedinte PSD Călăraşi
Codrin Ştefănescu a explicat, la Călăraşi, de ce a fost înlăturat Ciprian Pandea

S

osit la Călăraşi „să năşească” noua conducere
PSD Călăraşi, secretarul general al PSD, Codrin
Ştefănescu a vorbit şi despre motivele pentru
care a fost invalidată Conferinţa Judeţeană de alegeri
din 27 septembrie.
Acesta a susţinut că fostul preşedinte Ciprian Pandea a
încălcat decizia partidului de a sista organizarea de
alegeri în organizaţiile judeţene.
„Data trecută s-au făcut alegeri peste decizia Cex. I-am
spus şi domnului fost preşedinte să nu se ţină şedinţele
atâta timp cât conducerea centrală a partidului a decis
că se îngheaţă peste tot. Era o situaţie mai specială în
partid şi era o decizie luată de noi toţi pe care dânsul a
încălcat-o, cum a încălcat şi alte cutume ale partidului.
Şi ca să lămurim şi această chestiune... Este deranjant
când eşti preşedinte şi ţi se dă încredere să fii
preşedinte al unei organizaţii judeţene şi să semnezi o
scrisoare sau să ceri decapitarea conducerii partidului
într-un moment în care partidul se luptă din greu cu
nişte forţe extrem de ostile şi de toxice. Şi numele tău
sau cererea ta, fără acceptul primarilor şi a motoarelor
partidului, să poată duce la lucruri curioase.
De exemplu, căderea Guvernului. De aia spun, noi am
fost obişnuiţi să ducem bătălii de tot felul, mai puţin să
fim loviţi din interior de colegi, dar acum ne-am
adaptat şi la asta şi nu se va mai întâmpla!”
În realitate, singurul reproş care i s-a putut aduce lui
Ciprian Pandea, pentru cei aproximativ doi ani de

executiv Iulian Iacomi, vicepreşedinte în cadrul BPJ. O
altă noutate o reprezintă fostul deputat PMP, Cristian
Sefer, care a fost desemnat vicepreşedinte în BPJ. Nu
mai fac parte din BPJ Ciprian Pandea, George Chiriţă
şi Răzvan Meseşanu.
Pentru noul preşedinte interimar, Iulian Iacomi,
urmează un an 2019 de foc, cu două runde de alegeri,
Europarlamentarele din mai şi prezidenţialele din
decembrie.

Componenţa noului BPJ
mandat de preşedinte al PSD Călăraşi, a fost acela că a
semnat scrisoarea puciştilor din PSD împotriva lui
Liviu Dragnea.
Faptul că activitatea sa a fost apreciată s-a regăsit în
solicitarea primarilor PSD din judeţ, în numele cărora
a vorbit sâmbăta trecută Petre Ţone, primarul
Olteniţei, de a fi păstrat în funcţia de secretar de stat în
Guvernul României. Rămâne de văzut, totuşi, dacă
acesta va accepta să continue activitatea în această
poziţie.

Doru Ioan Tărăcilă revine într-un for de
conducere al PSD Călăraşi după 9 ani de
absenţă
Fostul preşedinte al PSD Călăraşi, în perioada de
maximă glorie a organizaţiei judeţene, Doru Ioan
Tărăcilă, a fost desemnat, la propunerea preşedintelui

Preşedinte Iulian Iacomi
Preşedinte executiv - senator Natalia Roxana Paţurcă
Vicepreşedinţi
Marius Grigore Dulce, Deputat Cristian George Sefer,
Deputat Eugen Nicolicea, Deputat Sorin Vrăjitoru,
Sergiu Manole, Petre Ţone, Nicolae Râjnoveanu,
Anghel Olteanu, Haralambie Popescu, Doru Ioan
Tărăcilă, Dorel Dorobanţu, Călin Petre Alexandru,
Gheorghiţă Cărtuşanu, Laura Munteanu, Marian
Ichim,
Elena Mihăilescu, Ion Samoilă, Corneliu Alexandru.
Preşedinte TSD Marius Sbârcea
Preşedinte OPSD Verginia Gaiţă
Preşedinte PES Activist Maria Dima
Reprezentant Sindicate Vasile Petrache
Secretar Executiv Ionela Muha
Trezorier Denisa Caraion
www.obiectiv-online.ro
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Toaletă NU este
coş de gunoi!

C

Lucrările la Drumul Judeţean
401 C au fost recepţionate

M

iercuri, 19 decembrie a.c., a avut loc
recepţia la terminarea lucrărilor pentru
tronsonul Cucuieţi- Progresul - Sohatu,
parte componentă a drumului judeţean 401 C.
La eveniment a participat preşedintele Consiliului
Judeţean Călăraşi, Vasile Iliuţă, alături de
reprezentatul constructorului şi primarul Comunei

Sohatu, Grigore Dumitru.
Segmentul de drum cu o lungime de 4, 876 km (7
podeţe si 31 de indicatoare rutiere) a fost finalizat în 6
luni de zile, durata totală a derulării investiţiei fiind
de 36 de luni.
Valoarea totală a obiectivului recepţionat este de
5.979.139 lei.

Termenul de valabilitate a cardurilor de sănătate emise
până la data de 31 iulie 2018 a fost prelungit de la 5 la 7 ani

C

AS Călărași reaminteşte
furnizorilor de servicii
medicale aflaţi în contract cu
Casa de Asigurări de Sănătate, dar şi
asiguraţilor, că termenul de
valabilitate a cardurilor naționale de
sănătate emise până la data de 31
iulie 2018 a fost prelungit de la 5 la 7
ani prin Hotărârea de Guvern nr.
458 din 28 iunie 2018.
Menţionăm că aceste carduri sunt
recunoscute drept valabile de
Platforma Informatică a Asigură-

rilor de Sănătate timp de doi ani
după data de expirare a valabilităţii
inscripţionată pe suprafaţa din
material plastic, deoarece certificatele digitale înscrise în cipurile
electronice au o valabilitate de 7 ani.
În cazul cardurilor emise anterior
datei de 31 decembrie 2012,
termenul de valabilitate este 31
decembrie 2019.
Totodată, cardurile naţionale de
sănătate noi care se emit începând
cu data de 1 august 2018 au de la

început durata de valabilitate de
şapte ani, conform aceleiaşi
Hotărâri de Guvern.
Reamintim că acest document este
personal şi netransmisibil, unul din
rolurile cardului naţional de
sănătate fiind de a certifica că
serviciile medicale decontabile din
Fondul Naţional Unic de Asigurări
Sociale de Sănătate au fost efectiv
acordate asiguratului respectiv.
Presedinte director general
Ing. Marius DULCE

ompania de Apă ECOAQUA SA CĂLĂRAŞI
deserveşte (asigură întreţinerea) sistemelor
publice de canalizare-epurare având ca
obiect preluarea apelor uzate menajere şi
industriale din localităţile Călăraşi, Olteniţa,
Urziceni, Lehliu Gară, Fundulea şi Budeşţi.
Întreţinerea acestui sistem de canalizare este foarte
mult îngreunată de faptul că, în particular, cetăţenii
deversează prin toaletele din locuinţe sau direct în
conductele publice, o cantitate foarte mare de
materii şi materiale care NU AU CE CĂUTA într-un
sistem de preluare a apelor uzate menajere: haine,
carpe, materiale de igienă personale, deşeuri solide,
pungi şi recipiente PVC, materiale de construcţii,
grăsimi şi seuri animale, uleiuri alimentare sau
auto şi mai ales în această perioada restul provenit
din distilarea fructelor (borhot).
Aceste materiale înfundă sistemul de canalizare,
obturează treptat secţiunile conductelor reducând
capacitatea de preluare a apelor uzate menajere şi
blochează funcţionarea staţiilor de pompare ape
uzate. Efectul blocajelor generate de aceste
materiale este resimţit în primul rând tot de
locuitorii din zona, urmare a refulării de ape
reziduale în case, pe proprietăţi sau spaţii publice.
Pe lângă neplăcerile cauzate de refularea dejecţiilor
care în sine generează disconfort şi chiar
ameninţare la adresa sănătăţii publice, nu este
deloc de neglijat mirosul provenit din canalizare
atunci când această se blochează.
Supunem atenţiei populaţiei că toaletă din locuinţa
şi sistemul de canalizare stradal NU REPREZINTĂ
coşul dumneavoastră de gunoi.
Sistemul de canalizare este destinat a prelua
exclusiv apele uzate menajere şi pluviale, orice alte
materii, obiecte, materiale ajunse în sistem va
necesita intervenţii multiple, care consumă
importante resurse financiare şi umane, suportate
indirect tot de către Dumneavoastră.
ECOAQUA va interveni de fiecare dată când se
constată disfuncţionalităţi ale sistemului de
canalizare, dar ţinând cont de faptul că primii
afectaţi de acestea sunteţi Dumneavoastră, facem
un nou apel prin care vă rugăm să luaţi toate
măsurile pentru o utilizare a toaletelor din locuinţe
şi a sistemului de preluare a apelor uzate menajere
în general, strict pentru scopul pentru care sunt
destinate.
Vă mulţumim!
ECOAQUA SA CĂLĂRAŞI

Concursul de creaţie ,,Bărăganul în 100 de ani,
1918 - 2018” şi-a desemnat câştigătorii

V

ineri, 14 decembrie, a avut loc
festivitatea de premiere a
câştigătorilor Concursului de
creaţie „Bărăganul în 100 de ani, 1918 2018”. Concursul a fost organizat de
Muzeul Municipal din cadrul Primăriei
Municipiului Călăraşi în parteneriat cu
Inspectoratul Şcolar Judeţean Călăraşi.
La cele două secţiuni A - Fotografie şi B Desen, Pictură, Colaj au fost înscrise în
concurs 46 de lucrări realizate de elevi din 12
instituţii de învăţământ din judeţul Călăraşi.
Secţiunea Fotografie
Premiul I- Smartwatch Samsung Gear S3
frontier - Olaru Violeta Elena de la Liceul
Tehnologic Ion Ghica/XA, Olteniţa, cu
lucrarea Câmp de maci în Bărăgan, profesor
coordonator Niculiţă Paul Robert;
Premiul II- Boxă portabila JBL FLIP 4Berbec Mihaela Livia de la Liceul Tehnologic
Ion Ghica/XIIB, Olteniţa, cu lucrarea
Bărăganul între vară şi toamnă, profesor
coordonator Niculiţă Paul Robert;
Premiul III - Căşti JVC marshmallow bluetooth - Dumitru Narcisa Cristina de la

www.obiectiv-online.ro

Liceul Tehnologic Ion Ghica/XA, Olteniţa,
cu lucrarea Turmele Bărăganului, profesor
coordonator Niculiţă Paul Robert.
Secţiunea desen, pictură, colaj
Premiul I - Smartwatch Samsung Gear S3
frontier - Cristea Ionuţ de la Colegiul Ştefan
Bănulescu/XIID, Călăraşi, cu lucrările
Regele Ferdinand I şi C.I. Brătianu,
profesori coordonatori Şerban Laura şi
Puran Vasilica;
Premiul II -Boxă portabila JBL FLIP 4 Dumitru Simona-Iuliana de la Şcoala
Gimnazială Tudor Vladimirescu/VIII,
Călăraşi, cu lucrarea Palatul Prefecturii,
profesor coordonator Dincă Daniel;
Premiul III - Căşti JVC marshmallow bluetooth- Cuza Maria de la Şcoala
Gimnazială Carol I/V, Călăraşi, cu lucrările
Bărăganul văzut de Maria I şi II, profesor
coordonator Bogatu Bogdan.
Premiile au fost oferite de sponsori care au
dorit păstrarea anonimatului.
Cu această ocazie a fost lansat şi volumul
„Eroi Călărăşeni la Centenar”, realizat în
cadrul proiectului cu acelaşi nume câştigat
de Primăria Municipiului Călăraşi şi
finanţat de Ministerul Culturii şi Identităţii
Naţionale.

4 Comunitate

21 - 27 decembrie 2018
...afli ce se-ntâmplă

Gheorghiţă Cărtuşanu: „Mai am multe de făcut.
Vreau să rezolv problema apei. Asta mă motivează!”

Mircea Brânduşă

G

heorghiţă Cărtuşanu este unul
dintre puţinii primari din
judeţul Călăraşi care au rămas
în funcţie din 2004 şi până în
prezent. Într-o discuţie purtată
recent, domnia sa aminteşte cum a
ajuns primar la o vârstă relativ tânără,
vorbeşte despre proiectele
implementate în comuna Fundeni şi,
nu în ultimul rând, despre priorităţile
administraţie locale în următorii ani.
î
Rep: În ce împrejurări aţi ajuns
primarul comunei Fundeni?
Ghe. C.: La începutul anilor 2000 nici
gând nu aveam să candidez la primărie
pentru că lucram în instituţie. În
primăvara lui 2004 s-au făcut
nominalizări interne la organizaţia PDL
pentru funcţia de primar, din rândul
celor care făceau parte din partid. Am
fost propus, am pornit în campania
electorală cu o echipă serioasă, şi am
câştigat. Aşa am ajuns primar la vârsta
de 29 de ani.
î
Rep: V-aţi acomodat repede cu
funcţia de primar? Care au fost
primele proiecte demarate?
Ghe. C.: Desigur. Imediat după
învestire, am început activitatea în
primărie cu o echipă tânără, dar bună.
Mă gândeam atunci să fac ceva ca să numi fie ruşine, să nu dezamăgesc
electoratul care a avut încredere în
mine. Eram stimat şi cunoscut de
oameni. Îmi amintesc că prima dată am
început cu drumurile.
î
Rep: Cum arăta comuna
Fundeni la începutul anilor 2000?
Cum arată acum?
Ghe. C.: În acea perioadă doar drumul
principal era cu piatră. Nici vara când
ploua nu se putea intra pe drumuri.
Veneau oamenii până la drumul
naţional care traversa comuna, lăsau la
o casă cizmele şi se încălţau cu pantofi,
mergeau la Bucureşti, după care iar luau
cizmele. Acum nu este drum pe care să
nu poţi circula. Indiferent cât de tare
plouă, se poate intra. Nu sunt toate
perfecte dar an de an le întreţinem.

î
Rep: Ce vă mai motivează după
patru mandate şi jumătate?
Ghe. C.: Nu accept ideea că proiectele cu
care eu am plecat la drum în acest
mandat nu vor fi duse la bun sfârşit până
la finele acestui mandat.
î
Rep: În 2019 vor fi alegeri europarlamentare şi prezidenţiale.
Apoi, în 2020, vin alegerile locale.
Ce va face primarul Gheorghiţă
Cărtuşanu?
Ghe. C.: Eu îmi voi face treaba ca până
acum. Şi la europarlamentare şi la
prezidenţiale. Dar primordial este să
rezolv problemele comunei Fundeni.
Nu mă gândesc încă la alegerile din
2020. Mai am multe de făcut. Vreau să
rezolv problema apei. Asta mă
motivează! Dacă am şanse să realizez
acest proiect în următorul mandat,
probabil voi mai candida. Deocamdată
îmi doresc sănătate şi să rezolv ceea ce
pot în această perioadă.
î
Rep: Au trecut doi ani şi
jumătate din acest al patrulea
mandat, de când sunteţi primarul
comunei Fundeni. Un moment
potrivit pentru a face cunoscut ce
s-a făcut, ce nu s-a făcut, de ce şi,
mai cu seamă, la ce vă aşteptaţi în
2019-2020.
Ghe. C.: Am încercat să imprim un alt
trend în modul de abordare a
problemelor în cadrul Primăriei
Fundeni, unde ne lovim de metehne
vechi. Într-adevăr, şi eu, când mă uit
după doi ani de zile, vă pot spune cu
mâna pe inimă că aş putea să mă includ
în corul cârcotaşilor. Dar când mă uit pe
cifre din punct de vedere al covorului
asfaltic, nu cred că a fost vreun an după
2010 în care cantităţi atât de mari de
lucrări să fi fost executate. Poate sună
demagogic ce vă spun, dar o spun din tot
sufletul şi nu e prima dată: mi-a dat
Dumnezeu şansa să fiu pe o listă extrem
de selectă de primari ai comunei
Fundeni, dar nu-i de ajuns. Poate
pentru unii a fost o întâmplare, poate
chiar şi pentru mine a fost o întâmplare,
dar, dacă tot am avut şansa asta, vreau
să las lucruri frumoase în urma mea.
î
Rep: Şi totuşi, care sunt în
opinia dumneavoastră cele mai
importante proiecte finalizate în

această perioadă?
Ghe. C.: Unul dintre cele mai
semnificative proiecte finalizat în acest
an este modernizarea străzilor prin 9
km de asfaltare. Ar mai fi asigurarea
actului de în văţământ în condiţii
optime pentru şcolari şi elevi prin
reabilitare şcolii nr. 3, prin lucrări de
zugrăvire interior/exterior, placări
termoizolante, inclusiv, amenajarea de
grupuri sanitare în incinta sediului.
î
Rep: Domnule Cărtuşanu, în
cele patru mandate de când
sunteţi primar al comunei
Fundeni, cu ce vă mândriţi?
Ghe. C.: Politicienii au darul de a se
lăuda şi pentru ceea ce n-au făcut. Sper
din tot sufletul ca în aceşti ani să le fi
arătat tuturor caracterul meu şi că nu
mă urc pe munca altuia! Un punct de
plecare în viitoarele demersuri e să
recunoşti şi să accepţi unde eşti. Dar
sper să le fi arătat că sunt ambiţios să
facem lucrurile să intre pe un făgaş
normal pentru această frumoasă
comună. Şi senzaţia mea este că, încet,
ce-i drept, ne ducem în zona în care
trebuie.
î
Rep: Locuitorii comunei cum
percep activitatea şi strădania
dumneavoastră?

Ghe. C.: Unii pozitiv, alţii mai puţin
pozitiv. Însă, aş vrea să fiu judecat o dată
la patru ani, patru ani care, uneori, nu
sunt de ajuns. Poate că ar trebui ca un
mandat de primar să fie de minimum
cinci ani, pentru a-ţi putea vedea
finalizate lucrările începute, pentru a fi
judecat la adevărata valoare.
î
Rep: Dacă aţi putea da timpul
înapoi, ce n-aţi face din ceea ce aţi
făcut?
Ghe. C.: Fără lipsă de modestie, cine mă
cunoaşte ştie că sunt un tip extrem de
calculat, credeţi-mă pe cuvânt! Orice
risc în viaţă a fost unul asumat, chiar
dacă pentru unii a părut o nebunie.
Nebunia aceea, pentru mine, a avut
plusuri şi minusuri, extrem de multe
analize, şi mi-am asumat-o întru totul.
Dacă aş da timpul înapoi, aş vrea să pot
fi mai calm. Să nu mă mai consum fizic
atât de mult. Poate că mi-aş fi dorit să fi
fost mai atent atunci când am girat
anumiţi oameni şi, nu în ultimul rând,
mi-aş fi dorit, şi în continuare îmi
doresc, să nu-mi fi neglijat atât de mult
familia. Pentru că ziua mea de muncă
începe la ora opt dimineaţa şi mai
devreme de ora zece seara nu prea
reuşesc să ajung acasă.
î
Rep: Domnule primar, ce nu are
acum comuna Fundeni şi ce va
avea la finele mandatului patru pe
care îl exercitaţi?
Ghe. C.: Comuna Fundeni va avea, în
mare măsură, un transport pentru
navetişti mult mai modern şi mult mai
bine structurat. Va avea intrări şi ieşiri
aşa cum n-a avut niciodată, pentru că
sunt cartea de vizită a unei localităţi. Va
avea parcuri mult mai bine întreţinute,
mult mai curate, duse la un cu totul alt
standard, pentru că vom începe
investiţii majore în ceea ce înseamnă
spaţiu verde. Vom avea trei proiecte
prin Programul Naţional de Dezvoltare
Locală, cu implementare în perioada
2019-2020 şi anume; Reabilitare şi
modernizare Şcoala gimnazială nr.1;
Extindere şi reabilitare dispensar
uman; Modernizare străzi şi drumuri
locale de interes public.
î
Rep: Care este mesajul dumneavoastră pentru locuitorii comunei
Fundeni?
Ghe. C.: Să dea Dumnezeu să atragem
sume din toate fondurile posibile şi mai
puţin posibile, să avem sănătate şi bani
să facem tot ce ne-am propus. Le doresc
să aibă sărbători de iarnă, frumoase şi
liniştite, un an mai bun decât cel care se
încheie peste puţin timp!
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Priviţi anul care a trecut cu sufletul unui om
înţelept şi noul an cu ochi limpezi de copil. Vă
trimit gândul meu ca noul an să vă aducă
dragostea, armonia, strălucirea şi lumina pe
care le meritaţi din plin. Sărbători fericite
alături de cei dragi şi La Mulţi Ani!
Marian Ichim – Vicepreşedinte PSD Călăraşi

Fie ca anul care vine să fie pentru
dumneavoastră o punte spre ceva mai bun,
mai luminos. Crăciun Fericit şi un an mai bun
şi mai prosper.

Cu ocazia Sfintelor Sărbători de Crăciun şi a
Anului Nou primiţi din partea mea un sincer „La
Mulţi Ani”, tot ce vă este de folos să se realizeze
şi nimic să nu vă înnoureze „cerul” senin al vieţii!
Marius Dulce - Preşedinte Org. Mun. PSD
Călăraşi

La Mulţi Ani!
Primar Petre Ţone – Municipiul Olteniţa
Farmecul zilelor de Crăciun să vă însufleţească
şi să vă lumineze toată fiinţa! Bucuraţi-vă de
adevărata semnificaţie a acestei sărbători
alături de toţi cei pe care îi iubiţi!
Valentin Barbu – Vicepreşedinte Consiliul
Judeţean Călăraşi

Doresc ca Sărbătoarea Naşterii Domnului
Iisus Hristos să vă aducă în suflet numai
bucurii, fericire şi împlinirea tuturor
dorinţelor.

Fie ca spiritul blând al Sfintelor Sărbători
să ningă asupra voastră doar bucurie şi
senin, prosperitate, veselie şi sănătate în
anul ce vine!

Sărbători Fericite! La Mulţi Ani!

La mulţi ani!

Marius Sbârcea – Preşedinte TSD Călăraşi

Titu Ana – Director Direcţia Silvică Călăraşi
Fie ca lumina care a vestit venirea
Pruncului să vă lumineze aceste sărbători,
aducându-vă bucurie, fericire şi împlinirea
tuturor dorinţelor.
Ion Ştefan - Medir SRL

Acum, când roata timpului a mai ţesut încă un
an, vă doresc să vă bucuraţi alături de cei
dragi, de minunea vieţii aşteptând clipele
viitorului!

Să primim odată cu colindătorii şi lumina,
căldura, liniştea, dragostea şi împăcarea celui
nou, veselia şi viaţa. Ca iarba sub zăpadă, ca
fulgul în zbor să primim speranţa unui an nou.
Primar Gheorghe Dobre (Sandu Bărbosu) –
Comuna Modelu

Crăciun fericit şi La Mulţi Ani!
Primar Iulian Radu – Comuna Dichiseni
Fie ca sărbătoarea Crăciunului să vă umple
sufletele de bucurie, să vă aducă pace şi linişte
în suflete, iar lumina lui minunată să vă
lumineze în continuare paşii în viaţă.
Cezar Neagu – Director Ecoaqua Călăraşi

Magia sărbătorilor de iarnă să vă aducă multă
linişte în suflet, bucurii, împlinirea visurilor şi,
mai ales, multe cadouri şi surprize plăcute.

Crăciun fericit! La mulţi ani!
Alin Drăgulin - Director ADI Ecoaqua
Călăraşi
www.obiectiv-online.ro

Sărbătoarea Crăciunului şi Anul Nou să vă
aducă pace în suflet când vă veţi aduna în
familie şi alături de voi cu cele mai bune
gânduri vom fi şi noi.

La mulţi ani!
Alexandru Drăgulin – Director SPGCFS
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În prag de sărbători, cu pacea, lumina şi căldura în
suflet, vă doresc să aveţi parte de zile minunate, de
un Moş Crăciun darnic şi bun, să vă bucuraţi în tot
anul ce vine.
Mihaela Petrovici - Director Centrul Judeţean
de Cultură şi Creaţie

Fie ca sfânta sărbătoare de Crăciun să readucă
bucuria în sufletele noastre. Să aveţi parte numai
de lumină în inima şi gând.

De sărbătoarea sfântă a Crăciunului vă doresc
multă sănătate şi mult belşug în case. Lăsaţi o
parte din lumina artificiilor aprinse în noaptea
anului Nou să vă lumineze. Anul care vine să fie
pentru dumneavoastră unul mai bun, mai
luminos.

Sărbători fericite!

La Mulţi Ani!

Gheorghe Ciocârlan – Director SPCTAFL

Nicoleta Mincu – Director BRCT Călăraşi
Ar fi extraordinar dacă în aceste momente de tihnă
deplină să fim alături de cei pe care îi iubim şi să
primim colindătorii.

Sărbători fericite, pace,
fericire şi împlinire!
Florentin Brişan - Preşedinte AFC Dunărea
Călăraşi

Bucuria vine din lucruri mărunte…
Liniştea vine din suflet…
Căldura sărbătorilor vine din inimile noastre…!

Crăciunul este spiritul dulce al prieteniei, sufletul
cald al părinţilor, al celor dragi care luminează tot
anul. Este bunătatea şi speranţa renăscute.
Este pace şi înţelegere...

Un Crăciun şi un an nou fericit!

Crăciun fericit pentru toată lumea!

Titi Feldioreanu – Alitrans Com SRL

Dumitru Chirilă – Director CSM Călăraşi
Un an mai bogat în împliniri, mai înalt în aspiraţii
şi plin de succese.

Crăciun fericit şi La mulţi ani!
Primar Nicolae Râjnoveanu – Comuna Roseţi

Fie ca Sfânta Sărbătoare a Naşterii Domnului şi
Noul An să vă aducă în inimi puritatea iernii,
puterea străvechilor colinde şi verticalitatea
brazilor pe care cu drag îi împodobim!
Sărbători fericite alături de familie şi de cei dragi!
Cu preţuire,
Liviu Gabriel Muşat
Director ADR Sud Muntenia

Crăciun Fericit şi cele mai bune gânduri pentru un
An Nou plin de succese!

Sărbători Fericite şi La mulţi ani!
Primar Ion Iacomi – Comuna Dor Mărunt
Fie ca Sărbătorile de Iarnă să vă aducă linişte şi
pace în suflete şi bucurie alături de cei dragi.

Sărbători Fericite şi La mulţi ani!
Primar Aurel Vasile – Comuna Jegălia

Alături de urările tradiţionale de sărbători vă
transmitem mulţumirile noastre pentru încrederea
acordată. Vă doresc un Crăciun Fericit şi un an plin
de realizări atât în plan personal cât şi în plan
profesional.
Primar Florian Belu – Comuna Unirea

Vă doresc ca anul ce urmează să vă aducă pace şi
prosperitate, să aveţi calea luminată şi viaţa
îmbelşugată.

Sărbători Fericite şi La mulţi ani!
Primar Aniel Nedelcu Paţurcă - Comuna Borcea
www.obiectiv-online.ro
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Acum, de Anul Nou, spre voi se-ndreaptă gândul
meu: belşug s-aveţi şi sănătate,
An bun şi daruri minunate!
Primar Mihail Penu – Comuna Chiselet

Să aveţi belşug în casă, viaţa plină de lumină! Anul
Nou ce va să vie - rodnic să vă fie, plin de armonie!

Clinchetul clopoţeilor, mireasma crengilor de brad,
să vă aducă farmecul sărbătorilor, bucurie în
suflet, iar noul an belşug şi fericire!
Primar Niki Gheorghescu – Comuna Spanţov

La mulţi ani!
Primar George Avram – Comuna Ştefan Vodă
Sărbătoarea Crăciunului şi Anul Nou să vă
dăruiască sănătate, pace în suflet şi prosperitate
pentru dumneavoastră şi familiile dumneavoastră.

La Mulţi Ani!
Primar Gheorghe Uleia – Comuna Ulmeni

Un bătrânel cu chipul drag va sosi la voi în prag.
Să nu-l goniţi! E Moş Crăciun şi v-aduce un an
bun.

Vă doresc ca Moş Crăciun să v-aducă daruri multe.
Şi în casă armonie,
lucruri bune, vesele, pace, linişte în suflet, cât mai
multă dragoste!
Primar Irinel Roman – Comuna Chirnogi

Crăciun Fericit!
Primar Lică Voicu - Comuna Independenţa
Sărbătorile când vin, să vă fie coşul plin, să aveţi pe
săturate, casa plină, sănătate! Punga să geamă de
bani, mult noroc şi La Mulţi Ani!
Primar Aurel Gazu – Comuna Curcani

Moş Crăciun bate la uşă, scoate mâna din mănuşă,
şi vă dă din palma lui darurile cerului, lângă brad şi
lângă foc să vă umple de noroc!

Sărbători fericite cu bucurii şi împliniri alături de
cei dragi! Să vă găsească sărbătorile cu masa
bogată şi sufletul curat!

Crăciun fericit!

Crăciun fericit!

Primar Tudorel Minciună - Comuna Mitreni

Primar Iulian Iacomi – Oraş Lehliu Gară
Un Crăciun plin de iubire, sănătate, fericire, mult
noroc şi împliniri!

La mulţi ani!
Primar Victor Manea – Comuna Lupşanu

Sper ca noul an şi sărbătorile să vă aducă multă
linişte şi fericire, spor în toate şi sănătate. Un an
nou mai bun şi plin de împliniri.

Să găsiţi pe fiecare ramură a bradului împlinirea
viselor şi cheia succeselor viitoare, iar noul an să
aducă linişte şi sănătate.

Crăciun fericit! La Mulţi Ani!

La mulţi ani!

Primar Grigore Dumitru – Comuna Sohatu

Primar Costel Boitan – Comuna Valea Argovei

www.obiectiv-online.ro
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Sufletele dumneavoastră să vibreze în armonie
şi pace, iubirea sa vă primească în braţele-i
pline de căldură şi duioşie, iar norocul să vă
urmeze oriunde…

La Mulţi Ani!
Primar Nicolae Eremia – Comuna
Alexandru Odobescu

Anul Nou să vă dăruiască sănătate, pace în
suflet şi prosperitate pentru dumneavoastră şi
familiile dumneavoastră.

Crăciun Fericit şi multă sănătate, să aveţi un
an mai bun, să vă meargă bine în toate. Un an
nou mai fericit, cu sănătate şi iubire!
Primar Mihai Gurlui – Comuna Belciugatele

La Mulţi Ani!
Primar Gheorghiţă Cărtuşanu - Comuna
Fundeni
Cu ocazia sfintelor sărbători vă rog să primiţi
urările mele de bine, de belşug, de fericire şi
de îndeplinire a tuturor dorinţelor alături de
cei dragi.
Primar Dorel Dorobanţu - Oraş Fundulea

Îmi doresc ca aceste sărbători să vă aducă
îndeplinirea tuturor dorinţelor, iar noul an să
ne găsească cu bucurii în suflet şi împliniri în
viaţă.

Vă urez an cu sănătate şi noroc în toate,
Dumnezeu să vă-ntărească, să vă dea linişte
sufletească.

La Mulţi Ani!

Sărbători fericite!

Primar Marius Cojocaru Comuna Cuza Vodă

Primar Mugurel Marian Iancu – Comuna
Mânăstirea
Dorinţele dumneavoastră să se împlinească,
toate, câte una în fiecare zi!

Crăciun fericit şi un călduros
La Mulţi Ani!
Primar Nicolae Pandea
- Comuna Ştefan Cel Mare

Vă dorim un an mai bun, cu dragoste creştină,
şi mult noroc să aveţi în toate!

Acum, când sărbătorile creştine se apropie cu
repeziciune vă doresc pace în suflet, bucurie
fără margini, sănătate cât cuprinde, credinţă
în bine şi spor în toate.
Primar Ionuţ Stan - Comuna Lehliu Sat

La mulţi ani!
Primar Ninel Mihalache
- Comuna Vlad Ţepeş
Vă dorim tuturor sărbători fericite, un an nou
mai bun şi mai prosper.

La mulţi ani!
Camelia si Iulian Ispir - Librăriile Arienta

Fie ca Sfintele Sărbători de Crăciun să vă
umple de bucurie şi pace.

Crăciun fericit!
Primar Vasile Lucian - Comuna Vasilaţi

Clinchetul clopoţeilor de argint să vă aducă
pentru Noul An veşti de sănătate, prosperitate şi
belşug. Crăciun Fericit şi un an nou plin de
realizări!
Viorel Ivanciu - Președinte
Org. Mun. PNL Călărași
www.obiectiv-online.ro
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„Arte şi tradiţii” - Chirnogiul, prezent la
o expoziţie internaţională în Bulgaria
Mircea Brânduşă

P

e data de 5 decembrie 2018,
în municipiul Ruse din
Bulgaria, la cea mai
prestigioasă sală de expoziţii din
regiune, „Art Gallery”, s-a deschis
expoziţia „Artă şi Tradiţii“,
elaborată de către membrii Uniunii
Artiştilor Plastici din România,
Ştefan Nachiu, Florentina Opaina
şi Diana Iuliana Barbu.
Evenimentul a fost vernisat în prezenţa IPS
Mitropolit Naum de Ruse, a domnului inginer,
Irinel Roman, primarul localităţii Chirnogi (parte
în acest proiect), a doamnei primar din Şumenţi,
profesor Kalina Mihailova, a preoţilor Kiril Sinev
din Ruse (organizator si traducător ), Mihail
Mihailov din Varnenţii (Tutrakan ), Fănel
Burulean din Chirnogi şi a cadrelor didactice din
municipiul Ruse, Şcoala „Ivan Vazov”, alături de o
delegaţie din Chirnogi formată din cadre didactice
de la Şcoala Nr. 3, Chirnogi, director şi profesor,
Monica Vasile, director educativ, Ionut Coarnă,
profesor şi învăţător primar, Răboj Geta, Doina
Roman, Gheorghe Viorica, Catrina Sorin,
Stanemir Vasilica, Ţăranu Liliana,Toma Geta, şi
Vasilica Capdemai.

www.obiectiv-online.ro

Deschiderea oficială a expoziţiei a fost prezidată de
către doamna Elena Velikova, director al Galeriei
de Artă Ruse. La deschidere au participat şi elevi ai
Şcolii „Ivan Vazov” din Ruse, însoţiţi de cadre
didactice din Ruse, Directorul şcolii, Teodora
Yordanova, Director adjunct, Elena Petkova,
profesor Stefka Lazarova, Presbitera, Iveta
Racheva şi Rumiana Lazarova. Prezentarea
expoziţiei şi a exponatelor a fost efectuată de către
inginerul Relu Cotoban. Domnia sa aprezentat un
scurt „Curiculum Vitae” al tinerei artiste plastice
Ştefania Nachiu, fiică a Chirnogiului, absolventă a
liceului „Tonitza” şi a Facultăţii de Teologie din
Bucureşti, secţia artă sacră - pictură bisericească.
În cuvântul său, Irinel Roman, primarul localităţii
Chirnogi, a salutat cu multă căldură şi pioşenie pe
mitroplitul Naum de Ruse, evidenţiind bunele
relaţii şi cooperarea între Ruse-societatea civilă,
mitropolia de Ruse şi localitatea Chirnogi. Cu acest
prilej, domnul Roman a primit din partea
omologului său, din Ruse, dl. Plamen Stoilov, un
mesaj de felicitare pentru reuşita acestui
eveniment. La rândul său, IPS Mitropolit Naum de
Ruse a salutat deschiderea acestei expoziţii în
perioada aceasta de pregătire spirituală pentru
marea sărbătoare a Naşterii Domnului, şi a făcut
un expozeu referitor la diversele tipuri de icoane
din lumea ortodoxă şi asupra însemnătăţii lor in
viaţa creştinului de astăzi.Tânăra artistă plastică
Ştefania Nachiu, protagonista acestei frumoase
expoziţii, emoţionată, a mulţumit tuturor

participanţilor, şi a lansat invitaţia, ca fiecare să se
bucure de frumuseţea unor valori ale artei
româneăti, a ţesăturilor, şi a icoanelor pe sticlă,
pictate după modelul icoanelor originare din
Transilvania secolului 18. În încheiere, preotul
Fănel Burulean a prezentat implicarea acestei
tinere artiste în viaţa comunităţii locale din
Chirnogi.
Expoziţia include 20 de icoane pe sticlă şi o icoană
mozaic a lui Hristos. Fiecare icoană a fost
încadrată de frumoase ştergare româneşti, ţesute
acum câteva decenii din bumbac si mătase
naturală - borangic. Costumele populare autentice
româneşti prezentate au fost din regiunile
României, Oltenia şi Muntenia. Ele sunt deja
exponate muzeale, dar acum 100 de ani au fost
purtate de sătenii care au pictat icoanele pe sticlă.
Expoziţia poate fi văzută la Ruse până la începutul
lunii ianuarie 2019. La eveniment au participat şi
iubitori de frumos de diverse vârste din municipiul
Ruse, care au aflat de vernisarea expoziţiei din
afişele expuse cu doar 3 zile înainte. Deşi vremea a
fost una potrivnică, de iarnă autentică, iar
temperatura din sala de expoziţii era una glacială,
au ţinut să fie prezenţi şi reprezentanţi ai
principalelor ziare din Ruse: „Utro Ruse Dimineaţa de Ruse”, Media Ruse şi Arena Ruse,
care au luat interviuri tinerei artiste, Ştefania
Nachiu, dar şi celui ce a prezentat atât expoziţia,
cât şi cartea billingvă, romano-bulgară, „Ortodoxia
Fără Frontiere”, Relu Cotoban, autorul lucrării.
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ADI ECOAQUA

- Hotărârile Adunării
Generale a Asociaţiei

M

iercuri, 19 decembrie, a avut loc
Adunarea Generală a Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară Ecoaqua. În
cadrul adunării au fost discutate bugetul
Asociaţiei, prevederile Legii 215/2018 de
modificare a Legii 241/2006 (alimentare cu apă şi
canalizare), situaţia POIM , discuţii privind
creşterea salariului minim pe economie, a preţului
la energia electrică şi impactul acestora asupra
preţurilor şi tarifelor la apă potabilă şi canalizare.
În ceea ce priveşte bugetul Asociaţiei s-a mers pe
aceeaşi strategie aceea de a dimensiona cheltuielile
de funcţionare la nivelul veniturilor din cotizaţii pe
un an iar investiţiile să fie făcute din economiile
din anii trecuţi atunci când nu a existat deficit.
Cotizaţiile pentru membrii acţionari ai
operatorului au fost păstrate la nivelul anului 2009
iar pentru comune la nivelul de 1,3 lei/locuitor.
S-a constatat că conform noilor prevederi
legislative va trebui demarat procesul de facturare
a apei pluviale aşa cum este prevăzut în legea
215/2018. Având în vedere obligativitatea
implementării acesui act normativ Asociaţia a
modificat Strategia de Tarifare în sensul adăugări
facturării apei pluviale urmând ca normele de
aplicare să fie stabilite prin Regulamentul
Serviciului.
În ceea ce priveşte depunerea cererii de finanţare
privind proiectul POIM, în valoare de 320
milioane de euro, acesta se află într-un stadiu
avansat. S-a luat decizia, sub rezerva informării
UAT-urilor membre din Judeţul Ialomiţa, ca
infrastructura dezvoltată la nivel zonal, între mai
multe comunităţi, să intre în proprietatea
Municipiului Urziceni, dat fiind faptul că acesta nu
putea fi preluată la nivel judeţean întrucât
Consiliul Judeţean Ialomiţa nu este asociat în ADI
ECOAQUA.

Ecoaqua SA îşi doreşte o comunicare
mai eficientă cu utilizatorii

P

entru a îmbunătăţi relaţia client - furnizor
ECOAQUA SA a dezvoltat mai multe canale de
comunicare, în vederea transmiterii către utilizator
de informaţii corecte, argumentate legal, care să genereze
o încredere mai mare a clienţilor în compania ECOAQUA
SA.
Utilizatorii serviciilor de apă şi canalizare prestate de
ECOAQUA SA Călăraşi, persoane fizice şi juridice, pot
contacta prin diferite moduri personalul specializat al
operatorului pentru rezolvarea problemelor survenite în
relaţia cu unitatea noastră,sau pentru a solicita avize,
branşări sau racordări la imobile.
Astfel, există următoarele căi de informare şi transmitere
a solicitărilor:
1.Comunicarea clasică prin telefon şi e-mail către sediile
sucursalelor sau dispeceratele cu program NON STOP,
care se regăsesc înscrise pe website-ul www.ecoaqua.ro,
secţiunea Contact;
2.Informarea despre diferite anunţuri, comunicate de
presă, întreruperi programate a distribuţiei apei, calitatea
apei prin intermediul website-ului www.ecoaqua.ro;
3.Informarea în timp real despre comunicări adresate
utilizatorilor prin intermediul paginii create pe
facebook.com/ECOAQUA.
4.Informare/evidenţă a facturilor emise, a plăţilor
efectuate, a soldului restant şi indexului facturat prin
aplicaţia „Contul meu ECOAQUA” pe care utilizatorii şi-l
pot crea pe website-ul www.ecoaqua.ro secţiunea
Autentificare/Înregistrare cont.
Dacă rezolvarea problemei implică detalierea şi obţinerea
de informaţii suplimentare, ceea ce necesită deplasarea
către unitatea noastră, atunci vă aşteptăm la sediul
CENTRULUI DE INFORMARE ŞI RELAŢII CU
PUBLICUL, deschis în Municipiul Călăraşi, str. N.
Titulescu, Bloc D2, Scara 2, Parter. Telefon: 0342 404
023, cu program de la 10.00 la 17.30, zilnic de LUNI până

VINERI.
De asemenea, dacă consideraţi că nu sunteţi mulţumit de
soluţionarea problemei dumneavoastră, puteţi solicită o
audienţă la conducerea executivă, conform următorului
program:
ECOAQUA SA Operator Regional
NEAGU CEZAR PAUL - Director general
MARŢI - orele: 15.00 - 16.00
NEACŞU CONSTANTIN - Director executiv comercial
JOI - orele: 10.00 - 11.00
ECOAQUA SA Sucursala Călăraşi
CUTAR NICOLAE - Inginer şef
JOI - orele: 14.00 - 15.00
ECOAQUA SA Sucursala Olteniţa
CRĂCIUN MARIN - Director
LUNI - orele: 10.00 - 12.00
CHIRICĂ MARIAN - Coordonator tehnic
MARŢI - orele: 13.00 - 15.00
ECOAQUA SA Sucursala Urziceni
NICULAE CONSTANTIN NICULAE - Director
MARŢI - orele: 10.00 - 11.00
MATACHE MARIAN - Inginer şef
MARŢI - orele: 11.00 - 12.00
NOTĂ: Înscrierile se fac la Secretariat ECOAQUA SA
Operator Regional
Tel: 0242 312 705, Mobil: 0372 714 752 sau prin
CENTRUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII CU PUBLICUL
Str. N. Titulescu, Bloc D2, Scara 2, Parter (lângă casieria
RCS RDS), Tel: 0342 404 023.

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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Clasamentul celor mai buni sportivi şi
antrenori ai CSM Călăraşi în anul 2018

C

SM Călăraşi a obţinut în anul 2018
un număr de 103 de medalii la
Campionatele şi Concursurile
Naţionale şi Internaţionale, obţinând, de
asemenea, un număr remarcabil de
clasări pe locurile IV-VI la finalele pe ţară
şi la competiţiile internaţionale.
Au fost obţinute 27 de medalii de Aur, 36
de Argint şi 40 de medalii de Bronz, la
absolut toate categoriile de vârstă.
CSM Călăraşi a promovat în anul 2018
un număr de 27 de sportivi în Loturile
Naţionale ale României, asigurând astfel
perspectiva sportului din ţară noastră în
anii următori.
Festivitatea de premiere a celor mai buni
sportivi şi antrenori pe anul 2018 va avea
loc la sediul CSM Călăraşi – Hotel Sport,
miercuri 9 ianuarie 2019, la orele 14.00.
În urmă evaluării performanţelor şi a
potenţialului sportivilor, a rezultat
următorul clasament:
1. Adriana AILINCĂI - Canotaj,
antrenori: Eugen SUCIU şi Daniel
BĂNĂŢEANU
-Medalie de aur şi titlul de campioană a
Europei la Campionatul European de
Seniori de la Glasgow, 03-05.08.2018;
-Locul V la Campionatele Mondiale de
Seniori, Plovdiv, 09-16.09.2018;
-Multiplă medaliată la Campionatele şi
Concursurile Naţionale.
2.Mădălina CAŞU - Canotaj, antrenori:
Eugen SUCIU şi Daniel BĂNĂŢEANU
-Vicecampioană Europeană de Seniori,
Glasgow, 03-05.08.2018;
-Vicecampioană Mondială,
U23,
Poznan, 26-29.07.2018;
-Multiplu medaliată la Campionatele şi
Concursurile Naţionale.
2.Alexandru CHIOSEAUA - Canotaj,
antrenor: Daniel BĂNĂŢEANU
-Dublu campion european - U 23, Brest,
01-02.09.2018;

-Locul III la Campionatul Mondial, U23,
Poznan, 26-29.07.2018;
-Multiplu medaliat la Campionatele şi
Concursurile Naţionale.
4.Cristina DRUGĂ - Canotaj, antrenor
Mădălina BUZDUGAN
-Medalie de aur şi titlul de campioană
europeană la Campionatul European de
Juniori
de la Gravelines - Franţa,
27.05.2018;
-Locul IV la Campionatele Mondiale de
Juniori, Racice, 10-12.08.2018;
-Locul I la Campionatele Balcanice de
Jun, Plovdiv, 25.08.2018;
-Multiplu medaliată la Campionatele şi
Concursurile Naţionale.
5.Iuliana TIMOC - Canotaj, antrenori:
Eugen SUCIU şi Daniel BĂNĂŢEANU
-Medalie de argint la Campionatele
Europene de Juniori, Franţa,
27.05.2018;
-Medalie de bronz la Campionatele
Mondiale de Juniori Cehia, 1012.08.2018;
-Multiplu medaliată la Campionatele şi
Concursurile Naţionale.
5.Gabriela PARASCHIV - Canotaj,
antrenori: Daniel BĂNĂŢEANU şi
Eugen SUCIU
-Medalie de bronz la Campionatele
Europene de Juniori, Franţa, 27.05.2018
-Medalie de bronz la Campionatele
Mondiale de Juniori Cehia, 1012.08.2018
-Multiplu medaliată la Campionatele şi
Concursurile Naţionale.
7.Mihai PALAGHIA - Lupte, antrenor
Dragoş HOGEA
-Medalie de Aur la Campionatele
Naţionale de Seniori/U23, Iaşi, 1013.05.2018;
-Locul V la Campionatele Europene, U
23, Istanbul-Turcia, 08-10.06.2018.
8.Tavi DOBRE - Box, antrenori: Valentin
ANGHEL şi Georgian ANGHEL

-Locul I la Campionatul Naţional de
Juniori, Piatra Neamţ, 3-8.09.2018;
-Participant la Campionatele Europene
de Juniori de la Aspen, Rusia.

9.Loredana MARIN - Box, antrenor
Constantin BEBEŞELEA
-Locul I la Campionatul Naţional de
Juniori, Eforie Nord, 26.08-02.09.2018;
-Participantă la Campionatele Europene
de Juniori de la Aspen, Rusia.
10.Samuel BUCŞĂ - Atletism, antrenor
Virgil COSTACHE
-2 medalii aur la Campionatele Naţionale
de Tineret, de Sala şi în aer liber,
lungime, Bucureşti, 3-4.02.2018 şi
Piteşti 27.07.2018;
-Locul I la Campionatele Naţionale de
Juniori I, Sala, Bucureşti, 25.02.2018;
-Dublu medaliat cu bronz la Camp. Nat.
de Seniori, sală şi în aer liber;
-Recordmen de Juniori al României.
10.Ionela LUCA – Atletism, antrenor
Virgil COSTACHE
-3 medalii de aur la Campionatele
Naţionale de Seniori, de lungime şi
prăjină, în Sala şi în aer liber, de la
Bucureşti şi Piteşti, din 3-4.02.2018 şi
27.07.2018;
- Locul I la Internationalele României,
prăjină, Cluj-Napoca, 03.06.2018.
Au mai fost nominalizaţi, cu Diplome de
Merit, 49 de sportivi ai CSM Călăraşi,
medaliaţi în anul 2018 la Campionatele

sau Concursurile Naţionale pe ramură
lor de sport sau la competiţii
internaţionale, sportivi care nu au prins
un loc în primii 10 sportivi ai clubului,
dar care au avut rezultate foarte bune,
printre care: Munteanu Valentin şi
Boboc Robert, multiplu medaliaţi la
campionatele şi concursurile naţionale
de canotaj dar şi clasaţi pe locul VI la
Campionatele Europene de juniori din
Franţa; Sandu Ştefan Cristian şi Burlacu
Elena, multiplu medaliaţi la competiţiile
naţionale şi medaliaţi cu aur şi argint la
Campionatele Balcanice de Juniori din
Bulgaria; Buzdugan Mădălina şi Popa
David- medaliaţi cu argint la Campionatul Naţional de Canotaj, seniori;
Sorina Mucuta şi Daniel Manea,
medaliaţi cu argint şi bronz la Câmp.
Balcanice de Cadeţi, lupte şi medaliaţi cu
aur la Câmp. Nat. de Jun. mici: Cristea
Jean, Grancea Francesca, Vasile Mario medaliaţi cu aur la Campionatele
Naţionale de tineret-juniori şi cadeţi şi
mulţi alţii.
Clasament antrenori
1.Daniel BĂNĂŢEANU, Eugen SUCIU şi
Mădălina BUZDUGAN – CANOTAJ
2. Dragoş HOGEA – LUPTE
3.Valentin ANGHEL şi Georgian
ANGHEL – BOX
Clasamentul a fost întocmit conform
Sistemului de atribuire a punctelor,
stabilit de Ministerul Tineretului şi
Sportului, în raport cu rezultatele
sportive, respectiv în raport cu cele 103
medalii obţinute de sportivii şi antrenorii
CSM Călăraşi, în anul 2018, la
campionatele şi concursurile sportive
oficiale naţionale şi internaţionale.
S-a ţinut cont şi de potenţialul şi
perspectiva de posibile viitoare mari
performanţe ale sportivilor.

Un nou Punct de Trecere a Frontierei a fost deschis în zona transfrontalieră România-Bulgaria
În data de 17 decembrie 2018, în localitatea
Dobromir, judeţul Constanţa, în prezenţa
reprezentanţilor Poliţiei de Frontieră Române şi
Poliţiei de Frontieră Bulgare, a conducerii Gărzii de
Coastă şi Direcţiei Regionale de Poliţie de Frontieră
Ruse, a autorităţilor publice locale din România şi
Bulgaria, precum şi a reprezentanţilor Biroului
Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călăraşi
pentru graniţa România-Bulgaria, a avut loc
inaugurarea oficială a Punctului de Trecere a
Frontierei Dobromir (România) – Krushari (Bulgaria)
deschis la graniţa României cu Republica Bulgaria.
Noul punct de frontieră, care se alătură celor 10
puncte de trecere cu specific rutier deschise
traficului internaţional de persoane, precum şi
pentru traficul internaţional de mărfuri la graniţa
României cu Bulgaria, a fost realizat prin
implementarea proiectului ”Dobromir – Krushari
drum transfrontalier”, Cod MIS ETC: 588, finanţat în
cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră
România-Bulgaria 2007-2013. Operaţionalizarea
acestui punct de frontieră în regim internaţional
constituie o măsură favorabilă pentru facilitatea
accesului la infrastructura de transport în zona

transfrontalieră, cât şi pentru înlesnirea mobilităţii
bunurilor şi persoanelor.
Punctul de trecere funcţionează în subordinea Gărzii
de Coastă şi este deschis traficului rutier până la
limita unei greutăţi totale de 3,5 tone, iar programul
de funcţionare va fi de la ora 08:00 la ora 20:00. Prin
acest punct de frontieră nu este permis transportul
de materiale periculoase, animale vii şi al produselor
supuse controlului fitosanitar.
Menţionăm faptul că din 3 octombrie 2017
funcţionează şi punctul de trecere a frontierei
Lipniţa-Kainardja, realizat în urma implementării
proiectului ”Lipniţa-Kainardja drum
transfrontalier”, Cod MIS ETC:579, şi de asemenea
finanţat în cadrul Programului de Cooperare
Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013. Ca şi
în cazul punctului Dobromir-Krushari, el
funcţionează în subordinea Gărzii de Coastă şi este

deschis pentru traficul internaţional de persoane,
precum şi pentru traficul internaţional de mărfuri,
până la limita unei greutăţi totale de 3,5 tone, iar
programul de funcţionare este de la ora 08:00 la ora
20:00.
Pentru a afla mai multe informaţii despre
cooperarea dintre România şi 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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Spiritul Crăciunului să vă umple sufletele de
linişte şi pace, casa de veselie şi bucurii, iar în
anul ce vine să fim mai buni, mai iubitori, mai
sănătoşi, să avem încredere în Dumnezeu şi
speranţă într-un viitor mult mai bun!

La mulţi ani!
Răducu-George Filipescu
Senator Partidul Național Liberal

De sfintele Sărbători să deschidem uşa
pentru oaspeţi dragi şi inima pentru
speranţă, bucurie şi lumină. Să fim mai
buni şi să privim înainte cu încredere, ştiind
că dacă avem credinţă, drumul din faţa
noastră va fi presărat cu împliniri.
Iulian Iacomi - Preşedinte Partidul Social
Democrat Călăraşi

Acum când timpul stă
să-şi împartă trupul
între vechi şi nou, când
colindul îşi pregăteşte
cu emoţie armoniile,
când magii străbat
distanţele pentru clipa
cea de taină, acum,
după Sfânta poruncă a
datinii străbune, îţi
încredinţez gândurile
frumoase de calde
urări de fericire,
sănătate, belşug şi
împliniri. Un Crăciun
frumos alături de cei
dragi.
Deputat PSD
Sorin Vrăjitoru

Din lumina sărbătoririi naşterii Domnului şi din
speranţa ce însoţeşte Noul An, gânduri bune şi
urări de sănătate, împliniri şi bucurii tuturor!
Gânduri bune tuturor.

La mulți ani!
Dragoș Coman - Viceprimar Municipiul Călărași

