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PROGRAM CINEMA 

n PRIMĂRIA CĂLĂRAŞI

SÂMBĂTĂ DUMINICĂ LUNI MARŢI MIERCURI

4°C 7°C 4°C 6°C8°C 6°C 9°C

VINERI JOI
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Program Cinema Călăraşi 
23 - 30 iunie 2017

Parţial norosParţial noros Parţial noros Parţial noros Noros Noros
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Dan Drăgulin, 
preşedinte PNL: 
„Aşa cum mă cunosc 
eu pe mine, şi unii 
dintre voi mă 
cunoaşteţi, nu am 
minţit şi nu mint, 
nu-mi stă în caracter“

ACTUALITATE
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O cursă dus: 

12 
minute!

SC Coslo - Zinca SRL Călăraşi
Trecere Chiciu - Ostrov

Ferry-boat-urile  şi „5 Călăraşi” „Sălcuţa”

Relaţii la telefon 0734.99.00.11

Zilnic între orele 05.00-24.00, din 30 în 
30 de minute “la fix” ºi “la ºi jumãtate”

Siguranţă, confort, rapiditate, punctualitate
Tarif autoturisme 

. 
Autoturismele cu 
numere de  
(Silistra) beneficiază 
de 

8 euro/35 lei

CL, CT şi CC

reducere de 50%
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Str. 1 Decembrie 1918, nr 2, Calarasi
Tel:+40 242 318 996
fax: +40 242 315 858
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http://www.condorul.ro
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La mulţi
ani !

La mulţi
ani !

cofinanţarea bugetului local rimăria Călăraşi are, în 
fiind de doar 2%.acest moment, depuse 
Cele trei proiecte pe care Pspre evaluare la 
Primăria Municipiului Organismele Intermediare, 
Călăraşi le are depuse spre proiecte cu finanţare 
evaluare sunt următoarele:europeană ale căror valori se 
· Reabilitarea termică a ridică la aproximativ 17,54 
Căminului...milioane de euro, 
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Biserica 
, aproape 

de comunitate

"Sfinţii Arhangheli 
Mihail şi Gavriil"
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Averse

Florin Brişan: „Nu se 
pune problema să 

demisionez de la club”

Preşedintele executiv al AFC 
Dunărea 2005 Călăraşi, Florin 
Brişan, a infirmat zvonurile 
apărute în media locală 
potrivit cărora ar intenţiona 
să se retragă de la cârma 
clubului Dunărea Călăraşi, 
subliniind că obiectivul său 
major este salvarea echipei 
de la retrogradare. 
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Proiecte de peste 
 depuse spre evaluare 

de Primăria Călăraşi

17 milioane 
de euro„Boboteaza 

ocupă un loc 
special în viaţa 
credincioşilor 
din comunitatea 
noastră”

Nicolae Râjnoveanu: 

Festivalul 
Multiculturalismului 
Mânăstirea

Gheorghe Drăgănică 
este director interimar 
la DGASPC Călăraşi

Rezultatele 
sportivilor secţiei de 
culturism a clubului 

în anul 2018
CS FORTUS CĂLĂRAŞI 

Preşedintele CJ Călăraşi, 
Vasile Iliuţă, întâlnire cu 

la Călăraşi
guvernatorul Silistrei 

150 locuri de muncă 

Spania 

în domeniul agricol 
(recoltare, ambalare 
fructe) în prin 
intermediul Reţelei 
EURES
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irecţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Călăraşi. Acesta a fost numit în locul Doiniţei Nicolae, 
Copilului (DGASPC) Călăraşi, cea mai mare care a fost eliberată din funcţie.Dsubordonată a Consiliului Judeţean Călăraşi, „Îmi încep activitatea cu optimism, cu voinţa de a 

are un nou director executiv. construi o echipă puternică şi cu multe proiecte care să 
Gheorghe Drăgănică (54 de ani) ocupă temporar vină în sprijinul copiilor instituţionalizaţi", a spus noul 
această funcţie, până la organizarea concursului. director la întâlnirea de astăzi cu preşedintele 
Drăgănică a mai ocupat funcţia de director la DSVSA Consiliului Judeţean Călăraşi, Vasile Iliuţă.

uvernatorul regiunii Silistra, Ivelin Statev, s-a 
aflat, vineri, 11 ianuarie, la cea de-a doua întâlnire Gcu președintele Consiliului Județean Călărași, 

Vasile Iliuță, cei doi oficiali căutând strategii de colaborare 
pentru dezvoltarea celor două zone de la Dunăre.

În viitorul foarte apropiat se dorește inițierea unui 
protocol de asociere între cele două administrații, 
structură prin care să se încerce găsirea celor mai viabile 
axe pentru atragerea fondurilor europene.

Șeful CJ Călărași și-a arătat deschiderea pentru atragerea 
și implementarea unor proiecte care să vizeze 
infrastructura mare, un pol important fiind fluviul 
Dunărea, subiect îmbrățișat și de reprezentanții bulgari 
care sunt încrezători în reușita parteneriatului 
administrativ.

· Întreţinere parcare bloc B32rimăria Municipiului Călăraşi a 
· Întreţinere parcare bloc B33făcut publică lista cu 
· Reparaţie parcare bd. Republicii-StadionPprincipalele investiţii finalizate 
· Execuţie parcare Sala Polivalentă

sau demarate pe parcursul anului 
· Întreţinere parcări de către SPPSV-bloc 

2018, pe categorii de lucrări, realizate N24, strada Progresul-Blocuri B25-B26, 
din fonduri ale bugetului local sau Blocuri B19-B20

atrase în cadrul PNDL.
Parcuri

n Străzi · Lucrări de amenajare Parc Speranţei
· Reparaţii capitale/modernizare străzi în · Lucrări de amenajare Parc Năvodari
municipiul Călăraşi – LOT 1 (Muşeţelului, · Lucrări de amenajare Parc Cărămidari
Bd. Cuza-Vodă, Ştirbei Vodă) – lucrări 
aflate în derulare, lungimea totală a Trotuare
străzilor 2,059 km, valoare totală-

· Întreţinere trotuare-lucrări complemen-
7.746.331 lei

tare pe străzile Panduri şi Macului (aflate 
· Modernizare străzi în cartierul Mircea în desfăşurare)
Vodă-LOT 1 (Grădiştei, Năvodari, 
Crângului, Mihai Viteazul, Dumbravei)-

Pe lângă lucrările finalizate şi demarate în lucrări aflate în derulare, lungimea totală a 
cursul anului 2018, Direcţia Tehnică din străzilor 4,634 km, valoarea totală-
cadrul Primăriei Municipiului Călăraşi 7.745.093 lei
are, în diferite stadii, următoarele 

· Întreţinere strada Fundătura Cazărmii I
proceduri de achiziţie publică pentru 

· Modernizare strada Liliacului
lucrări importante, după cum urmează:

· Întreţinere cu tratament bituminos 
realizată de Serviciul Public Pavaje Spaţii 

· Reabilitare şi modernizare strada GriviţaVerzi pe străzile: Silozului, Teilor, N. 
· Canalizare menajeră şi pluvială cartier Iorga, M. Sadoveanu, Doina, Muncel, 
MăgureniCireşoaia, Păcii, Cireşilor, George Coşbuc, 

ApăPrunului · Canalizare pluvială strada LocomotiveiUnirii, Sulfinei, Muşeţelului (cartier M. 
· Întreţinere reţea apă str. Ştirbei Vodă · Racorduri canalizare Cuza Vodă şi · Proiectare şi execuţie Piaţa MareVodă)
(tronson Lalelelor-Dunării)adiacente (străzile Micşunelelor şi · Construire Grădiniţă cu 8 grupe· Amenajare peisagistică bd. Nicolae 

Grădinari) · Întreţinere reţea apă str. Crângului-Prel. Titulescu, valoare totală 7.413.852,55 lei- · Înfiinţare creşă în municipiul Călăraşi 
Bucureşti-Zefirului· Canalizare strada Turturelelorcontract de lucrări semnat, urmează (contract de proiectare semnat, urmează 
· Întreţinere reţea apă str. Dumbravei demararea lucrărilor ce vizează partea achiziţia execuţiei)· Canalizare Fundătura Cazărmii I
(Mihai Viteazul-Crângului)carosabilă, parcări, trotuare, spaţii verzi, · Modernizare Bazar Big· Canalizare Fundătura Cazărmii IV
· Extindere reţea apă str. Fără Nume relocarea instalaţiei de electricitate, · Execuţie Hală de Legume-fructe BIG· Înfiinţare canalizare Strada Cuza Vodă şi 

mobilier stradal · Extindere reţea apă şos. Sloboziei Km. 4 · Proiectare şi execuţie reţea apă şi adiacente
· Reabilitare reţea apă str. Năvodari, canalizare pluvială strada Pescăruşi · Execuţie canalizare pluvială str. 

Canalizare tronson Digului-Prel. Luceafărului (tronson Panduri-Gral Ctin Pantazi)Năvodari (tronson Prel. Luceafărului-str. 
· Reparaţii racorduri canalizare bloc N30 · Delegarea Serviciului de Transport Victoriei)-contract de execuţie lucrări 
· Reparaţii canalizare strada Liliacului Parcări public local de călători în municipiul semnat de curând, urmează demararea 
· Extindere reţea canalizare strada Călăraşi· Întreţinere parcare blocuri F7-F8lucrărilor

n 

n 

n 

n 

n 

prioritară 3 - ,,O regiune sigură”. Obiectivul specific 3.1 eprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de 
,,Îmbunătăţirea managementului comun al riscurilor în Urgenţă „Barbu Ştirbei” Călăraşi au participat în 
zona transfrontalieră.Raceastă săptămână la deschiderea unui nou proiect 
Obiectivul general al proiectului este de a îmbunătăţi transfrontalier prin care o autoşenilată de intervenţie va fi 
pregătirea serviciilor profesioniste pentru situaţii de achiziţionată cu fonduri europene.
urgenţă, coordonarea şi reacţia eficientă în caz de 
dezastru în zona transfrontalieră.Delegaţia pompierilor călărăşeni, formată din şase cadre 

militare, s-a deplasat în Bulgaria, în localitatea Acest lucru se va realiza prin crearea unei reţele comune 
Pavlikeni, din regiunea Veliko Târnovo unde, în de parteneri pentru avertizare timpurie a situaţiilor de 
perioada 09 - 10.01.2019, a participat la o sesiune de urgenţă, schimb de experienţă prin exerciţii, educarea 
informare privind activităţile ce urmează a fi desfăşurate preventivă a cetăţenilor şi achiziţionarea, printre altele, 
în cadrul proiectului RO-BG 481: Managementul a unor echipamente în valoare aproximativ 300.000 
eficient al situaţiilor de urgenţă în regiunea euro, care vor intra în dotarea Inspectoratului pentru 
transfrontalieră Călăraşi – Veliko Târnovo. Situaţii de Urgenţă „Barbu Ştirbei” al judeţului Călăraşi 
ISU „Barbu Ştirbei” Călăraşi va fi beneficiar al unor (autovehicul pe şenile, cu remorcă, cu capacitate de 
echipamente achiziţionate în cadrul proiectului RO-BG rulare atât pe drumuri publice cât şi în teren 
481, finanţat prin Programul de cooperare trans- accidentat/afectat de situaţii meteo periculoase -zăpezi 
frontaliera Interreg V-A Romania – Bulgaria, Axa abundente, viscol, etc.).

irma Fresgilera S.L. din regiunea 
Huelva, localitatea Lepe-Huelva, Spania, Foferă 50 locuri de muncă în agricultură la 

recoltare fructelor: căpşuni, nectarine, afine, etc.
Descriere loc de muncă: muncitorii vor lucra 
în câmp, la culesul fructelor (căpşuni, nectarine, 
afine, etc.
Cerinţe: programul de lucru: 8.00 – 15.00; 
pauza de masă: o jumătate de oră
Limba străină: nu se solicită
Salariu: 38 euro net/zi
Beneficii şi alte condiţii: cazare contracost: 
40 euro/luna; transportul (dus) va fi plătit de 
lucrător, iar transportul (de reîntoarcere) va fi 
plătit de companie (la terminarea contractului)
Durată contract: 20 februarie 2019 - 20 iunie 
2019
Mod de aplicare: persoanele care corespund 
cerinţelor posturilor oferite, trebuie să se 
adreseze consilierului EURES din cadrul 
Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă Călăraşi pentru a fi înregistrate în baza de 
date pentru munca în străinătate. Înscrierea în 
baza de date pentru munca în străinatate se 
realizeaza pe baza următoarelor documente: 
cererea tip (se completează la sediul agenţiei), 
copie act identitate, CV, adeverinţă medicală „apt 
pentru muncă", copie diplomă studii, cazier 
judiciar.
Persoanele selectate vorfi contactate de către 
angajator.
Termenul limita pentru depunerea 
dosarelor este 20.02.2019. Data şi locaţia 
bursei se va comunica la o dată ulterioară.

50 locuri de muncă 
în domeniul agricol 
(recoltare fructe) în 

Spania prin intermediul 
Reţelei EURES

ISU Călăraşi va beneficia de 
o autoşenilată de intervenţie

Investiţiile realizate de Primăria Călăraşi în 2018

rimăria Călăraşi are, în acest pietonalului din Centrul vechi) 
moment, depuse spre evaluare (depus în cadrul POR 2014-2020, pe Pla Organismele Intermediare, 2 octombrie 2018, valoare-7,733 

proiecte cu finanţare europeană ale milioane euro)
căror valori se ridică la aproximativ 
17,54 milioane de euro, cofinanţarea La sfârşitul anului trecut, Primăria 
bugetului local fiind de doar 2%. Municipiului Călăraşi a mai depus, în 

cadrul POR 2014-2020, alte două 
Cele trei proiecte pe care Primăria proiecte importante:
Municipiului Călăraşi le are depuse 
spre evaluare sunt următoarele: · Îmbunătăţirea transportului public 

de călători în municipiul Călăraşi şi 
· Reabilitarea termică a Căminului creşterea performanţelor acestuia 
pentru Persoane Vârstnice Sf. Antim prin crearea unui sistem inteligent de 
Ivireanul Călăraşi (depus în cadrul management  a l  t raf icului  ş i  
SUERD, pe 6 iulie 2018, valoare- monitorizare video, bazat pe 
463.000 euro) instrumente innovative şi eficiente 

(valoare 3,5 milioane euro)
· Reducerea emisiilor de carbon în 
m u n i c i p i u l u i  C ă l ă r a ş i  p r i n  · Reducerea emisiilor de CO2 în zona 

7 septembrie 2018, valoare-9,350 municipiul Călăraşi prin crearea unui urbană prin construirea unui modernizarea infrastructurii căilor 
milioane euro) spaţiu urban pietonal multi- terminal intermodal de transport în de rulare a transportului public local 

funcţional în zona centrală a zona de vest (Siderca) a municipiului (modernizarea străzii Bucureşti) 
municipiului Călăraşi (modernizarea Călăraşi (valoare 800.000 euro).(depus în cadrul POR 2014-2020, pe · Reducerea emisiilor de carbon în 

Gheorghe Drăgănică este director 
interimar la DGASPC Călăraşi

Preşedintele CJ Călăraşi, Vasile Iliuţă, 
întâlnire cu guvernatorul Silistrei la Călăraşi

Proiecte de peste 17 milioane de euro 
depuse spre evaluare de Primăria Călăraşi

rupul de firme Queralt din regiunea 
Lleida, Spania, care oferă cele 150 locuri Gde muncă în agricultură este compus din 

mai multe ferme dedicate producerii şi 
comercializării fructelor (mere, cireşe, nectarine, 
caise, etc.) 

Descriere loc de muncă: muncitorii vor lucra 
în câmp: cules fructe (mere, cireşe, nectarine, 
caise, etc.), curăţat pomi; în fabrică: aranjarea 
fructelor în lăzi şi caserole;

Cerinţe:sunt oferite 150 locuri de muncă după 
cum urmează: 100-femei pentru munca în câmp 
şi ambalat în depozit; 50 - bărbaţi pentru munca 
în câmp, din care: 1 şofer autobuz pentru 
transportul muncitorilor la locul de muncă 
(categoria D+atestat); 2 şoferi camion pentru 
transportul fructelor din câmp la depozit 
(categoria C+E şi atestat) şi 2 tractorişti;

Limba straină: nu se solicită

Salariu: 6.25 euro brut/oră (pentru lucrul în 
câmp); 5.96 euro brut/ora (pentru lucrul în 
fabrică)

Beneficii şi alte condiţii: transportul dus-
întors Spania îl plăteşte muncitorul. Pentru 
locuinţă(utilităţi) şi alte cheltuieli se reţine 10% 
din salariu în primul an şi în al doilea an 5% din 
salariu. Locuinţele au zonă comună de spălătorie 
şi bucătării. Familia va locui în camere separate. 
Se primeşte set complet de lenjerie de pat şi 
echipament de protecţie individual (în cazul 
pierderii acestuia, se plăteşte). Contractul de 
muncă se semneazăîn Spania (dupăînscrierea în 
sistemul de securitate socială-obţinere NIE). 

Durată contract: aprilie - septembrie 2019 cu 
posibilitate de prelungire până în luna noiembrie

Mod de aplicare: persoanele care corespund 
cerinţelor posturilor oferite, trebuie să se 
adreseze consilierului EURES din cadrul Agenţiei 
Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă 
Călăraşi pentru a fi înregistrate în baza de date 
pentru munca în străinătate. Înscrierea în baza de 
date pentru munca în străinatate se realizeaza pe 
baza următoarelor documente: cererea tip (se 
completează la sediul agenţiei), copie act 
identitate, CV, adeverinţă medicală "apt pentru 
muncă", copie diplomă studii, cazier judiciar.

Termenul limita pentru depunerea 
dosarelor este 01.04.2019. Data şi locaţia 
bursei se va comunica la o dată ulterioară.

150 locuri de muncă în 
domeniul agricol (recoltare, 

ambalare fructe) în Spania prin 
intermediul Reţelei EURES
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irecţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Călăraşi. Acesta a fost numit în locul Doiniţei Nicolae, 
Copilului (DGASPC) Călăraşi, cea mai mare care a fost eliberată din funcţie.Dsubordonată a Consiliului Judeţean Călăraşi, „Îmi încep activitatea cu optimism, cu voinţa de a 

are un nou director executiv. construi o echipă puternică şi cu multe proiecte care să 
Gheorghe Drăgănică (54 de ani) ocupă temporar vină în sprijinul copiilor instituţionalizaţi", a spus noul 
această funcţie, până la organizarea concursului. director la întâlnirea de astăzi cu preşedintele 
Drăgănică a mai ocupat funcţia de director la DSVSA Consiliului Judeţean Călăraşi, Vasile Iliuţă.

uvernatorul regiunii Silistra, Ivelin Statev, s-a 
aflat, vineri, 11 ianuarie, la cea de-a doua întâlnire Gcu președintele Consiliului Județean Călărași, 

Vasile Iliuță, cei doi oficiali căutând strategii de colaborare 
pentru dezvoltarea celor două zone de la Dunăre.

În viitorul foarte apropiat se dorește inițierea unui 
protocol de asociere între cele două administrații, 
structură prin care să se încerce găsirea celor mai viabile 
axe pentru atragerea fondurilor europene.

Șeful CJ Călărași și-a arătat deschiderea pentru atragerea 
și implementarea unor proiecte care să vizeze 
infrastructura mare, un pol important fiind fluviul 
Dunărea, subiect îmbrățișat și de reprezentanții bulgari 
care sunt încrezători în reușita parteneriatului 
administrativ.

· Întreţinere parcare bloc B32rimăria Municipiului Călăraşi a 
· Întreţinere parcare bloc B33făcut publică lista cu 
· Reparaţie parcare bd. Republicii-StadionPprincipalele investiţii finalizate 
· Execuţie parcare Sala Polivalentă

sau demarate pe parcursul anului 
· Întreţinere parcări de către SPPSV-bloc 

2018, pe categorii de lucrări, realizate N24, strada Progresul-Blocuri B25-B26, 
din fonduri ale bugetului local sau Blocuri B19-B20

atrase în cadrul PNDL.
Parcuri

n Străzi · Lucrări de amenajare Parc Speranţei
· Reparaţii capitale/modernizare străzi în · Lucrări de amenajare Parc Năvodari
municipiul Călăraşi – LOT 1 (Muşeţelului, · Lucrări de amenajare Parc Cărămidari
Bd. Cuza-Vodă, Ştirbei Vodă) – lucrări 
aflate în derulare, lungimea totală a Trotuare
străzilor 2,059 km, valoare totală-

· Întreţinere trotuare-lucrări complemen-
7.746.331 lei

tare pe străzile Panduri şi Macului (aflate 
· Modernizare străzi în cartierul Mircea în desfăşurare)
Vodă-LOT 1 (Grădiştei, Năvodari, 
Crângului, Mihai Viteazul, Dumbravei)-

Pe lângă lucrările finalizate şi demarate în lucrări aflate în derulare, lungimea totală a 
cursul anului 2018, Direcţia Tehnică din străzilor 4,634 km, valoarea totală-
cadrul Primăriei Municipiului Călăraşi 7.745.093 lei
are, în diferite stadii, următoarele 

· Întreţinere strada Fundătura Cazărmii I
proceduri de achiziţie publică pentru 

· Modernizare strada Liliacului
lucrări importante, după cum urmează:

· Întreţinere cu tratament bituminos 
realizată de Serviciul Public Pavaje Spaţii 

· Reabilitare şi modernizare strada GriviţaVerzi pe străzile: Silozului, Teilor, N. 
· Canalizare menajeră şi pluvială cartier Iorga, M. Sadoveanu, Doina, Muncel, 
MăgureniCireşoaia, Păcii, Cireşilor, George Coşbuc, 

ApăPrunului · Canalizare pluvială strada LocomotiveiUnirii, Sulfinei, Muşeţelului (cartier M. 
· Întreţinere reţea apă str. Ştirbei Vodă · Racorduri canalizare Cuza Vodă şi · Proiectare şi execuţie Piaţa MareVodă)
(tronson Lalelelor-Dunării)adiacente (străzile Micşunelelor şi · Construire Grădiniţă cu 8 grupe· Amenajare peisagistică bd. Nicolae 

Grădinari) · Întreţinere reţea apă str. Crângului-Prel. Titulescu, valoare totală 7.413.852,55 lei- · Înfiinţare creşă în municipiul Călăraşi 
Bucureşti-Zefirului· Canalizare strada Turturelelorcontract de lucrări semnat, urmează (contract de proiectare semnat, urmează 
· Întreţinere reţea apă str. Dumbravei demararea lucrărilor ce vizează partea achiziţia execuţiei)· Canalizare Fundătura Cazărmii I
(Mihai Viteazul-Crângului)carosabilă, parcări, trotuare, spaţii verzi, · Modernizare Bazar Big· Canalizare Fundătura Cazărmii IV
· Extindere reţea apă str. Fără Nume relocarea instalaţiei de electricitate, · Execuţie Hală de Legume-fructe BIG· Înfiinţare canalizare Strada Cuza Vodă şi 

mobilier stradal · Extindere reţea apă şos. Sloboziei Km. 4 · Proiectare şi execuţie reţea apă şi adiacente
· Reabilitare reţea apă str. Năvodari, canalizare pluvială strada Pescăruşi · Execuţie canalizare pluvială str. 

Canalizare tronson Digului-Prel. Luceafărului (tronson Panduri-Gral Ctin Pantazi)Năvodari (tronson Prel. Luceafărului-str. 
· Reparaţii racorduri canalizare bloc N30 · Delegarea Serviciului de Transport Victoriei)-contract de execuţie lucrări 
· Reparaţii canalizare strada Liliacului Parcări public local de călători în municipiul semnat de curând, urmează demararea 
· Extindere reţea canalizare strada Călăraşi· Întreţinere parcare blocuri F7-F8lucrărilor

n 

n 

n 

n 

n 

prioritară 3 - ,,O regiune sigură”. Obiectivul specific 3.1 eprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de 
,,Îmbunătăţirea managementului comun al riscurilor în Urgenţă „Barbu Ştirbei” Călăraşi au participat în 
zona transfrontalieră.Raceastă săptămână la deschiderea unui nou proiect 
Obiectivul general al proiectului este de a îmbunătăţi transfrontalier prin care o autoşenilată de intervenţie va fi 
pregătirea serviciilor profesioniste pentru situaţii de achiziţionată cu fonduri europene.
urgenţă, coordonarea şi reacţia eficientă în caz de 
dezastru în zona transfrontalieră.Delegaţia pompierilor călărăşeni, formată din şase cadre 

militare, s-a deplasat în Bulgaria, în localitatea Acest lucru se va realiza prin crearea unei reţele comune 
Pavlikeni, din regiunea Veliko Târnovo unde, în de parteneri pentru avertizare timpurie a situaţiilor de 
perioada 09 - 10.01.2019, a participat la o sesiune de urgenţă, schimb de experienţă prin exerciţii, educarea 
informare privind activităţile ce urmează a fi desfăşurate preventivă a cetăţenilor şi achiziţionarea, printre altele, 
în cadrul proiectului RO-BG 481: Managementul a unor echipamente în valoare aproximativ 300.000 
eficient al situaţiilor de urgenţă în regiunea euro, care vor intra în dotarea Inspectoratului pentru 
transfrontalieră Călăraşi – Veliko Târnovo. Situaţii de Urgenţă „Barbu Ştirbei” al judeţului Călăraşi 
ISU „Barbu Ştirbei” Călăraşi va fi beneficiar al unor (autovehicul pe şenile, cu remorcă, cu capacitate de 
echipamente achiziţionate în cadrul proiectului RO-BG rulare atât pe drumuri publice cât şi în teren 
481, finanţat prin Programul de cooperare trans- accidentat/afectat de situaţii meteo periculoase -zăpezi 
frontaliera Interreg V-A Romania – Bulgaria, Axa abundente, viscol, etc.).

irma Fresgilera S.L. din regiunea 
Huelva, localitatea Lepe-Huelva, Spania, Foferă 50 locuri de muncă în agricultură la 

recoltare fructelor: căpşuni, nectarine, afine, etc.
Descriere loc de muncă: muncitorii vor lucra 
în câmp, la culesul fructelor (căpşuni, nectarine, 
afine, etc.
Cerinţe: programul de lucru: 8.00 – 15.00; 
pauza de masă: o jumătate de oră
Limba străină: nu se solicită
Salariu: 38 euro net/zi
Beneficii şi alte condiţii: cazare contracost: 
40 euro/luna; transportul (dus) va fi plătit de 
lucrător, iar transportul (de reîntoarcere) va fi 
plătit de companie (la terminarea contractului)
Durată contract: 20 februarie 2019 - 20 iunie 
2019
Mod de aplicare: persoanele care corespund 
cerinţelor posturilor oferite, trebuie să se 
adreseze consilierului EURES din cadrul 
Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă Călăraşi pentru a fi înregistrate în baza de 
date pentru munca în străinătate. Înscrierea în 
baza de date pentru munca în străinatate se 
realizeaza pe baza următoarelor documente: 
cererea tip (se completează la sediul agenţiei), 
copie act identitate, CV, adeverinţă medicală „apt 
pentru muncă", copie diplomă studii, cazier 
judiciar.
Persoanele selectate vorfi contactate de către 
angajator.
Termenul limita pentru depunerea 
dosarelor este 20.02.2019. Data şi locaţia 
bursei se va comunica la o dată ulterioară.

50 locuri de muncă 
în domeniul agricol 
(recoltare fructe) în 

Spania prin intermediul 
Reţelei EURES

ISU Călăraşi va beneficia de 
o autoşenilată de intervenţie

Investiţiile realizate de Primăria Călăraşi în 2018

rimăria Călăraşi are, în acest pietonalului din Centrul vechi) 
moment, depuse spre evaluare (depus în cadrul POR 2014-2020, pe Pla Organismele Intermediare, 2 octombrie 2018, valoare-7,733 

proiecte cu finanţare europeană ale milioane euro)
căror valori se ridică la aproximativ 
17,54 milioane de euro, cofinanţarea La sfârşitul anului trecut, Primăria 
bugetului local fiind de doar 2%. Municipiului Călăraşi a mai depus, în 

cadrul POR 2014-2020, alte două 
Cele trei proiecte pe care Primăria proiecte importante:
Municipiului Călăraşi le are depuse 
spre evaluare sunt următoarele: · Îmbunătăţirea transportului public 

de călători în municipiul Călăraşi şi 
· Reabilitarea termică a Căminului creşterea performanţelor acestuia 
pentru Persoane Vârstnice Sf. Antim prin crearea unui sistem inteligent de 
Ivireanul Călăraşi (depus în cadrul management  a l  t raf icului  ş i  
SUERD, pe 6 iulie 2018, valoare- monitorizare video, bazat pe 
463.000 euro) instrumente innovative şi eficiente 

(valoare 3,5 milioane euro)
· Reducerea emisiilor de carbon în 
m u n i c i p i u l u i  C ă l ă r a ş i  p r i n  · Reducerea emisiilor de CO2 în zona 

7 septembrie 2018, valoare-9,350 municipiul Călăraşi prin crearea unui urbană prin construirea unui modernizarea infrastructurii căilor 
milioane euro) spaţiu urban pietonal multi- terminal intermodal de transport în de rulare a transportului public local 

funcţional în zona centrală a zona de vest (Siderca) a municipiului (modernizarea străzii Bucureşti) 
municipiului Călăraşi (modernizarea Călăraşi (valoare 800.000 euro).(depus în cadrul POR 2014-2020, pe · Reducerea emisiilor de carbon în 

Gheorghe Drăgănică este director 
interimar la DGASPC Călăraşi

Preşedintele CJ Călăraşi, Vasile Iliuţă, 
întâlnire cu guvernatorul Silistrei la Călăraşi

Proiecte de peste 17 milioane de euro 
depuse spre evaluare de Primăria Călăraşi

rupul de firme Queralt din regiunea 
Lleida, Spania, care oferă cele 150 locuri Gde muncă în agricultură este compus din 

mai multe ferme dedicate producerii şi 
comercializării fructelor (mere, cireşe, nectarine, 
caise, etc.) 

Descriere loc de muncă: muncitorii vor lucra 
în câmp: cules fructe (mere, cireşe, nectarine, 
caise, etc.), curăţat pomi; în fabrică: aranjarea 
fructelor în lăzi şi caserole;

Cerinţe:sunt oferite 150 locuri de muncă după 
cum urmează: 100-femei pentru munca în câmp 
şi ambalat în depozit; 50 - bărbaţi pentru munca 
în câmp, din care: 1 şofer autobuz pentru 
transportul muncitorilor la locul de muncă 
(categoria D+atestat); 2 şoferi camion pentru 
transportul fructelor din câmp la depozit 
(categoria C+E şi atestat) şi 2 tractorişti;

Limba straină: nu se solicită

Salariu: 6.25 euro brut/oră (pentru lucrul în 
câmp); 5.96 euro brut/ora (pentru lucrul în 
fabrică)

Beneficii şi alte condiţii: transportul dus-
întors Spania îl plăteşte muncitorul. Pentru 
locuinţă(utilităţi) şi alte cheltuieli se reţine 10% 
din salariu în primul an şi în al doilea an 5% din 
salariu. Locuinţele au zonă comună de spălătorie 
şi bucătării. Familia va locui în camere separate. 
Se primeşte set complet de lenjerie de pat şi 
echipament de protecţie individual (în cazul 
pierderii acestuia, se plăteşte). Contractul de 
muncă se semneazăîn Spania (dupăînscrierea în 
sistemul de securitate socială-obţinere NIE). 

Durată contract: aprilie - septembrie 2019 cu 
posibilitate de prelungire până în luna noiembrie

Mod de aplicare: persoanele care corespund 
cerinţelor posturilor oferite, trebuie să se 
adreseze consilierului EURES din cadrul Agenţiei 
Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă 
Călăraşi pentru a fi înregistrate în baza de date 
pentru munca în străinătate. Înscrierea în baza de 
date pentru munca în străinatate se realizeaza pe 
baza următoarelor documente: cererea tip (se 
completează la sediul agenţiei), copie act 
identitate, CV, adeverinţă medicală "apt pentru 
muncă", copie diplomă studii, cazier judiciar.

Termenul limita pentru depunerea 
dosarelor este 01.04.2019. Data şi locaţia 
bursei se va comunica la o dată ulterioară.

150 locuri de muncă în 
domeniul agricol (recoltare, 

ambalare fructe) în Spania prin 
intermediul Reţelei EURES
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Mircea Brânduşă Bădică, Georgian Şerban şi botezul premiile acordate câştigătorilor, au această dată să-i bucur pe consătenii 
cailor, a fost aruncată crucea în apa venit direct din buzunarul propriu al mei  cu organizarea Bobotezei ,  

domnului primar Nicolae Râjnoveanu.braţului Borcea şi s-a organizat un eveniment ce a devenit de mult timp o ărbătoarea Bobotezei a devenit 
O imagine frumoasă a acestei sărbători concurs hipic de frumuseţe, tracţiune tradiţie la noi.o tradiţie pentru locuitorii 
a dat-o un tânăr care a venit călăre pe un atelaje şi viteză. În acest context, vă pot spune că satele Scomunei Roseţi. Astfel, de când 
măgăruş, dar şi cetăţeanul Coleaşă Roseţi şi Gâldău sunt singurele Pentru recuperarea crucii din apă s-au a devenit primar al localităţii, Nicolae 
George,  care în f iecare an îşi  localităţi care pe timpul comunismului înscris 5 temerari: Nuţu Ionel, Nuţu Râjnoveanu organizează în fiecare 
împodobeşte căruţa şi caii pentru a organiza slujba de sfinţire a apelor. Marian, Iancu Valentin, Iancu Nicolae an diferite manifestări dedicate 
participa la Bobotează.şi Tudoran Laurenţiu. Se pare că anul acesta vremea nu a ţinut Bobotezei.
Pentru a simţi din plin bucuria acestei cu noi, astfel că am avut mai puţini Cel care a ridicat crucea din apă a fost 
sărbători, toţi participanţiiau fost participanţi, dar care au venit Nuţu Ionel, care aprimit din partea 
serviţi cu tradiţionala fasole cu entuziasmaţi să vadă momentul primarului Râjnoveanu suma de 200 
afumătură şi vin fiert. aruncării crucii în apă şi concursurile de lei, ceilalţi înotători primind câte 50 lei.

cai. Concursul de frumuseţe al cailor a fost „Mă bucur că am reuşit, pentru a 19-a 
De asemenea, ca de fiecare dată, am câştigat de Licuţă Coman, urmat de oară, să organizez Sărbătoarea 
pregătit pentru participanţi 800 de G a b i  D e d u ,  G h e o r g h e  M a r i n ,  Bobotezei în comuna Roseţi. Boboteaza 
porţii de fasole, dar şi vin fiert, pentru a Alexandru Vasile,George Ardeleanu, ocupă un loc  special  în  viaţa  
se bucura din plin de Sărbătoarea Donică Călin (toţi pe locul II), Marin credincioşilor din comunitatea noastră, 
Bobotezei. Mania şi Manea Vasile (ambii locul III). unde cu acest prilej sunt organizate o 

La tracţiune atelaje s-a impus Cosmin Ţin să le mulţumesc angajaţilor din 
Popia, urmat de Ionuţ Coleaşă şi Anton cadrul primăriei Roseţi şi consilierilor 
Vasile (locul II), Nicu Cojocaru, George locali prezenţi – Ene Niculai, Echim 

Deşi vremea a fost friguroasă şi a nins, Aurelian, Costică Râjnoveanu şi Enache Coleaşă şi Voicu Mihai (locul III).  
programul acestui eveniment a reuşit să Mircea care m-au ajutat şi sprijinit la Proba de viteză din cadrul competiţiei 
adune la Sărbătoarea Bobotezei foarte buna desfăşurare a acestui eveniment.hipice,  revenit celui mai în formă 
mulţi participanţi, de toate vârstele, călăreţ,Costel Coleaşă, urmat de De asemenea, tuturor cetăţenilor (peste 
care s-au bucurat mai ales de Marian Nuţu (locul II), Iancu Valentin 1000) din comună pentru participare, 
concursurile de cai. şi Fănel Miclescu (locul III). cărora le transmit sănătate şi îi asigur 
Pentru a se prezenta aşa cum se cuvine, Ocupanţii locurilor I au fost premiaţi cu de tot sprijinul meu în continuare.
oamenii şi-au ţesălat animalele şi le-au suma de 150 de lei, cei ai locului II cu Nu în ultimul rând apreciez faptul că la 
împodobit cu funde roşii, clopoţei şi suma de 50 de lei, iar câştigătorii locului masa festivă au fost prezenţi domnul 

III cu suma de 30 de lei. ciucuri. Vasile Iliuţă, Eduard Grama, George 
serie de datini şi obiceiuri ce au rolul de Un amănunt interesant, poate unic în Chiriţă şi Ionuţ Dincă”, a precizat După slujba religioasă oficiată de 
a da o aură aparte acestui praznic cadrul unor astfel de evenimente, îl primarul comunei Roseţi, Nicolae preoţii celor trei parohii ai comunei 

reprezintă faptul că banii pentru împărătesc. Sper că am reuşit şi de Râjnoveanu la finalul evenimentului.Roseţi, Ionuţ Oprişan, Georgian 

Mircea Brânduşă fiind susţinute de copiii din comună, 
îndrumaţi de profesori de dansuri, de 

Pe lângă activităţi de consiliere şi canto, chitară, sau de prof. preot Mircea 
orientare profesională a adulţilor, Surcel.
furnizarea de cursuri de formare/ Festivalul s-a încheiat în cea de-a treia zi 
calificare, înfiinţarea unor noi afaceri cu organizarea unui spectacol de muzică 
(sprijinite şi monitorizate în cadrul şi dans tradiţional al minorităţii rome, 
proiectului), furnizarea de servicii socio- vizând o paleta mai largă de genuri 
medicale, servicii de analize medicale muzicale (atât muzică ţigănească, 
generale şi stomatologice oferite tradiţională, dar şi muzică de petrecere, 
persoanelor din grupul ţintă în Centrul lăutărească, manele, muzică folclorică 
integrat reabilitat şi amenajat din sau muzică uşoară). Cunoscutul Axinte, 
comună, oferirea de asistenţă juridică alături de Alin Oprea, Corala „Sf. M. Mc. 
persoanelor din grupul ţintă pentru D i m i t r i e ” ,  A n s a m b l u l  „ D o i n a  
reglementarea actelor de proprietate, în Munteniei”, formaţia „Rechinii”, Cristi 
cadrul proiectului se desfăşoară şi Dules, Ştefan Tudorache şi fiul, toţi au 
campanii de promovare a volunta- încântat publicul prezent în centru 
riatului, de informare şi conştientizare comunei în cea de-a doua zi de Crăciun. 
privind drepturile omului, efectele Seara a fost încheiată de spectaculosul 
discriminării, principiul egalităţii sau foc de artificii, devenit deja o tradiţie în 
activităţi de promovare a multicultura- comună.
lismului. Festivalul Multiculturalismului va avea 
La sfârşitul anului 2018, în preajma şi o ediţie a doua, în 2019, cheltuielile 
Crăciunului, Comuna Mânăstirea a fiind suportate din bugetul proiectului.
organizat, în cadrul proiectului I.D.E.I., „Am reuşit ca în prima ediţie a 
prima ediţie a Festivalului Multi- Festivalului Multiculturalismului 
culturalismului - un eveniment cu o să aducem alături, pe aceeaşi 
durata de trei zile (ce se desfăşoară în scenă, dar şi în public, copii şi 
f i e c a r e  a n  d e  i m p l e m e n t a r e  a  adulţi, romi şi români, iubitori de 
proiectului), cu scopul de a promova muzică şi dans, oameni care au 
multiculturalismul, de a implica dorit să se simtă bine alături de 
membrii comunităţii în organizarea şi noi, de Crăciun, atât din comuna 
desfăşurarea activităţilor, de a promova noastră, cât şi din cele învecinate. 
diversitatea culturală. 

Şi asta pentru că ne-am dorit şi 
În prima zi a evenimentului, la Căminul sper că am reuşit să promovăm 
Cultural din localitate a avut loc  multiculturalismul, de altfel scop 
prezentarea/ proiecţia filmului „Discri-

al  proiectului  pe  care  îl 
minarea răneşte- Grădiniţa”. Şi dacă 

implementăm.” - Danina Cibian, 
tema acestuia a fost şcolară, alături de 

coordonator  proiect  Comuna 
Primăria comunei, în organizare, a fost 

Mânăstirea
şi coordonatoarea Liceului Tehnologic, 

„Această ediţie a Festivalului Veronica Bucicoiu, împreună cu copiii 
M u l t i c u l t u r a l i s m u l u i  2 0 1 8 ,  înscrişi în programul „Şcoală după 
desfăşurat o dată pe an, pe durata şcoală”, în cadrul aceluiaşi proiect, şi cei 
proiectului I.D.E.I., arată munca de la ciclul primar, însoţiţi de 
în echipă a mânăstirenilor, învăţătoarele Florica Pantofaru, Dorina 
înseamnă respect pentru tradiţii Mocanu şi Ioana Tudor. Invitat special al 
multiculturale şi bucuria de a fi evenimentului a fost Ansamblul 
împreună în zile de sărbătoare, „Cununa”- Sanţov. Moş Crăciun, adus de 
într-o comunitate care preţuieşte primarul comunei, Marian Mugurel 
moştenirea culturală şi valorile Iancu, şi experţii proiectului din cadrul 
specifice. Sloganul festivalului Comunei Mânăstirea, a fost alături de 
„Împreună spre IDEI!”, vorbeşte copii încă din prima zi a Festivalului.
deopotrivă despre muzică, în A doua zi, în cadrul acestui Festival a fost 
combinaţie cu dans, film şi organizată o expoziţie de fotografie, 
fotografie, totul într-o diversitate costume şi obiecte tradiţionale ale 
culturală. Deşi timpul a fost foarte minorităţii  rome,  fotografii reprezen-
scurt pentru promovarea eveni-tând momente din viaţa romilor, un 
mentului, mă bucur că oamenii au f lashmob de dans cu elemente 
participat în număr atât de mare la traditionale. Concursul de dans/ cântec 
acest eveniment organizat în specific minorităţii rome a fost 

momentul cel mai aşteptat, Moş Crăciun comună şi sper ca următoarea 
oferind şi premii, din partea experţilor ediţie să strângă un public cel 
proiectului. Totul a fost presărat cu puţin la fel de numeros!” - Marian 
dansuri ţigăneşti, cantece/ colinde Mugurel Iancu, primarul comunei 
specifice sărbătorii de Crăciun, acestea Mânăstirea.

Nicolae Râjnoveanu: „Boboteaza ocupă un loc 
special în viaţa credincioşilor din comunitatea noastră”

Festivalul Multiculturalismului Mânăstirea
n luna aprilie 2018, în comuna Mânăstirea, judeţul Călăraşi, s-a lansat 
proiectul I.D.E.I.- „Integrare, Dezvoltare, Educaţie, Iniţiativă”, un proiect Îcofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operational 

Capital Uman 2014-2020, cu o valoare a contractului de 17.485.315,38 
lei, finanţarea nerambursabilă fiind de 97,72% din valoarea totală eligibilă 
aprobată. Proiectul se derulează în perioada 26 februarie 2018- 25 
februarie 2021 în comuna Mânăstirea şi este implementat în parteneriat, 
cei patru parteneri fiind AFMR, SC Libro Events SRL, Comuna Mânăstirea şi 
Liceul Tehnologic „Matei Basarab” Mânăstirea. 
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Mircea Brânduşă Bădică, Georgian Şerban şi botezul premiile acordate câştigătorilor, au această dată să-i bucur pe consătenii 
cailor, a fost aruncată crucea în apa venit direct din buzunarul propriu al mei  cu organizarea Bobotezei ,  

domnului primar Nicolae Râjnoveanu.braţului Borcea şi s-a organizat un eveniment ce a devenit de mult timp o ărbătoarea Bobotezei a devenit 
O imagine frumoasă a acestei sărbători concurs hipic de frumuseţe, tracţiune tradiţie la noi.o tradiţie pentru locuitorii 
a dat-o un tânăr care a venit călăre pe un atelaje şi viteză. În acest context, vă pot spune că satele Scomunei Roseţi. Astfel, de când 
măgăruş, dar şi cetăţeanul Coleaşă Roseţi şi Gâldău sunt singurele Pentru recuperarea crucii din apă s-au a devenit primar al localităţii, Nicolae 
George,  care în f iecare an îşi  localităţi care pe timpul comunismului înscris 5 temerari: Nuţu Ionel, Nuţu Râjnoveanu organizează în fiecare 
împodobeşte căruţa şi caii pentru a organiza slujba de sfinţire a apelor. Marian, Iancu Valentin, Iancu Nicolae an diferite manifestări dedicate 
participa la Bobotează.şi Tudoran Laurenţiu. Se pare că anul acesta vremea nu a ţinut Bobotezei.
Pentru a simţi din plin bucuria acestei cu noi, astfel că am avut mai puţini Cel care a ridicat crucea din apă a fost 
sărbători, toţi participanţiiau fost participanţi, dar care au venit Nuţu Ionel, care aprimit din partea 
serviţi cu tradiţionala fasole cu entuziasmaţi să vadă momentul primarului Râjnoveanu suma de 200 
afumătură şi vin fiert. aruncării crucii în apă şi concursurile de lei, ceilalţi înotători primind câte 50 lei.

cai. Concursul de frumuseţe al cailor a fost „Mă bucur că am reuşit, pentru a 19-a 
De asemenea, ca de fiecare dată, am câştigat de Licuţă Coman, urmat de oară, să organizez Sărbătoarea 
pregătit pentru participanţi 800 de G a b i  D e d u ,  G h e o r g h e  M a r i n ,  Bobotezei în comuna Roseţi. Boboteaza 
porţii de fasole, dar şi vin fiert, pentru a Alexandru Vasile,George Ardeleanu, ocupă un loc  special  în  viaţa  
se bucura din plin de Sărbătoarea Donică Călin (toţi pe locul II), Marin credincioşilor din comunitatea noastră, 
Bobotezei. Mania şi Manea Vasile (ambii locul III). unde cu acest prilej sunt organizate o 

La tracţiune atelaje s-a impus Cosmin Ţin să le mulţumesc angajaţilor din 
Popia, urmat de Ionuţ Coleaşă şi Anton cadrul primăriei Roseţi şi consilierilor 
Vasile (locul II), Nicu Cojocaru, George locali prezenţi – Ene Niculai, Echim 

Deşi vremea a fost friguroasă şi a nins, Aurelian, Costică Râjnoveanu şi Enache Coleaşă şi Voicu Mihai (locul III).  
programul acestui eveniment a reuşit să Mircea care m-au ajutat şi sprijinit la Proba de viteză din cadrul competiţiei 
adune la Sărbătoarea Bobotezei foarte buna desfăşurare a acestui eveniment.hipice,  revenit celui mai în formă 
mulţi participanţi, de toate vârstele, călăreţ,Costel Coleaşă, urmat de De asemenea, tuturor cetăţenilor (peste 
care s-au bucurat mai ales de Marian Nuţu (locul II), Iancu Valentin 1000) din comună pentru participare, 
concursurile de cai. şi Fănel Miclescu (locul III). cărora le transmit sănătate şi îi asigur 
Pentru a se prezenta aşa cum se cuvine, Ocupanţii locurilor I au fost premiaţi cu de tot sprijinul meu în continuare.
oamenii şi-au ţesălat animalele şi le-au suma de 150 de lei, cei ai locului II cu Nu în ultimul rând apreciez faptul că la 
împodobit cu funde roşii, clopoţei şi suma de 50 de lei, iar câştigătorii locului masa festivă au fost prezenţi domnul 

III cu suma de 30 de lei. ciucuri. Vasile Iliuţă, Eduard Grama, George 
serie de datini şi obiceiuri ce au rolul de Un amănunt interesant, poate unic în Chiriţă şi Ionuţ Dincă”, a precizat După slujba religioasă oficiată de 
a da o aură aparte acestui praznic cadrul unor astfel de evenimente, îl primarul comunei Roseţi, Nicolae preoţii celor trei parohii ai comunei 

reprezintă faptul că banii pentru împărătesc. Sper că am reuşit şi de Râjnoveanu la finalul evenimentului.Roseţi, Ionuţ Oprişan, Georgian 

Mircea Brânduşă fiind susţinute de copiii din comună, 
îndrumaţi de profesori de dansuri, de 

Pe lângă activităţi de consiliere şi canto, chitară, sau de prof. preot Mircea 
orientare profesională a adulţilor, Surcel.
furnizarea de cursuri de formare/ Festivalul s-a încheiat în cea de-a treia zi 
calificare, înfiinţarea unor noi afaceri cu organizarea unui spectacol de muzică 
(sprijinite şi monitorizate în cadrul şi dans tradiţional al minorităţii rome, 
proiectului), furnizarea de servicii socio- vizând o paleta mai largă de genuri 
medicale, servicii de analize medicale muzicale (atât muzică ţigănească, 
generale şi stomatologice oferite tradiţională, dar şi muzică de petrecere, 
persoanelor din grupul ţintă în Centrul lăutărească, manele, muzică folclorică 
integrat reabilitat şi amenajat din sau muzică uşoară). Cunoscutul Axinte, 
comună, oferirea de asistenţă juridică alături de Alin Oprea, Corala „Sf. M. Mc. 
persoanelor din grupul ţintă pentru D i m i t r i e ” ,  A n s a m b l u l  „ D o i n a  
reglementarea actelor de proprietate, în Munteniei”, formaţia „Rechinii”, Cristi 
cadrul proiectului se desfăşoară şi Dules, Ştefan Tudorache şi fiul, toţi au 
campanii de promovare a volunta- încântat publicul prezent în centru 
riatului, de informare şi conştientizare comunei în cea de-a doua zi de Crăciun. 
privind drepturile omului, efectele Seara a fost încheiată de spectaculosul 
discriminării, principiul egalităţii sau foc de artificii, devenit deja o tradiţie în 
activităţi de promovare a multicultura- comună.
lismului. Festivalul Multiculturalismului va avea 
La sfârşitul anului 2018, în preajma şi o ediţie a doua, în 2019, cheltuielile 
Crăciunului, Comuna Mânăstirea a fiind suportate din bugetul proiectului.
organizat, în cadrul proiectului I.D.E.I., „Am reuşit ca în prima ediţie a 
prima ediţie a Festivalului Multi- Festivalului Multiculturalismului 
culturalismului - un eveniment cu o să aducem alături, pe aceeaşi 
durata de trei zile (ce se desfăşoară în scenă, dar şi în public, copii şi 
f i e c a r e  a n  d e  i m p l e m e n t a r e  a  adulţi, romi şi români, iubitori de 
proiectului), cu scopul de a promova muzică şi dans, oameni care au 
multiculturalismul, de a implica dorit să se simtă bine alături de 
membrii comunităţii în organizarea şi noi, de Crăciun, atât din comuna 
desfăşurarea activităţilor, de a promova noastră, cât şi din cele învecinate. 
diversitatea culturală. 

Şi asta pentru că ne-am dorit şi 
În prima zi a evenimentului, la Căminul sper că am reuşit să promovăm 
Cultural din localitate a avut loc  multiculturalismul, de altfel scop 
prezentarea/ proiecţia filmului „Discri-

al  proiectului  pe  care  îl 
minarea răneşte- Grădiniţa”. Şi dacă 

implementăm.” - Danina Cibian, 
tema acestuia a fost şcolară, alături de 

coordonator  proiect  Comuna 
Primăria comunei, în organizare, a fost 

Mânăstirea
şi coordonatoarea Liceului Tehnologic, 

„Această ediţie a Festivalului Veronica Bucicoiu, împreună cu copiii 
M u l t i c u l t u r a l i s m u l u i  2 0 1 8 ,  înscrişi în programul „Şcoală după 
desfăşurat o dată pe an, pe durata şcoală”, în cadrul aceluiaşi proiect, şi cei 
proiectului I.D.E.I., arată munca de la ciclul primar, însoţiţi de 
în echipă a mânăstirenilor, învăţătoarele Florica Pantofaru, Dorina 
înseamnă respect pentru tradiţii Mocanu şi Ioana Tudor. Invitat special al 
multiculturale şi bucuria de a fi evenimentului a fost Ansamblul 
împreună în zile de sărbătoare, „Cununa”- Sanţov. Moş Crăciun, adus de 
într-o comunitate care preţuieşte primarul comunei, Marian Mugurel 
moştenirea culturală şi valorile Iancu, şi experţii proiectului din cadrul 
specifice. Sloganul festivalului Comunei Mânăstirea, a fost alături de 
„Împreună spre IDEI!”, vorbeşte copii încă din prima zi a Festivalului.
deopotrivă despre muzică, în A doua zi, în cadrul acestui Festival a fost 
combinaţie cu dans, film şi organizată o expoziţie de fotografie, 
fotografie, totul într-o diversitate costume şi obiecte tradiţionale ale 
culturală. Deşi timpul a fost foarte minorităţii  rome,  fotografii reprezen-
scurt pentru promovarea eveni-tând momente din viaţa romilor, un 
mentului, mă bucur că oamenii au f lashmob de dans cu elemente 
participat în număr atât de mare la traditionale. Concursul de dans/ cântec 
acest eveniment organizat în specific minorităţii rome a fost 

momentul cel mai aşteptat, Moş Crăciun comună şi sper ca următoarea 
oferind şi premii, din partea experţilor ediţie să strângă un public cel 
proiectului. Totul a fost presărat cu puţin la fel de numeros!” - Marian 
dansuri ţigăneşti, cantece/ colinde Mugurel Iancu, primarul comunei 
specifice sărbătorii de Crăciun, acestea Mânăstirea.

Nicolae Râjnoveanu: „Boboteaza ocupă un loc 
special în viaţa credincioşilor din comunitatea noastră”

Festivalul Multiculturalismului Mânăstirea
n luna aprilie 2018, în comuna Mânăstirea, judeţul Călăraşi, s-a lansat 
proiectul I.D.E.I.- „Integrare, Dezvoltare, Educaţie, Iniţiativă”, un proiect Îcofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operational 

Capital Uman 2014-2020, cu o valoare a contractului de 17.485.315,38 
lei, finanţarea nerambursabilă fiind de 97,72% din valoarea totală eligibilă 
aprobată. Proiectul se derulează în perioada 26 februarie 2018- 25 
februarie 2021 în comuna Mânăstirea şi este implementat în parteneriat, 
cei patru parteneri fiind AFMR, SC Libro Events SRL, Comuna Mânăstirea şi 
Liceul Tehnologic „Matei Basarab” Mânăstirea. 
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n anul 2018, Centrul Judeţean de Cultură şi Creaţie propriu 4 festivaluri mari
Călăraşi, instituţie subordonată a Consiliului 

"Flori de mai", "Hora mare", "Chitara Dunării", ÎJudeţean Călăraşi, a desfăşurat 1001 activităţi. (103 
"Festivalul naţional de teatru Ştefan Bănică (reluat spectacole - 64 la sala mare de spectacole şi 39 în aer 
după o pauză de 8 ani).liber şi 898 proiecţii de filme)

Anul 2018 a adus prezenţa trupelor de teatru ale CJCC 49.399 de călărăşeni, iubitori de cultură, au fost în 2018 
plătitori de bilete şi alţi 50.000 s-au bucurat de (Trepte şi Aurel Elefterescu) pe scena teatrelor Nottara 
activităţile artistice în aer liber. şi cel al Dramaturgilor Români, o realizare pentru 

actorii călărăşeni.Consiliul Judeţean Călăraşi a finanţat din bugetul 

cu sediul in comuna Mitreni, Strada Musetelului, nr. 
188, judetul Calarasi, Cod postal 917175, Cod Fiscal: 
3966290, Banca Trezoreria Municipilui Oltenita, tel: 

0242525450, fax:0242525322, e-mail: 
primariamitreni@yahoo.com, prin PRIMAR,

ANUNŢĂ
Organizarea vanzarii prin negociere directa a 

urmatoarelor imobile aflate in domeniul privat 
al comunei Mitreni, judetul Calarasi:

a) Teren intravilan arabil, lotul nr. 9 , nr. 
cadastral 356/9, Cartea Funciara 

20554/Mitreni, situat in intravilanul localitatii 
Mitreni, str. Floreasca , nr. 184D, tarla 56, 

Parcela 1256, in suprafata de 656 mp    ,pretul 
minim al vanzarii  prin negociere directa este de 

23288 lei.
b) Teren intravilan arabil, lotul nr. 10, nr. 

cadastral 356/10 , Cartea Funciara 
20547/Mitreni, situat in intravilanul localitatii 

Mitreni, str. Floreasca , nr. 184E, tarla 56, 
parcela 1256, in suprafata de 655 mp, pretul 

minim  al vanzarii prin negociere directa este 
de 23255 lei.

c) Teren intravilan arabil, lotul nr.11 , nr. 
cadastral 356/11, Cartea Funciara 

20559/Mitreni, situat in intravilanul localitatii 
Mitreni, str.Floreasca, nr.184F, tarla 56, 

parcela 1256, in suprafata de 655 mp, pretul 
minim al vanzarii prin negociere directa este 

de 23255 lei.
d) Teren intravilan arabil, lotul nr.18, nr. 

cadastral 356/18, Cartea Funciara 
20560/Mitreni,situat in intravilanul localitatii 

Mitreni, str. Floreasca, nr. 184M, tarla 56, 
parcela 1256, in suprafata de 535 mp , pretul 
minim al vanzarii prin negociere directa este 

18992 lei.
e) Teren intravilan arabil, lotul nr. 19, nr. 

cadastral 356/19, Cartea Funciara 
20551/Mitreni, situat in intravilanul localitatii 

Mitreni, str. Floreasca , nr. 184N, tarla 56, 
parcela 1256, in suprafata de 535 mp , pretul 
minim al vanzarii prin negociere directa este 

18992 lei.
f) Teren intravilan arabil, lotul nr. 20, nr. 

cadastral 356/20, Cartea Funciara 
20544/Mitreni, situat in intravilanul localitatii 

Mitreni , str. Floreasca , nr. 184 O , tarla 56, 
parcela 1256, in suprafata de 535 mp , pretul 

minim al vanzarii este de 18992 lei.
g) Teren intravilan arabil, lotul nr. 21 , nr. 

cadastral nr. 356/21 , Cartea Funciara 
20550/Mitreni , situat in intravilanul 

localitatii mitreni, str. Floreasca , nr. 184P, 
tarla 56, parcela 1256, in suprafata de 535 mp, 
pretul minim al vanzarii prin negociere directa 

este de 18992 lei , in conformitate cu 
prevederile OUG nr. 54/2006, HG nr. 
168/2007 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicarea a Ordonantei de 
urgenta a Guvernului nr. 54/2006 privind 

regimul contractelor de concesiune de bunuri 
proprietate publica, precum si legea nr. 

215/2001  legea administratiei publice locale;
Ofertanti sunt obligati sa depuna pana la 

termenul de deschidere a  ofertelor dovada 
achitarii garantiei de  participare precum si 

dovada achitarii taxei de participare ;
Documetatia de atribuire se va pune la 

dispozitie incepand cu data de 25.01.2019 la 
sediul Primariei comunei Mitreni, strada 
Musetelului nr. 188, persoana de contact, 

secretar comuna Mitreni, Oprican Mariana, e-
mail: primariamitreni@yahoo.com

Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 
Data limita de depunere a ofertelor: 

00 25.02.2019, ora 15  la sediul Primăriei 
comunei Mitreni, strada Musetelului, nr. 188, 

comuna Mitreni, judetul Calarasi.
Oferta  pentru licitatie se va depune in doua 

exemplare (original si copie).
Instanta competenta sa solutioneze litigiile 

aparute: Sectia de contencios administrativ a 
Tribunalului Calarasi.

00 Data, ora si locul licitatiei : 28.01.2019, ora 12  
la sediul Primăriei comunei Mitreni.

Primar,
MINCIUNĂ Tudorică

3.690 de utilizatori activi a avut Biblioteca 
Judeţeană Alexandru Odobescu anul trecut

1001 spectacole desfăşurate 
de Centrul Judeţean de Cultură 

şi Creaţie Călăraşi în 2018

iblioteca Judeţeană 
Alexandru Odobescu se Bmândreşte în anul 2018 cu 

3.690 utilizatori activi, documente 
împrumutate - 159.250, 394 
evenimente, cu 11.275 participanţi, 
desfăşurate fie într-unul din cele 
patru sedii ale BJCL, fie la sediul 
partenerilor coorganizatori.

Lansări de carte 2018
Dubla lansare de carte regală: 
Margareta şi Povestea Castelului 
Peleş, cu participarea ASR 
Principele Radu al României
Ilie Ştefan RĂDULESCU – 
„Dicţionarul complex de omonime, 
omografe şi paronime · „Agricultura pe scara timpului”, · Atelierele lui Moş Crăciun
confundabile în limbajul cotidian” autor Prof.univ. dr. Gabriel · Nocturna Bibliotecilor: Noapte de 
· „TESTIS & IUDEX”, autor Teodor Popescu carte şi arte
Parapiru · File de istorie: Ziua Regalităţii, 
· „Câmpia îşi revendică altarul” şi Mica Unire, România şi EuropaProiecte derulate în 
„Joc grav”, autor Tudor Amza şi · Expoziţii de carte, vizionari de 

anul 2018„Recurs (Sunt iubit de documentare şi dezbateri în cadrul 
· Bărăganul coase ieDumnezeu)”, autor Cosmin- unor evenimente la nivel naţional 
· Istoria cărţii pe înţelesul copiilorPetronel Amza şi internaţional: Zilele 
· Apa şi poveştile ei· ”Mihaela se întoarce”, autor Patrimoniului European, Ziua 
· Pe aripi de povesteLaura Mara Europei, Ziua Naţională a 
· Prietenie...pe o sfoară· „Naţionalismul şi Europa României, Ziua Mondială fără 
· IT – Juniornaţiunilor” - Mircea Chelaru Tutun, Ziua Internaţională 
· Bibliovacanţa· Pachetul editorial aniversar Împotriva Drogurilor, Ziua 
· Rural ITdedicat Centenarului- 7 volume ale Persoanelor cu dizabilităţi, Ziua 
· România citeşteautorului Dan-Silviu Boerescu femeii- Mărţişor etc.

UNITATEA ADMINISTRATIV 
TERITORIALĂ MITRENI

a de obicei, la Chirnogi, 
sunt marcate evenimente Cde importanţă naţională.

Pe 15 ianuarie a.c., în cele două 
unităţi de învăţământ din 
Chirnogi, cu concursul celor doi 
manageri prof. Stelian Pană si 
prof. Monica Vasile, cu 
implicarea directa a cadrelor 
didactice din învăţământul 
primar (Luminiţa Pană, Gabriela 
Podocea, Margareta Ştefan, 
Oana Aroiu, Tudorita Pavelescu, 
Iuliana Catrina - Şcoala 1) 
(Maria Cucuta, Ioana Balca şi 
Doina Roman - Şcoala 3).

Elevilor şcolii le-a fost 
prezentată viata, opera şi 
intreaga sa activitate în 
domeniul culturii a poetului 
naţional Mihai Eminescu. Copii 
au recitat poezii mai cunoscute 
sau mai inedite ale poetului 
nepereche, momente din viaţa sa 
şi mai cu seamă din activitatea 
publicistică.

Montajul literar artistic 
prezentat de cele doua şcoli s-a 
dorit să fie un semnal cultural, o 
marcare a Zilei Culturii 
Naţionale şi a poetului naţional 
Mihai Eminescu. 

Ziua lui Mihai Eminescu, 
sărbătorită la Chirnogi

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru CONSTRUIRE STAŢIE MIXTĂ DE 
DISTRIBUŢIE GPL ŞI BENZINĂ-MOTORINĂ LA AUTOVEHICULE, extindere intravilan T54/1, P 49, comuna Unirea, 
jud. Călăraşi 
2.Probleme diverse.
Pentru propuneri vă rugăm să contactaţi Biroul de Relaţii cu Publicul din cadrul Primăriei comunei Unirea la nr. de 
telefon/fax : 0242343028
Persoane de contact: Secretarul comunei Unirea - MORARU OVIDIU

                                                
Primar, Secretarul Comunei Unirea,
Belu Florian Moraru Ovidiu

ROMÂNIA / JUDEŢUL CALARASI

PRIMARIA COMUNEI UNIREA 
Cod postal 917270; Telefon 0242343028,fax 0242343448; e.mail primariaunireacalarasi@yahoo.com

CONSTRUIRE STAŢIE MIXTĂ DE DISTRIBUŢIE GPL ŞI BENZINĂ - MOTORINĂ 
LA AUTOVEHICULE în extindere intravilan T54/1, P 49, comuna Unirea, jud. Călăraşi 
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n anul 2018, Centrul Judeţean de Cultură şi Creaţie propriu 4 festivaluri mari
Călăraşi, instituţie subordonată a Consiliului 

"Flori de mai", "Hora mare", "Chitara Dunării", ÎJudeţean Călăraşi, a desfăşurat 1001 activităţi. (103 
"Festivalul naţional de teatru Ştefan Bănică (reluat spectacole - 64 la sala mare de spectacole şi 39 în aer 
după o pauză de 8 ani).liber şi 898 proiecţii de filme)

Anul 2018 a adus prezenţa trupelor de teatru ale CJCC 49.399 de călărăşeni, iubitori de cultură, au fost în 2018 
plătitori de bilete şi alţi 50.000 s-au bucurat de (Trepte şi Aurel Elefterescu) pe scena teatrelor Nottara 
activităţile artistice în aer liber. şi cel al Dramaturgilor Români, o realizare pentru 

actorii călărăşeni.Consiliul Judeţean Călăraşi a finanţat din bugetul 

cu sediul in comuna Mitreni, Strada Musetelului, nr. 
188, judetul Calarasi, Cod postal 917175, Cod Fiscal: 
3966290, Banca Trezoreria Municipilui Oltenita, tel: 

0242525450, fax:0242525322, e-mail: 
primariamitreni@yahoo.com, prin PRIMAR,

ANUNŢĂ
Organizarea vanzarii prin negociere directa a 

urmatoarelor imobile aflate in domeniul privat 
al comunei Mitreni, judetul Calarasi:

a) Teren intravilan arabil, lotul nr. 9 , nr. 
cadastral 356/9, Cartea Funciara 

20554/Mitreni, situat in intravilanul localitatii 
Mitreni, str. Floreasca , nr. 184D, tarla 56, 

Parcela 1256, in suprafata de 656 mp    ,pretul 
minim al vanzarii  prin negociere directa este de 

23288 lei.
b) Teren intravilan arabil, lotul nr. 10, nr. 

cadastral 356/10 , Cartea Funciara 
20547/Mitreni, situat in intravilanul localitatii 

Mitreni, str. Floreasca , nr. 184E, tarla 56, 
parcela 1256, in suprafata de 655 mp, pretul 

minim  al vanzarii prin negociere directa este 
de 23255 lei.

c) Teren intravilan arabil, lotul nr.11 , nr. 
cadastral 356/11, Cartea Funciara 

20559/Mitreni, situat in intravilanul localitatii 
Mitreni, str.Floreasca, nr.184F, tarla 56, 

parcela 1256, in suprafata de 655 mp, pretul 
minim al vanzarii prin negociere directa este 

de 23255 lei.
d) Teren intravilan arabil, lotul nr.18, nr. 

cadastral 356/18, Cartea Funciara 
20560/Mitreni,situat in intravilanul localitatii 

Mitreni, str. Floreasca, nr. 184M, tarla 56, 
parcela 1256, in suprafata de 535 mp , pretul 
minim al vanzarii prin negociere directa este 

18992 lei.
e) Teren intravilan arabil, lotul nr. 19, nr. 

cadastral 356/19, Cartea Funciara 
20551/Mitreni, situat in intravilanul localitatii 

Mitreni, str. Floreasca , nr. 184N, tarla 56, 
parcela 1256, in suprafata de 535 mp , pretul 
minim al vanzarii prin negociere directa este 

18992 lei.
f) Teren intravilan arabil, lotul nr. 20, nr. 

cadastral 356/20, Cartea Funciara 
20544/Mitreni, situat in intravilanul localitatii 

Mitreni , str. Floreasca , nr. 184 O , tarla 56, 
parcela 1256, in suprafata de 535 mp , pretul 

minim al vanzarii este de 18992 lei.
g) Teren intravilan arabil, lotul nr. 21 , nr. 

cadastral nr. 356/21 , Cartea Funciara 
20550/Mitreni , situat in intravilanul 

localitatii mitreni, str. Floreasca , nr. 184P, 
tarla 56, parcela 1256, in suprafata de 535 mp, 
pretul minim al vanzarii prin negociere directa 

este de 18992 lei , in conformitate cu 
prevederile OUG nr. 54/2006, HG nr. 
168/2007 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicarea a Ordonantei de 
urgenta a Guvernului nr. 54/2006 privind 

regimul contractelor de concesiune de bunuri 
proprietate publica, precum si legea nr. 

215/2001  legea administratiei publice locale;
Ofertanti sunt obligati sa depuna pana la 

termenul de deschidere a  ofertelor dovada 
achitarii garantiei de  participare precum si 

dovada achitarii taxei de participare ;
Documetatia de atribuire se va pune la 

dispozitie incepand cu data de 25.01.2019 la 
sediul Primariei comunei Mitreni, strada 
Musetelului nr. 188, persoana de contact, 

secretar comuna Mitreni, Oprican Mariana, e-
mail: primariamitreni@yahoo.com

Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 
Data limita de depunere a ofertelor: 

00 25.02.2019, ora 15  la sediul Primăriei 
comunei Mitreni, strada Musetelului, nr. 188, 

comuna Mitreni, judetul Calarasi.
Oferta  pentru licitatie se va depune in doua 

exemplare (original si copie).
Instanta competenta sa solutioneze litigiile 

aparute: Sectia de contencios administrativ a 
Tribunalului Calarasi.

00 Data, ora si locul licitatiei : 28.01.2019, ora 12  
la sediul Primăriei comunei Mitreni.

Primar,
MINCIUNĂ Tudorică

3.690 de utilizatori activi a avut Biblioteca 
Judeţeană Alexandru Odobescu anul trecut

1001 spectacole desfăşurate 
de Centrul Judeţean de Cultură 

şi Creaţie Călăraşi în 2018

iblioteca Judeţeană 
Alexandru Odobescu se Bmândreşte în anul 2018 cu 

3.690 utilizatori activi, documente 
împrumutate - 159.250, 394 
evenimente, cu 11.275 participanţi, 
desfăşurate fie într-unul din cele 
patru sedii ale BJCL, fie la sediul 
partenerilor coorganizatori.

Lansări de carte 2018
Dubla lansare de carte regală: 
Margareta şi Povestea Castelului 
Peleş, cu participarea ASR 
Principele Radu al României
Ilie Ştefan RĂDULESCU – 
„Dicţionarul complex de omonime, 
omografe şi paronime · „Agricultura pe scara timpului”, · Atelierele lui Moş Crăciun
confundabile în limbajul cotidian” autor Prof.univ. dr. Gabriel · Nocturna Bibliotecilor: Noapte de 
· „TESTIS & IUDEX”, autor Teodor Popescu carte şi arte
Parapiru · File de istorie: Ziua Regalităţii, 
· „Câmpia îşi revendică altarul” şi Mica Unire, România şi EuropaProiecte derulate în 
„Joc grav”, autor Tudor Amza şi · Expoziţii de carte, vizionari de 

anul 2018„Recurs (Sunt iubit de documentare şi dezbateri în cadrul 
· Bărăganul coase ieDumnezeu)”, autor Cosmin- unor evenimente la nivel naţional 
· Istoria cărţii pe înţelesul copiilorPetronel Amza şi internaţional: Zilele 
· Apa şi poveştile ei· ”Mihaela se întoarce”, autor Patrimoniului European, Ziua 
· Pe aripi de povesteLaura Mara Europei, Ziua Naţională a 
· Prietenie...pe o sfoară· „Naţionalismul şi Europa României, Ziua Mondială fără 
· IT – Juniornaţiunilor” - Mircea Chelaru Tutun, Ziua Internaţională 
· Bibliovacanţa· Pachetul editorial aniversar Împotriva Drogurilor, Ziua 
· Rural ITdedicat Centenarului- 7 volume ale Persoanelor cu dizabilităţi, Ziua 
· România citeşteautorului Dan-Silviu Boerescu femeii- Mărţişor etc.

UNITATEA ADMINISTRATIV 
TERITORIALĂ MITRENI

a de obicei, la Chirnogi, 
sunt marcate evenimente Cde importanţă naţională.

Pe 15 ianuarie a.c., în cele două 
unităţi de învăţământ din 
Chirnogi, cu concursul celor doi 
manageri prof. Stelian Pană si 
prof. Monica Vasile, cu 
implicarea directa a cadrelor 
didactice din învăţământul 
primar (Luminiţa Pană, Gabriela 
Podocea, Margareta Ştefan, 
Oana Aroiu, Tudorita Pavelescu, 
Iuliana Catrina - Şcoala 1) 
(Maria Cucuta, Ioana Balca şi 
Doina Roman - Şcoala 3).

Elevilor şcolii le-a fost 
prezentată viata, opera şi 
intreaga sa activitate în 
domeniul culturii a poetului 
naţional Mihai Eminescu. Copii 
au recitat poezii mai cunoscute 
sau mai inedite ale poetului 
nepereche, momente din viaţa sa 
şi mai cu seamă din activitatea 
publicistică.

Montajul literar artistic 
prezentat de cele doua şcoli s-a 
dorit să fie un semnal cultural, o 
marcare a Zilei Culturii 
Naţionale şi a poetului naţional 
Mihai Eminescu. 

Ziua lui Mihai Eminescu, 
sărbătorită la Chirnogi

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru CONSTRUIRE STAŢIE MIXTĂ DE 
DISTRIBUŢIE GPL ŞI BENZINĂ-MOTORINĂ LA AUTOVEHICULE, extindere intravilan T54/1, P 49, comuna Unirea, 
jud. Călăraşi 
2.Probleme diverse.
Pentru propuneri vă rugăm să contactaţi Biroul de Relaţii cu Publicul din cadrul Primăriei comunei Unirea la nr. de 
telefon/fax : 0242343028
Persoane de contact: Secretarul comunei Unirea - MORARU OVIDIU

                                                
Primar, Secretarul Comunei Unirea,
Belu Florian Moraru Ovidiu

ROMÂNIA / JUDEŢUL CALARASI

PRIMARIA COMUNEI UNIREA 
Cod postal 917270; Telefon 0242343028,fax 0242343448; e.mail primariaunireacalarasi@yahoo.com

CONSTRUIRE STAŢIE MIXTĂ DE DISTRIBUŢIE GPL ŞI BENZINĂ - MOTORINĂ 
LA AUTOVEHICULE în extindere intravilan T54/1, P 49, comuna Unirea, jud. Călăraşi 
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cantonamentului. Probabil voi merge în reşedintele executiv al AFC Dunărea 
Antalya câteva zile undeva spre finalul 2005 Călăraşi, Florin Brişan, a infirmat 
pregătirilor pentru a-i vedea pe băieţi la Pzvonurile apărute în media locală 
lucru. 

potrivit cărora ar intenţiona să se retragă de la 
Am încredere în Dan Alexa şi în toţi cârma clubului Dunărea Călăraşi, subliniind 
ceilalţi din jurul său şi sunt sigur că vor că obiectivul său major este salvarea echipei 
face o treabă foarte bună. Misiunea mea 

de la retrogradare. 
este să identificăm, aici, acasă, toate 
soluţiile care să ne permită salvarea de la „Am văzut cele publicate astăzi şi mi-au 

lăsat un gust amar. Nu s-a pus vreodată retrogradare. Acesta este obiectivul meu 
problema demisiei. Am trăit multe şi al finanţatorilor." a spus Brişan.
momente de neuitat alături de aceşti 

Florin Brişan a dat asigurări că se va face tot oameni şi nu pot să fac acum vreun pas în 
posibilul ca echipa să nu retrogradeze.spate. Dimpotrivă! Cât priveşte absenţa 

mea de la Botoşani, ea a fost cauzată de „Dunărea se află în faţa unui nou 
motive pur personale. început, să zic aşa. Ne aşteaptă o 

primăvară extrem de încărcată. Îi asigur Atât şi nimic mai mult. Rămân în 
pe toţi suporterii că vom face tot ce ne stă continuare alături de această echipă, de 
în putinţă să rămânem în liga I. Eu sunt stafful tehnic şi de jucători chit că nu voi 

fi alături de ei în Turcia pe toată durata convins că vom reuşi!"

 Viorel-Ionel Arpăşanu
-Locul I - medalie de aur - Campion Balcanic cat. Open 
Fitness Juniori (Mai -Drobeta Turnu Severin) 
-Locul I - medalie de aur - Campion Naţional cat. Open 
Fitness Juniori (Octombrie - Sibiu)
-Locul I - medalie de aur cat. Open Fitness Juniori 
etapa de zonă (Aprilie-Ploieşti)
-Locul III - medalie de bronz - Cupa Mondială cat. 
Open Fitness Juniori (Noiembrie - Cluj Napoca)
-Locul III - medalie de bronz - Campion Balcanic cat. 
Open Fitness Seniori (Mai Drobeta Turnu Severin)
-Locul V - Cupa Mondială cat. Open Fitness Seniori 
(Noiembrie - Cluj Napoca)

Gabi-Florinel Tămăşanu
-Locul II - medalie de argint - Cupa Mondială cat. 
Culturism Clasic Juniori (Noiembrie - Cluj Napoca)
-Locul II - medalie de argint - vicecampion Balcanic 
cat. Culturism Clasic Juniori (Mai - Drobeta Turnu 
Severin)
-Locul II - medalie de argint - vicecampion naţional 
cat. Culturism clasic Juniori mari (Octombrie - Sibiu)
-Locul III - medalie de bronz - Cupa Mondială cat. 
Culturism Games Clasic Seniori (Noiembrie – Cluj 
Napoca)
-Locul II - medalie de argint - cat. +75 kg culturism 
Juniori mari etapa de zona (Aprilie – Ploieşti)

-Locul III - medalie de bronz - cat. Open Bikini Fitness fitness junioare (Octombrie - Sibiu)
Senioare etapa de zona (Aprilie – Ploieşti) -Locul V - cat. Open Bikini fitness junioare etapa de 

Cătălin-Marian Ioniţă zona (Aprilie - Ploieşti)

-Locul II - medalie de argint - vicecampion naţional Adrian Şestacovschi
cat. 70 kg culturism Juniori mici (Octombrie - Sibiu) Laurenţiu-Alexandru Paraschiv-Locul III - medalie de bronz - Campionatele Naţionale 
-Locul II - medalie de argint cat. +75 kg culturism 

cat. 75 kg culturism masters 55 ani (Octombrie - Sibiu) -Locul IV - cat. 70 kg culturism juniori mari etapa de 
Juniori mici etapa de zona (Aprilie – Ploieşti)

-Locul I - medalie de aur - Cupa României cat. Games zonă (Aprilie - Ploieşti)
Clasic culturism masters (Octombrie – Baia Mare)

Adrian-George Filip
-Locul III - medalie de bronz - Campionatele Naţionale Lucian-Florin Arpăşanu
cat. 90 kg culturism seniori (Septembrie - Arad) -Locul III - medalie de bronz cat. 70 kg culturism 
-Locul I - medalie de aur - cat. +75 kg culturism seniori juniori mari etapa de zona (Aprilie - Ploieşti)
etapa de zona (Aprilie –Ploieşti)

George PetcuNicoleta Dumitru
-Locul III - medalie de bronz cat. 70 kg culturism 

-Locul III - medalie de bronz - Campiontele Naţionale juniori mici etapa de zona (Aprilie - Ploieşti)
cat. 169 cm Bikini Fitness Senioare (Septembrie - 
Arad)

Gabriela-Cristina Boldinog-Locul III - medalie de bronz - Cupa României cat. 169 
-Locul VI - Campionatele Naţionale cat. 160 cm Bikini cm Bikini Fitness Senioare (Octombrie – Baia Mare)

Program Cinema 3D/2D Călăraşi 18 ianuarie - 4 februarie 2019
unui accident din timpul unui zbor cu Rating: N15
planorul. Dell este un fost condamnat, Durata: 123 minute
recent eliberat din închisoare, şi care Premiera în România: 25.01.2019
are nevoie de un loc de muncă şi un O poliţistă reia legăturile cu foştii ei 
nou început. colegi dintr-o misiune sub acoperire 

derulată cu foarte mulţi ani în urmă Din lumi diferite, Phillip şi Dell 
pentru a face pace.formează o legătură improbabilă, 

trecând peste diferenţele dintre ei şi 
câştigând o înţelepciune nepreţuită în 
acest proces, oferindu-şi unul altuia 
un sentiment de pasiune pentru toate 
posibilităţile vieţii.

Vineri 18 ianuarie 2019: 12:30 multiplelor personalităţi care se 
Sâmbătă 19 ianuarie 2019: orele ascund în interiorul său. 

10:30 şi 12:30 Din seria de ciocniri dintre Dunn şi 
Duminică 20 ianuarie 2019: Crumb, ce capătă proporţii, se 

orele 10:30 şi 12:30 relevează că, din umbră, Price e, de 
fapt, adevăratul păpuşar, ce deţine Crăiasa Zăpezii: secrete cruciale despre ambii.

Ţinutul oglinzilor - 3D 28 ianuarie şi 4 februarie
(varianta dublată)

Ora: 20:00
Regia: Robert Lence, Aleksey 
Tsitsilin Mary Regina      
Gen film: Animaţie

Scoţiei - 2DRating: AG
18 - 20 ianuarie 2019Durata: 80 minute Regia: Josie Rourke

Ora 17:00Premiera în România: 11.01.2019 Cu: Margot Robbie, Saoirse RonanVineri 25 ianuarie 2019: 12:30După ce Regele Haral aproape că şi-a 
Gen film: Biografic, Dramă, IstoricSâmbătă 26 ianuarie 2019: pierdut familia în urma unei 
Durata : 125 minuteorele 10:30 şi 12:30confruntări cu malefica împărăteasă a 

Duminică 27 ianuarie 2019: Premiera în România: 25.01.2019gerului, acesta interzice utilizarea 
orele 10:30 şi 12:30 Mary Stuart, regină a Franţei la 16 ani, magiei pe ţinutul său. Singura care 

şi văduvă la 18 ani, se întoarce în poate remedia situaţia şi păstra Asterix: Secretul 
Scoţia natală pentru a-şi revendica farmecul magiei este eroina Gerda. Ea 

poţiunii magice - 3D tronul care i se cuvenea de drept. îl va învăţa pe rege că cea mai mare 
(varianta dublată)putere nu este magia, ci credinţa în Dar Scoţia şi Anglia se află ambele sub 

Regia: Alexandre Astier, Louis Clichyprietenie şi îngăduinţa. controlul puternicei Elisabeta I. 
Cu: Ionuţ Ionescu, Gabi Costin, Mihai Fiecare tânără regină o preţuieşte pe 
Niculescu, Alexandra Radu, Doru cealaltă cu o fascinaţie amestecată cu 
Cătănescu, Bogdan Gamaleţ, Tomi teamă. Rivale la putere, dar şi în 
Cristin, Ionuţ Grama, Răzvan Popa, dragoste, într-o lume patriarhală, cele 
Eugen Cristea două trebuie să decidă cum să joace 25 - 31 ianuarie 
Gen film: Animaţie cartea căsătoriei în aşa fel încât să-şi Ora: 17:00
Rating: AG păstreze şi independenţa.28 ianuarie filmul nu rulează
Durata: 85 minute

Familie de-a gata - 2DPremiera în România: 18.01.2019
După ce s-a lovit în timpul culesului de Regia: Sean Anders
vâsc, druidul Panoramix hotărăşte că Cu: Mark Wahlberg, Rose Byrne
e timpul ca viitorul cătunului lor să fie Gen film: Comedie
asigurat, aşa că porneşte în căutarea Rating: Ap12
unui druid tânăr şi talentat căruia să-i Durata: 119 minute
lase moştenire Secretul Poţiunii Premiera în România: 18.01.2019
Magice. Când Pete şi Ellie decid că e timpul să-

şi facă o familie, ajung fără să vrea în 
18 - 21 ianuarie lumea adopţiilor. Din acel moment, 

Ora: 20:00 viaţa lor va fi un şir neîntrerupt de 
22 - 24 ianuarie eforturi hilare de a învăţa pe repede 

Ora: 17:00 şi 20:00 înainte ce înseamnă să fie părinţi 
pentru un trio de fraţi, care include şi o Glass - 2D 
adolescentă năbădăioasă, în speranţa 

Regia: M. Night Shyamalan16 - 17 ianuarie că vor reuşi să devină o familie, fie ea şi 
Cu: Sarah Paulson, Bruce Willis, Orele: 17:00 şi 20:00 de-a gata... 
Anya Taylor-Joy,James McAvoy, 

Asistent de (ne)voie - Samuel L. Jackson 25 - 31 ianuarie 
Gen film: Dramă, SF, Mister, Thriller2D Ora: 20:00
Rating: N15

Regia: Neil Burger 28 ianuarie filmul nu ruleazăDurata: 129 minute
Cu: Nicole Kidman, Kevin Hart, Premiera în România: 18.01.2019 Capcana - 2DBryan Cranston Continuând de unde a rămas filmul 

Regia: Karyn KusamaGen film: Comedie, Dramă Split, Glass îl găseşte pe Dunn, aflat în 
Cu: Nicole Kidman, Toby Kebbell, Rating: Ap12 urmărirea lui The Beast, creatura 
Stan Sebastian,Tatiana Maslany, Durata: 118 minute superumană a lui Crumb. Lor li se 
Scoot McNairyPremiera în România: 11.12.2019 alătură Anya Taylor-Joy, singura 

Phillip Lacasse este un miliardar din Gen film: Actiune, Crima, Dramă, captivă ce a supravieţuit unei întâlniri 
Park Avenue care a paralizat în urma Mistercu Kevin Wendell Crumb şi a 

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 
vârstepeste 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 

Florin Brişan: „Nu se 
pune problema să 
demisionez de la club“

Rezultatele sportivilor secţiei de culturism a 
clubului în anul 2018CS FORTUS CĂLĂRAŞI 

Le multumesc sportivilor 
pentru munca depusă, 
seriozitatea, abnegaţia în 

pregatire şi le doresc succes la 
toate competiţiile la care vor 
concura în anul 2019.”,  a transmis 
preşedintele CS Fortus Călăraşi, 
Nelu Başfalion.
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cantonamentului. Probabil voi merge în reşedintele executiv al AFC Dunărea 
Antalya câteva zile undeva spre finalul 2005 Călăraşi, Florin Brişan, a infirmat 
pregătirilor pentru a-i vedea pe băieţi la Pzvonurile apărute în media locală 
lucru. 

potrivit cărora ar intenţiona să se retragă de la 
Am încredere în Dan Alexa şi în toţi cârma clubului Dunărea Călăraşi, subliniind 
ceilalţi din jurul său şi sunt sigur că vor că obiectivul său major este salvarea echipei 
face o treabă foarte bună. Misiunea mea 

de la retrogradare. 
este să identificăm, aici, acasă, toate 
soluţiile care să ne permită salvarea de la „Am văzut cele publicate astăzi şi mi-au 

lăsat un gust amar. Nu s-a pus vreodată retrogradare. Acesta este obiectivul meu 
problema demisiei. Am trăit multe şi al finanţatorilor." a spus Brişan.
momente de neuitat alături de aceşti 

Florin Brişan a dat asigurări că se va face tot oameni şi nu pot să fac acum vreun pas în 
posibilul ca echipa să nu retrogradeze.spate. Dimpotrivă! Cât priveşte absenţa 

mea de la Botoşani, ea a fost cauzată de „Dunărea se află în faţa unui nou 
motive pur personale. început, să zic aşa. Ne aşteaptă o 

primăvară extrem de încărcată. Îi asigur Atât şi nimic mai mult. Rămân în 
pe toţi suporterii că vom face tot ce ne stă continuare alături de această echipă, de 
în putinţă să rămânem în liga I. Eu sunt stafful tehnic şi de jucători chit că nu voi 

fi alături de ei în Turcia pe toată durata convins că vom reuşi!"

 Viorel-Ionel Arpăşanu
-Locul I - medalie de aur - Campion Balcanic cat. Open 
Fitness Juniori (Mai -Drobeta Turnu Severin) 
-Locul I - medalie de aur - Campion Naţional cat. Open 
Fitness Juniori (Octombrie - Sibiu)
-Locul I - medalie de aur cat. Open Fitness Juniori 
etapa de zonă (Aprilie-Ploieşti)
-Locul III - medalie de bronz - Cupa Mondială cat. 
Open Fitness Juniori (Noiembrie - Cluj Napoca)
-Locul III - medalie de bronz - Campion Balcanic cat. 
Open Fitness Seniori (Mai Drobeta Turnu Severin)
-Locul V - Cupa Mondială cat. Open Fitness Seniori 
(Noiembrie - Cluj Napoca)

Gabi-Florinel Tămăşanu
-Locul II - medalie de argint - Cupa Mondială cat. 
Culturism Clasic Juniori (Noiembrie - Cluj Napoca)
-Locul II - medalie de argint - vicecampion Balcanic 
cat. Culturism Clasic Juniori (Mai - Drobeta Turnu 
Severin)
-Locul II - medalie de argint - vicecampion naţional 
cat. Culturism clasic Juniori mari (Octombrie - Sibiu)
-Locul III - medalie de bronz - Cupa Mondială cat. 
Culturism Games Clasic Seniori (Noiembrie – Cluj 
Napoca)
-Locul II - medalie de argint - cat. +75 kg culturism 
Juniori mari etapa de zona (Aprilie – Ploieşti)

-Locul III - medalie de bronz - cat. Open Bikini Fitness fitness junioare (Octombrie - Sibiu)
Senioare etapa de zona (Aprilie – Ploieşti) -Locul V - cat. Open Bikini fitness junioare etapa de 

Cătălin-Marian Ioniţă zona (Aprilie - Ploieşti)

-Locul II - medalie de argint - vicecampion naţional Adrian Şestacovschi
cat. 70 kg culturism Juniori mici (Octombrie - Sibiu) Laurenţiu-Alexandru Paraschiv-Locul III - medalie de bronz - Campionatele Naţionale 
-Locul II - medalie de argint cat. +75 kg culturism 

cat. 75 kg culturism masters 55 ani (Octombrie - Sibiu) -Locul IV - cat. 70 kg culturism juniori mari etapa de 
Juniori mici etapa de zona (Aprilie – Ploieşti)

-Locul I - medalie de aur - Cupa României cat. Games zonă (Aprilie - Ploieşti)
Clasic culturism masters (Octombrie – Baia Mare)

Adrian-George Filip
-Locul III - medalie de bronz - Campionatele Naţionale Lucian-Florin Arpăşanu
cat. 90 kg culturism seniori (Septembrie - Arad) -Locul III - medalie de bronz cat. 70 kg culturism 
-Locul I - medalie de aur - cat. +75 kg culturism seniori juniori mari etapa de zona (Aprilie - Ploieşti)
etapa de zona (Aprilie –Ploieşti)

George PetcuNicoleta Dumitru
-Locul III - medalie de bronz cat. 70 kg culturism 

-Locul III - medalie de bronz - Campiontele Naţionale juniori mici etapa de zona (Aprilie - Ploieşti)
cat. 169 cm Bikini Fitness Senioare (Septembrie - 
Arad)

Gabriela-Cristina Boldinog-Locul III - medalie de bronz - Cupa României cat. 169 
-Locul VI - Campionatele Naţionale cat. 160 cm Bikini cm Bikini Fitness Senioare (Octombrie – Baia Mare)

Program Cinema 3D/2D Călăraşi 18 ianuarie - 4 februarie 2019
unui accident din timpul unui zbor cu Rating: N15
planorul. Dell este un fost condamnat, Durata: 123 minute
recent eliberat din închisoare, şi care Premiera în România: 25.01.2019
are nevoie de un loc de muncă şi un O poliţistă reia legăturile cu foştii ei 
nou început. colegi dintr-o misiune sub acoperire 

derulată cu foarte mulţi ani în urmă Din lumi diferite, Phillip şi Dell 
pentru a face pace.formează o legătură improbabilă, 

trecând peste diferenţele dintre ei şi 
câştigând o înţelepciune nepreţuită în 
acest proces, oferindu-şi unul altuia 
un sentiment de pasiune pentru toate 
posibilităţile vieţii.

Vineri 18 ianuarie 2019: 12:30 multiplelor personalităţi care se 
Sâmbătă 19 ianuarie 2019: orele ascund în interiorul său. 

10:30 şi 12:30 Din seria de ciocniri dintre Dunn şi 
Duminică 20 ianuarie 2019: Crumb, ce capătă proporţii, se 

orele 10:30 şi 12:30 relevează că, din umbră, Price e, de 
fapt, adevăratul păpuşar, ce deţine Crăiasa Zăpezii: secrete cruciale despre ambii.

Ţinutul oglinzilor - 3D 28 ianuarie şi 4 februarie
(varianta dublată)

Ora: 20:00
Regia: Robert Lence, Aleksey 
Tsitsilin Mary Regina      
Gen film: Animaţie

Scoţiei - 2DRating: AG
18 - 20 ianuarie 2019Durata: 80 minute Regia: Josie Rourke

Ora 17:00Premiera în România: 11.01.2019 Cu: Margot Robbie, Saoirse RonanVineri 25 ianuarie 2019: 12:30După ce Regele Haral aproape că şi-a 
Gen film: Biografic, Dramă, IstoricSâmbătă 26 ianuarie 2019: pierdut familia în urma unei 
Durata : 125 minuteorele 10:30 şi 12:30confruntări cu malefica împărăteasă a 

Duminică 27 ianuarie 2019: Premiera în România: 25.01.2019gerului, acesta interzice utilizarea 
orele 10:30 şi 12:30 Mary Stuart, regină a Franţei la 16 ani, magiei pe ţinutul său. Singura care 

şi văduvă la 18 ani, se întoarce în poate remedia situaţia şi păstra Asterix: Secretul 
Scoţia natală pentru a-şi revendica farmecul magiei este eroina Gerda. Ea 

poţiunii magice - 3D tronul care i se cuvenea de drept. îl va învăţa pe rege că cea mai mare 
(varianta dublată)putere nu este magia, ci credinţa în Dar Scoţia şi Anglia se află ambele sub 

Regia: Alexandre Astier, Louis Clichyprietenie şi îngăduinţa. controlul puternicei Elisabeta I. 
Cu: Ionuţ Ionescu, Gabi Costin, Mihai Fiecare tânără regină o preţuieşte pe 
Niculescu, Alexandra Radu, Doru cealaltă cu o fascinaţie amestecată cu 
Cătănescu, Bogdan Gamaleţ, Tomi teamă. Rivale la putere, dar şi în 
Cristin, Ionuţ Grama, Răzvan Popa, dragoste, într-o lume patriarhală, cele 
Eugen Cristea două trebuie să decidă cum să joace 25 - 31 ianuarie 
Gen film: Animaţie cartea căsătoriei în aşa fel încât să-şi Ora: 17:00
Rating: AG păstreze şi independenţa.28 ianuarie filmul nu rulează
Durata: 85 minute

Familie de-a gata - 2DPremiera în România: 18.01.2019
După ce s-a lovit în timpul culesului de Regia: Sean Anders
vâsc, druidul Panoramix hotărăşte că Cu: Mark Wahlberg, Rose Byrne
e timpul ca viitorul cătunului lor să fie Gen film: Comedie
asigurat, aşa că porneşte în căutarea Rating: Ap12
unui druid tânăr şi talentat căruia să-i Durata: 119 minute
lase moştenire Secretul Poţiunii Premiera în România: 18.01.2019
Magice. Când Pete şi Ellie decid că e timpul să-

şi facă o familie, ajung fără să vrea în 
18 - 21 ianuarie lumea adopţiilor. Din acel moment, 

Ora: 20:00 viaţa lor va fi un şir neîntrerupt de 
22 - 24 ianuarie eforturi hilare de a învăţa pe repede 

Ora: 17:00 şi 20:00 înainte ce înseamnă să fie părinţi 
pentru un trio de fraţi, care include şi o Glass - 2D 
adolescentă năbădăioasă, în speranţa 

Regia: M. Night Shyamalan16 - 17 ianuarie că vor reuşi să devină o familie, fie ea şi 
Cu: Sarah Paulson, Bruce Willis, Orele: 17:00 şi 20:00 de-a gata... 
Anya Taylor-Joy,James McAvoy, 

Asistent de (ne)voie - Samuel L. Jackson 25 - 31 ianuarie 
Gen film: Dramă, SF, Mister, Thriller2D Ora: 20:00
Rating: N15

Regia: Neil Burger 28 ianuarie filmul nu ruleazăDurata: 129 minute
Cu: Nicole Kidman, Kevin Hart, Premiera în România: 18.01.2019 Capcana - 2DBryan Cranston Continuând de unde a rămas filmul 

Regia: Karyn KusamaGen film: Comedie, Dramă Split, Glass îl găseşte pe Dunn, aflat în 
Cu: Nicole Kidman, Toby Kebbell, Rating: Ap12 urmărirea lui The Beast, creatura 
Stan Sebastian,Tatiana Maslany, Durata: 118 minute superumană a lui Crumb. Lor li se 
Scoot McNairyPremiera în România: 11.12.2019 alătură Anya Taylor-Joy, singura 

Phillip Lacasse este un miliardar din Gen film: Actiune, Crima, Dramă, captivă ce a supravieţuit unei întâlniri 
Park Avenue care a paralizat în urma Mistercu Kevin Wendell Crumb şi a 

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 
vârstepeste 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 

Florin Brişan: „Nu se 
pune problema să 
demisionez de la club“

Rezultatele sportivilor secţiei de culturism a 
clubului în anul 2018CS FORTUS CĂLĂRAŞI 

Le multumesc sportivilor 
pentru munca depusă, 
seriozitatea, abnegaţia în 

pregatire şi le doresc succes la 
toate competiţiile la care vor 
concura în anul 2019.”,  a transmis 
preşedintele CS Fortus Călăraşi, 
Nelu Başfalion.



Actual 1118 - 24 ianuarie 2019
...afli ce se-ntâmplă

www.obiectiv-online.ro

...afli ce se-ntâmplă10 18 - 24 ianuarie 2019Anunţuri

Art Director: Dan Lupoi

Editorialist: Rãzvan Ciucã

Tehnoredactare ºi Web Design: 

SC Look Design SRL

...afli ce se-ntâmplă

Preluarea integralã sau partialã 
a materialelor cuprinse în ziarul 
"Obiectiv", fãrã acordul scris al 
conducerii redacþiei se va 
pedepsi conform legii.

Ziarul "Obiectiv" este editat de 
SC LOTMAR PRESS SRL 

Adresa redacþiei: Hotel Cãlãraºi, Et.6, Camera 608, 
Str. 1 Decembrie 1918
E-mail: lotrea.marius@gmail.com; 
Director: Marius Lotrea - 0723.33.12.12
Redactor: Mircea Brânduºã - 0727.317.350.

Tiparul executat la:

Primăria Municipiului Călărași

Serviciul public pentru Gestionarea 
câinilor fără stăpân Călăraşi

 Linie telefonică specială 
pentru sesizări pe problema 

animalelor fără stăpân

0371 069 701

www.obiectiv-online.ro
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ANUNŢ

iercuri, 19 decembrie, a avut loc 
Adunarea Generală a Asociaţiei de MDezvoltare 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.

entru a îmbunătăţi relaţia client - furnizor VINERI.
ECOAQUA SA a dezvoltat mai multe canale de De asemenea, dacă consideraţi că nu sunteţi mulţumit de Pcomunicare, în vederea transmiterii către utilizator soluţionarea problemei dumneavoastră, puteţi solicită o 

de informaţii corecte, argumentate legal, care să genereze audienţă la conducerea executivă, conform următorului 
o încredere mai mare a clienţilor în compania ECOAQUA program:
SA.  
Utilizatorii serviciilor de apă şi canalizare prestate de ECOAQUA SA Operator Regional
ECOAQUA SA Călăraşi, persoane fizice şi juridice, pot NEAGU CEZAR PAUL - Director general         
contacta prin diferite moduri personalul specializat al MARŢI - orele: 15.00 - 16.00
operatorului pentru rezolvarea problemelor survenite în NEACŞU CONSTANTIN - Director executiv comercial          
relaţia cu unitatea noastră,sau pentru a solicita avize, JOI - orele: 10.00 - 11.00
branşări sau racordări la imobile.

 
Astfel, există următoarele căi de informare şi transmitere 

ECOAQUA SA Sucursala Călăraşia solicitărilor:
CUTAR NICOLAE - Inginer şef                            1.Comunicarea clasică prin telefon şi e-mail către sediile 
JOI - orele: 14.00 - 15.00sucursalelor sau dispeceratele cu program NON STOP, 
 care se regăsesc înscrise pe website-ul www.ecoaqua.ro, 
ECOAQUA SA Sucursala Olteniţasecţiunea Contact;
CRĂCIUN MARIN - Director                      2.Informarea despre diferite anunţuri, comunicate de 

presă, întreruperi programate a distribuţiei apei, calitatea LUNI - orele: 10.00 - 12.00
apei prin intermediul website-ului www.ecoaqua.ro; CHIRICĂ MARIAN - Coordonator tehnic           
3.Informarea în timp real despre comunicări adresate MARŢI - orele: 13.00 - 15.00
utilizatorilor prin intermediul paginii create pe  
facebook.com/ECOAQUA. ECOAQUA SA Sucursala Urziceni
4.Informare/evidenţă a facturilor emise, a plăţilor NICULAE CONSTANTIN NICULAE - Director       
efectuate, a soldului restant şi indexului facturat prin 

MARŢI - orele: 10.00 - 11.00
aplicaţia „Contul meu ECOAQUA” pe care utilizatorii şi-l 

MATACHE MARIAN - Inginer şef                    pot crea pe website-ul www.ecoaqua.ro secţiunea 
MARŢI - orele: 11.00 - 12.00Autentificare/Înregistrare cont.
 Dacă rezolvarea problemei implică detalierea şi obţinerea 
NOTĂ: Înscrierile se fac la Secretariat ECOAQUA SA de informaţii suplimentare, ceea ce necesită deplasarea 
Operator Regional către unitatea noastră, atunci vă aşteptăm la sediul 

CENTRULUI DE INFORMARE ŞI RELAŢII CU Tel: 0242 312 705, Mobil: 0372 714 752 sau prin 
PUBLICUL, deschis în Municipiul Călăraşi, str. N. CENTRUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII CU PUBLICUL 
Titulescu, Bloc D2, Scara 2, Parter. Telefon: 0342 404 Str. N. Titulescu, Bloc D2, Scara 2, Parter (lângă casieria 
023, cu program de la 10.00 la 17.30, zilnic de LUNI până RCS RDS), Tel: 0342 404 023.

ADI ECOAQUA 
- Hotărârile Adunării 

Generale a Asociaţiei

Ecoaqua SA îşi doreşte o comunicare 
mai eficientă cu utilizatorii  

Mircea Brânduşă

arţi 15 ianuarie 2019, în sala 
AEL, din Şcoala Gimnazială MIancu Rosetti,  a avut loc un 

eveniment cultural dedicat Zilei Culturii 
Naţionale şi, în egală măsură, aniversării 
lui Mihai Eminescu- Luceafărul poeziei 
româneşti. Pe baza parteneriatului dintre 
Biblioteca Judeţeană, Călăraşi şi Şcoala 
Gimnazială Iancu Rosetti,  avut loc o 
prezentare de carte şi un program artistic 
susţinut de elevii şcolii. 

La această manifestare au participat elevi 
şi profesori alături de reprezentantele 
Bibliotecii Judeţene, Maria Bratu şi Oana 
Dumitru, documentarist Maria Decu. Din 
partea echipei manageriale au participat 
directorul Daniel Felea şi directorul 
adjunct Elena Manciu.

Deschiderea evenimentului a fost făcută 
de doamna profesoară Nicoleta Manu, 
care a subliniat importanţa zilei cu dublă 
semnificaţie. Doamna profesoară a ţinut 
să evidenţieze ideea că nu întâmplător a 
fost alesă această zi ca să reprezinte 
cultura românească, ci „a fost aleasă 
pentru că în acestă zi de 15 ianuarie, cu 169 
se ani în urmă, avea să strălucescă pe cerul 
poporului român Lucefărul poeziei 
româneşti, cel care va duce românismul 
dincolo de hotarele patriei.”

Elevii prezenţi au recitat poezii din opera 
marelui poet Mihai Eminescu.

n data de 16 ianuarie a.c., ADR Sud obiectiv: îmbunătăţirea competitivităţii 
Muntenia, Organism Intermediar al întreprinderilor mici şi mijlocii (Axa prioritară ÎProgramului Operaţional Regional 2014 – 2), tranziţia către o economie cu emisii scăzute 

2020 (POR), a organizat la sediul din Călăraşi, de carbon (Axa prioritară 3), îmbunătăţirea 
seminarul de instruire destinat beneficiarilor de mediului urban şi conservarea protecţia şi 
fonduri europene nerambursabile. valorificarea durabilă a patrimoniului cultural 
Participanţii, reprezentanţi ai administraţiei (Axa prioritară 5), îmbunătăţirea infrastructurii 
publice, precum şi ai mediului de afaceri, au fost rutiere de importanţă regională (Axa prioritară 
instruiţi cu privire la: întocmirea materialelor de 6), dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi 
publicitate în conformitate cu Manualul de sociale (Axa prioritară 8), precum şi 
identitate vizuală, elaborarea cererilor de îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale (Axa 
rambursare şi efectuarea de achiziţii, în baza prioritară 10).
instrucţiunilor şi a ordonanţelor de urgenţă Prin organizarea acestui seminar de instruire, 
emise de Autoritatea de Management pentru ADR Sud Muntenia continuă procesul de 
Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, susţinere a beneficiarilor de fonduri europene 
precum şi la măsurile aferente procesului de prin informarea lor constantă, astfel încât 
monitorizare a proiectelor. proiectele de investiţii depuse de aceştia să 
Evenimentul a reunit beneficiari de fonduri determine creşterea competitivităţii economice 
Regio care au depus cereri de finanţare în cadrul şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale 
diferitelor axe prioritare aferente POR. În acest comunităţilor locale şi regionale prin sprijinirea 
context, cei prezenţi au putut clarifica aspecte dezvoltării mediului de afaceri, a infrastructurii 
vizând implementarea proiectelor ce au ca şi a serviciilor.

genţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) 
Centrul judeţean Călăraşi informează că data de 31 Aianuarie 2019 este termenul limită pentru 

depunerea cererilor de plată pentru anul de angajament 2019, 
pentru angajamentele multianuale aflate în derulare în cadrul 
Măsurii 14T (fosta Măsura 215) – Plăţi privind 
bunăstarea animalelor, Pachet a) – Porcine (Sesiunea 
3) şi Pachet b) – Păsări (Sesiunea 2), în conformitate cu 
prevederile Ordinului MADR nr.155/2017, Anexa nr.1 şi Anexa 
nr.2.
Modelele cererilor de plată se regăsesc în OMADR nr.826/2016 şi 
se pot descărca de pe site-ul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru 
Agricultură, secţiunea Măsuri specifice –Măsuri de sprijin 
finanţate din FEADR - Măsura 215 - Materiale de informare - 
Modelul cererii de plată pentru Pachet a) şi Modelul cererii de 
plată pentru Pachet b) şi pot fi completate online accesând 
secţiunea Măsuri de sprijin finanţate din FEADR - Măsura 215 - 
Completare online.
Documentele care însoţesc cererea de plată sunt prevăzute în 
Ghidul solicitantului, versiunea 3.1 pentru pachet a) şi versiunea 
2.0 pentru pachet b) şi sunt postate pe site-ul APIA, secţiunea 
Măsuri specifice - Măsura M 215 - Materiale de informare - Porcine 
sesiunea III şi Păsari sesiunea II.
În perioada 15 ianuarie – 15 februarie 2019 se depun 
cererile de plată pentru anul 2019, pentru angajamentele 
anuale din cadrul  Măsurii M14 – Bunăstarea animalelor, 
Pachet a) – Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor şi 
Pachet b) – Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor, în 
conformitate cu prevederile Ordinului MADR nr. 45/2019, Anexa 
nr.1 şi Anexa nr.2, publicat în Monitorul Oficial nr.37 şi nr. 37 bis 
din 14.01.2019.
Cererile pot fi completate online accesând site-ul APIA din Pagina 
de început, banner-ul rotativ - M14 Bunăstarea animalelor, 
butonul „Intră în secţiune”– Detalii.
Documentele care însoţesc cererea de plată sunt prevăzute în 
Ghidul solicitantului, Ediţia a II-a, postat pe site-ul APIA, 
Secţiunea Măsuri de Sprijin şi IACS - Măsuri delegate din PNDR - 
Măsura M14 - Bunăstarea animalelor.

Ziua Naţională a culturii la 
Şcoala Gimnazială Iancu Rosetti

31 ianuarie, data limită 
pentru depunerea 

cererilor de plată la APIA

Seminar de instruire destinat 
beneficiarilor de finanţare prin POR
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ANUNŢ

iercuri, 19 decembrie, a avut loc 
Adunarea Generală a Asociaţiei de MDezvoltare 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.

entru a îmbunătăţi relaţia client - furnizor VINERI.
ECOAQUA SA a dezvoltat mai multe canale de De asemenea, dacă consideraţi că nu sunteţi mulţumit de Pcomunicare, în vederea transmiterii către utilizator soluţionarea problemei dumneavoastră, puteţi solicită o 

de informaţii corecte, argumentate legal, care să genereze audienţă la conducerea executivă, conform următorului 
o încredere mai mare a clienţilor în compania ECOAQUA program:
SA.  
Utilizatorii serviciilor de apă şi canalizare prestate de ECOAQUA SA Operator Regional
ECOAQUA SA Călăraşi, persoane fizice şi juridice, pot NEAGU CEZAR PAUL - Director general         
contacta prin diferite moduri personalul specializat al MARŢI - orele: 15.00 - 16.00
operatorului pentru rezolvarea problemelor survenite în NEACŞU CONSTANTIN - Director executiv comercial          
relaţia cu unitatea noastră,sau pentru a solicita avize, JOI - orele: 10.00 - 11.00
branşări sau racordări la imobile.

 
Astfel, există următoarele căi de informare şi transmitere 

ECOAQUA SA Sucursala Călăraşia solicitărilor:
CUTAR NICOLAE - Inginer şef                            1.Comunicarea clasică prin telefon şi e-mail către sediile 
JOI - orele: 14.00 - 15.00sucursalelor sau dispeceratele cu program NON STOP, 
 care se regăsesc înscrise pe website-ul www.ecoaqua.ro, 
ECOAQUA SA Sucursala Olteniţasecţiunea Contact;
CRĂCIUN MARIN - Director                      2.Informarea despre diferite anunţuri, comunicate de 

presă, întreruperi programate a distribuţiei apei, calitatea LUNI - orele: 10.00 - 12.00
apei prin intermediul website-ului www.ecoaqua.ro; CHIRICĂ MARIAN - Coordonator tehnic           
3.Informarea în timp real despre comunicări adresate MARŢI - orele: 13.00 - 15.00
utilizatorilor prin intermediul paginii create pe  
facebook.com/ECOAQUA. ECOAQUA SA Sucursala Urziceni
4.Informare/evidenţă a facturilor emise, a plăţilor NICULAE CONSTANTIN NICULAE - Director       
efectuate, a soldului restant şi indexului facturat prin 

MARŢI - orele: 10.00 - 11.00
aplicaţia „Contul meu ECOAQUA” pe care utilizatorii şi-l 

MATACHE MARIAN - Inginer şef                    pot crea pe website-ul www.ecoaqua.ro secţiunea 
MARŢI - orele: 11.00 - 12.00Autentificare/Înregistrare cont.
 Dacă rezolvarea problemei implică detalierea şi obţinerea 
NOTĂ: Înscrierile se fac la Secretariat ECOAQUA SA de informaţii suplimentare, ceea ce necesită deplasarea 
Operator Regional către unitatea noastră, atunci vă aşteptăm la sediul 

CENTRULUI DE INFORMARE ŞI RELAŢII CU Tel: 0242 312 705, Mobil: 0372 714 752 sau prin 
PUBLICUL, deschis în Municipiul Călăraşi, str. N. CENTRUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII CU PUBLICUL 
Titulescu, Bloc D2, Scara 2, Parter. Telefon: 0342 404 Str. N. Titulescu, Bloc D2, Scara 2, Parter (lângă casieria 
023, cu program de la 10.00 la 17.30, zilnic de LUNI până RCS RDS), Tel: 0342 404 023.

ADI ECOAQUA 
- Hotărârile Adunării 

Generale a Asociaţiei

Ecoaqua SA îşi doreşte o comunicare 
mai eficientă cu utilizatorii  

Mircea Brânduşă

arţi 15 ianuarie 2019, în sala 
AEL, din Şcoala Gimnazială MIancu Rosetti,  a avut loc un 

eveniment cultural dedicat Zilei Culturii 
Naţionale şi, în egală măsură, aniversării 
lui Mihai Eminescu- Luceafărul poeziei 
româneşti. Pe baza parteneriatului dintre 
Biblioteca Judeţeană, Călăraşi şi Şcoala 
Gimnazială Iancu Rosetti,  avut loc o 
prezentare de carte şi un program artistic 
susţinut de elevii şcolii. 

La această manifestare au participat elevi 
şi profesori alături de reprezentantele 
Bibliotecii Judeţene, Maria Bratu şi Oana 
Dumitru, documentarist Maria Decu. Din 
partea echipei manageriale au participat 
directorul Daniel Felea şi directorul 
adjunct Elena Manciu.

Deschiderea evenimentului a fost făcută 
de doamna profesoară Nicoleta Manu, 
care a subliniat importanţa zilei cu dublă 
semnificaţie. Doamna profesoară a ţinut 
să evidenţieze ideea că nu întâmplător a 
fost alesă această zi ca să reprezinte 
cultura românească, ci „a fost aleasă 
pentru că în acestă zi de 15 ianuarie, cu 169 
se ani în urmă, avea să strălucescă pe cerul 
poporului român Lucefărul poeziei 
româneşti, cel care va duce românismul 
dincolo de hotarele patriei.”

Elevii prezenţi au recitat poezii din opera 
marelui poet Mihai Eminescu.

n data de 16 ianuarie a.c., ADR Sud obiectiv: îmbunătăţirea competitivităţii 
Muntenia, Organism Intermediar al întreprinderilor mici şi mijlocii (Axa prioritară ÎProgramului Operaţional Regional 2014 – 2), tranziţia către o economie cu emisii scăzute 

2020 (POR), a organizat la sediul din Călăraşi, de carbon (Axa prioritară 3), îmbunătăţirea 
seminarul de instruire destinat beneficiarilor de mediului urban şi conservarea protecţia şi 
fonduri europene nerambursabile. valorificarea durabilă a patrimoniului cultural 
Participanţii, reprezentanţi ai administraţiei (Axa prioritară 5), îmbunătăţirea infrastructurii 
publice, precum şi ai mediului de afaceri, au fost rutiere de importanţă regională (Axa prioritară 
instruiţi cu privire la: întocmirea materialelor de 6), dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi 
publicitate în conformitate cu Manualul de sociale (Axa prioritară 8), precum şi 
identitate vizuală, elaborarea cererilor de îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale (Axa 
rambursare şi efectuarea de achiziţii, în baza prioritară 10).
instrucţiunilor şi a ordonanţelor de urgenţă Prin organizarea acestui seminar de instruire, 
emise de Autoritatea de Management pentru ADR Sud Muntenia continuă procesul de 
Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, susţinere a beneficiarilor de fonduri europene 
precum şi la măsurile aferente procesului de prin informarea lor constantă, astfel încât 
monitorizare a proiectelor. proiectele de investiţii depuse de aceştia să 
Evenimentul a reunit beneficiari de fonduri determine creşterea competitivităţii economice 
Regio care au depus cereri de finanţare în cadrul şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale 
diferitelor axe prioritare aferente POR. În acest comunităţilor locale şi regionale prin sprijinirea 
context, cei prezenţi au putut clarifica aspecte dezvoltării mediului de afaceri, a infrastructurii 
vizând implementarea proiectelor ce au ca şi a serviciilor.

genţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) 
Centrul judeţean Călăraşi informează că data de 31 Aianuarie 2019 este termenul limită pentru 

depunerea cererilor de plată pentru anul de angajament 2019, 
pentru angajamentele multianuale aflate în derulare în cadrul 
Măsurii 14T (fosta Măsura 215) – Plăţi privind 
bunăstarea animalelor, Pachet a) – Porcine (Sesiunea 
3) şi Pachet b) – Păsări (Sesiunea 2), în conformitate cu 
prevederile Ordinului MADR nr.155/2017, Anexa nr.1 şi Anexa 
nr.2.
Modelele cererilor de plată se regăsesc în OMADR nr.826/2016 şi 
se pot descărca de pe site-ul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru 
Agricultură, secţiunea Măsuri specifice –Măsuri de sprijin 
finanţate din FEADR - Măsura 215 - Materiale de informare - 
Modelul cererii de plată pentru Pachet a) şi Modelul cererii de 
plată pentru Pachet b) şi pot fi completate online accesând 
secţiunea Măsuri de sprijin finanţate din FEADR - Măsura 215 - 
Completare online.
Documentele care însoţesc cererea de plată sunt prevăzute în 
Ghidul solicitantului, versiunea 3.1 pentru pachet a) şi versiunea 
2.0 pentru pachet b) şi sunt postate pe site-ul APIA, secţiunea 
Măsuri specifice - Măsura M 215 - Materiale de informare - Porcine 
sesiunea III şi Păsari sesiunea II.
În perioada 15 ianuarie – 15 februarie 2019 se depun 
cererile de plată pentru anul 2019, pentru angajamentele 
anuale din cadrul  Măsurii M14 – Bunăstarea animalelor, 
Pachet a) – Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor şi 
Pachet b) – Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor, în 
conformitate cu prevederile Ordinului MADR nr. 45/2019, Anexa 
nr.1 şi Anexa nr.2, publicat în Monitorul Oficial nr.37 şi nr. 37 bis 
din 14.01.2019.
Cererile pot fi completate online accesând site-ul APIA din Pagina 
de început, banner-ul rotativ - M14 Bunăstarea animalelor, 
butonul „Intră în secţiune”– Detalii.
Documentele care însoţesc cererea de plată sunt prevăzute în 
Ghidul solicitantului, Ediţia a II-a, postat pe site-ul APIA, 
Secţiunea Măsuri de Sprijin şi IACS - Măsuri delegate din PNDR - 
Măsura M14 - Bunăstarea animalelor.

Ziua Naţională a culturii la 
Şcoala Gimnazială Iancu Rosetti

31 ianuarie, data limită 
pentru depunerea 

cererilor de plată la APIA

Seminar de instruire destinat 
beneficiarilor de finanţare prin POR



...afli ce se-ntâmplă12 18 - 24 ianuarie 2019Publicitate

Pasagerii şi bicicliştii au gratuitate!

SC Coslo - Zinca SRL Cãlãraºi

Trecere Chiciu - Ostrov
Ferry-boat-urile  şi „5 Călăraşi” „Sălcuţa”

Relaţii la telefon 0734.99.00.11

O cursă dus: 

12 
minute!

Zilnic între orele 05.00-24.00, din 30 în 30 de minute 
“la fix” ºi “la ºi jumãtate”

Tarif autoturisme . Autoturismele cu numere 
de  (Silistra) beneficiază de 

8 euro/35 lei
CL, CT şi CC reducere de 50%

Evenimente de informare pentru beneficiari 
ai Programului Interreg V-A România – Bulgaria

www.interregrobg.eu
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.

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