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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
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Vă 
mulţumim !

Vă
mulţumim !

doptarea bugetului pe anul controleze voturile pentru 
2019 continuă să fie un alegerile din acest an.Asubiect nu numai de „Se prefigurează a fi un buget 

discuţie ci şi de îngrijorare pentru dezastruos. Este un buget pur 
reprezentanţii administraţiei politic. În sensul în care sume 
locale. Senatorul PNL, Răducu foarte mari sunt la îndemâna 
Filipescu, crede că avem în faţă un oamenilor politici. Este un buget 
buget prin care PSD încearcă să pur şi simplu politic.
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Biserica 
, aproape 

de comunitate

"Sfinţii Arhangheli 
Mihail şi Gavriil"
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Primăria Municipiului Călăraşi continuă Axa Prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane Municipiului Călăraşi a depus primele 3 
depunerea, în vederea finanţării în cadrul durabile. proiecte (cele mai mari ca 
Regio 2014-2020, a proiectelor ce vizează Până la finalul anului 2018, Primăria valoare), şi anume:

Două proiecte cu finanţare europeană, 
ce vizează cartierele Cărămidari şi 

Livada, depuse de Primăria Călăraşi

Iulian Radu: 
„La nivel de 

infrastructură, 
ne dorim 

asfaltarea de 
noi străzi”

Florian Belu: 
„Anul 2018 a 
fost anul 
finalizării 
unor proiecte 
benefice 
comunităţii”

Senatorul Filipescu, amendamente 
la buget: 196,46 milioane lei pentru 

investiţii ale CJ Călăraşi şi 25,77 
milioane lei pentru Primăria Călăraşi

Alitrans a introdus 
patru autobuze noi 
pe traseele din 
Călăraşi

105 autovehicule 
verificate în trafic, în 
anul 2018, prezentau 
pericol iminent de 
accidente 

Dunărea Călăraşi, 
calificare în sferturile 
Cupei României la 
futsal

Marius Dulce: 
Călăraşiul suferă şi va 
suferi în continuare 
dacă actuala 
administraţie nu se 
trezeşte!
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rimăria Municipiului Călăraşi continuă Conform Chestionarului privind zona urbană cartierul Livada va funcţiona în subordinea Direcţiei 
depunerea, în vederea finanţării în cadrul Regio marginalizată Livada, realizat în baza mapelor de de Asistenţă SocialăCălăraşi, pentru care Solicitantul P2014-2020, a proiectelor ce vizează Axa recensamânt 2011, zona Livada prezintă o concentrare va asigura alocarea bugetară corespunzatoare.

Prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile. teritorială de saracie are deficit de capital uman, un 2.Regenerareafizică a zonei defavorizate Cărămidari 
Până la finalul anului 2018, Primăria Municipiului nivel scăzut de ocupare formală şi oferă condiţii prin dezvoltarea bazei materiale destinate activităţilor 
Călăraşi a depus primele 3 proiecte (cele mai mari ca improprii de locuire. educative, culturale şi recreative
valoare), şi anume:

Valoare proiect: 4,578,544.65 lei, Contribuţie UAT: 
91,570.90 lei (2%)

-„Reducerea emisiilor de carbon în municipiul 
Proiectul este amplasat în cartierul Cărămidari, zonă Călăraşi prin modernizarea infrastructurii căilor de 
urbană marginalizată, alta decât cele identificate în rulare a transportului public local” (modernizarea 
Atlasul zonelor urbane marginalizate, care a putut fi străzii Bucureşti la nivel de carosabil, trotuare, spaţii 

verzi, de la intrarea în oraş-zona Siderca până la limita identificată şi delimitată prin îndeplinirea cerinţelor 
UAT cu comuna Modelu); minime privind capitalul uman, ocuparea forţei de 

muncă şi locuire conform Chestionarului de -„Reducerea emisiilor de carbon în municipiul 
identificare a zonei urbane marginalizate din cadrul Călăraşi prin crearea unui spaţiu urban multi-
Atlasului zonelor urbane marginalizat, realizat de funcţional în zona centrală a municipiului” 
Direcţia Judeţeana de StatisticăCălăraşi.(reabilitarea centrului vechi pietonal);

-„Îmbunătăţirea transportului public de călători în Descrierea investiţiei:
municipiulCălăraşi şi creşterea performanţelor -Construirea unui corp nou de clădire şi dotarea 
acestuia prin crearea unui sisteminteligent de acestuia, în incinta Şcolii gimnaziale nr.7, situat în 
management al traficului şi monitorizare video, bazat Teritoriul delimitat, care include şi strada Violonist 

partea de nord-est a incintei, având funcţiunea de sală 
peinstrumente inovative şi eficiente”. Ion Voicu are un număr de 1599 locuitori din care 

de sport destinată desfăşurării de activităţi educative, 
31,27% populatie de etnie romă. Proporţia copiilor în Valoarea aproximativă a celor trei proiecte este de 19,5 culturale şi recreative, complet finisat, dotat şi 
numărul locuitorilor este de 38,46%, iar a persoanelor milioane de euro, ele aflându-se în evaluare la ADR racordat la utilităţi.care nu lucrează şi nici nu urmează o formă de Sud Muntenia.

Cladirea are funcţiunea principală de sală de sport dar învăţământ este de 28,83 %.
Recent, Primăria Călăraşi a mai depus încă două 

va fi utilizată şi pentru desfăşurarea altor activităţi Descrierea investiţiei:proiecte, de data aceasta în cadrul Obiectivului specific 
educative şi culturale ale elevilor şi părinţilor acestora 

4.3: îmbunatăţirea regenerării fizice, economice şi -construirea unei clădiri destinate utilizării publice şi va fi administrată de personalul Şcolii Gimnaziale 
sociale a comunităţilor marginalizate din municipiile pentru activităţi educative, culturale şi recreative în nr.7 Călăraşi.– reşedinţă de judeţ din România, astfel: zona marginalizată Livada

Solicitantul va asigura alocarea bugetară corespunză-1.Înfiinţare centru pentru activităţi educative şi - modernizarea străzii Violonist Ion Voicu, stradă toare pentru funcţionarea şi mentenanţa acesteiaculturale în cartierul Livada secundară care asigură accesul la clădirea ce se va 
-Modernizarea străzii OboruluiValoare proiect: 2,359,425.55 lei, Contribuţia UAT: realiza prin proiect. Strada Ion Voicu are parte 

47,188.51 lei (2%) carosabilă de 6,0 m, suprafaţa străzii fiind de 3255 mp. Lungimea străzii este de 436m şi suprafaşa de 5587 
mp. Pe acesta stradă se va moderniza structura Proiectul este amplasat în cartierul Livada, zonă Modernizarea străzii prin soluţia propusă se va realiza 

urbană marginalizată, alta decât cele identificate în rutierăşi structura trotuarelor.numai dupa introducerea canalizării pe strada 
Atlasul zonelor urbane marginalizate, care a putut fi Violonist Ion Voicu cu racordare la canalizarea de pe Modernizarea străzii se va face conform SF numai 
identificată şi delimitată prin îndeplinirea cerinţelor străzile vecine. dupa introducerea canalizării pe strada Oborului cu 
minime privind capitalul uman, ocuparea forţei de racordare la canalizarea de pe străzile vecine.Lucrările de introducere a canalizării pe strada 
muncă şi locuire conform Chestionarului de 

Violonist Ion Voicu vor fi executate cu fonduri din Solicitantul va realiza lucrările pentru reţeaua de identificare a zonei urbane marginalizate din cadrul 
bugetul local. canalizare şi racordarea la canalizarea existentă din Atlasului zonelor urbane marginalizat, realizat de 
Centrul pentru activităţi educative şi culturale dîn Bugetul local.Direcţia Judeţeana de Statistică Călăraşi.

ocietatea care efectuează serviciul de transport intenţionează să modernizeze întreg parcul auto 
public local în municipiul Călăraşi, Alitrans Com format din 15 autobuze. Acestea spun că speră să SSRL, a achiziţionat patru autobuze moderne noi beneficieze, în continuare, de sprijinul Primăriei 

ce vor deservi traseele locale din Călăraşi. Municipiului Călăraşi şi al Consiliului Local pentru 
Conform contractului de delegare a serviciului de achiziţionarea a încă 11 autobuze, în perioada 
transport local, societatea Alitrans a avut nevoie de următoare.
aprobarea Consiliului Local pentru a realiza această 

Autobuzele sunt produse în Turcia de Guleryuz, o achiziţie, lucru ce s-a întâmplat în şedinţa de Consiliu 
reprezentanţă a Mercedes, au 40 de locuri şi din luna iulie 2018.
beneficiază de aer condiţionat.Reprezentanţii societăţii de transport au declarat că 

e 4 februarie a.c. a fost semnat, la sediul ISU de echipamente moderne de intervenţie şi crearea 
Călăraşi, Acordul de Parteneriat pentru unei reţele de parteneri pentru prevenirea riscurilor şi Pimplementarea proiectului transfrontalier atenuarea efectelor negative ale dezastrelor.

„Gestionarea comună a riscurilor în regiunea de 
graniţă Călăraşi - Dobrich”. Proiectul este conceput pentru a se derula pe o 

perioadă de doi ani, iar bugetul proiectului se ridică la 
Acesta se implementează în cadrul Programului de suma de aproximativ 800.000 de euro.
cooperare transfrontalieră INTERREG V - A România 
- Bulgaria. Scopul proiectul constă în eficientizarea Prin modernizarea cu echipamente a dispeceratului 
răspunsului comun în situaţii de urgenţă în zona comun pentru intervenţie din cadrul Inspectoratului 
transfrontalieră prin intermediul elaborării unui plan pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu Ştirbei” al judeţului 
de acţiune şi a unei strategii de pregătire comune 

Călăraşi şi prin achiziţia de noi echipamente de 
pentru a face faţă situaţiilor de urgenţă cauzate de 

intervenţie se urmăreşte scăderea timpului de dezastrele naturale.
răspuns în situaţii de urgenţă, printr-o mai bună 
localizare a zonei unde este notificată o situaţie de Obiectivele proiectului urmăresc: elaborarea 
urgenţă.strategiei şi planului de acţiune comun, achiziţionarea 

egistrul Auto Român a verificat, în judeţul 
Călăraşi, din punct de vedere tehnic în Rtrafic, 655 de autoehicule, dintre care 75.42 

% au fost neconforme iar 105 maşini prezentau 
pericol iminent de accident. 
2.59 % dintre vehicule prezentau probleme legate 
de inspecţia tehnică periodică (ITP fals, expirat sau 
anulat). 
În urma controalelor mixte desfăşurate de RAR şi 
Poliţia Rutieră, în anul 2018, au fost aplicate 379 
de amenzi contravenţionale, au fost retrase 
348 de certificate de înmatriculare şi 
reţinute 32 permise de conducere.
La nivel naţional au fost verificate 67.807 
vehicule, în toată ţara. În urma controalelor s-a 
constatat că aproape jumătate dintre acestea 
erau neconforme. 

Cele mai multe probleme au fost descoperite la 
instalaţia electrică de iluminare şi semnalizare, 
sistemul de reducere a emisiilor poluante, punţi, 
jante, anvelope şi suspensie, vizibilitate precum şi la 
sistemele de frânare şi direcţie. 
În situaţia în care una dintre măsurile luate a fost 
reţinerea certificatului de înmatriculare, acesta 
poate fi redobândit numai după efectuarea unei 
inspecţii tehnice specifice la reprezentanţele RAR 
din ţară. 
Rezultatele controalelor desfăşurate în trafic NU 
reflectă starea generală a parcului auto din 
România, deoarece echipajele mixte RAR-Poliţie 
opresc pentru verificare doar acele vehicule care 
sunt susceptibile de a prezenta defecţiuni. 

rimăria Municipiului Călăraşi a sunt executate.  Restul de lucrări rămase de 
semnat contractul de lucrări de executat se referă la finisajele interioare şi Pexecuţie pentru obiectivul de investiţie exterioare aferente grădiniţei, amenajări 

„Construire Grădiniţă cu 8 grupe – rest de exterioare şi mărirea lăţimii rampei pentru 
executat (arhitectură, rezistenţă, amenajări persoane cu handicap de la 80 cm la 120 cm.
exterioare)”. Regimul de înălţime al clădirii este P+1, 
Clădirea, care va avea destinaţia unei suprafaţa construită desfăşurată este de 
grădiniţe cu 8 grupe de preşcolari, este 1724,12 mp, suprafaţa utilă fiind de 1247,57 
amplasată pe strada Macului, în curtea Şcolii mp.
Gimnaziale Tudor Vladimirescu. Valoarea contractului este de 996.158,48 lei 
La momentul actual, infrastructura, fără TVA, executantul lucrării fiind SC RCH 
suprastructura formată din structura de CON INSTAL SRL. Termenul de execuţie 
rezistenţă, închiderile, compartimentările şi este de 6 luni de la emiterea ordinului de 
parţial finisajele interioare (10% din acestea) începere a lucrărilor.

eprezentanţii Consiliului Judeţean Călăraşi au participat, în data 
de 5 februarie, la Silistra, la Conferinţa de lansare a proiectului R"Dezvoltarea produselor turistice comune şi revitalizarea 

moştenirii culturale".

Consiliul Judeţean Călăraşi este partener în proiect, alături de 
municipalitatea din Silistra (Bulgaria), având ca obiectiv reabilitarea 
Casei Demetriad, clădirea în care funcţionează Secţia Copii a Bibliotecii 
Judeţene "Alexandru Odobescu".

Proiectul transfrontalier, depus pe Programul Interreg România-
Bulgaria, are o valoare totală de 1.499.992 euro.

Construită în anul 1888, Casa Demetriad este o clădire inclusă pe Lista 
monumentelor istorice din Călăraşi, imobilul impune prin frumuseţe şi 
unicitate arhitecturală.

a începutul lunii februarie au fost atribuite 
primele 56 de locuri de parcare de domiciliu în Lmunicipiul Călăraşi. Acestea se regăsesc în 

parcarea blocului I39, parcare ce dispune de 75 de 
locuri de parcare.
Restul de 19 locuri de parcare rămase libere se vor 
atribui după aceeaşi procedură, locatarilor de la I39 
care îşi vor depune din nou cereri.
Contractele vor fi încheiate începând cu 1 Martie 2019 
şi vor fi valabile pentru 12 luni. Taxa este de 120 lei/an.

105 autovehicule 
verificate în trafic, în anul 
2018, prezentau pericol 

iminent de accidente 

ISU Călăraşi, partener într-un proiect 
transfrontalier româno-bulgar pentru 

gestionarea situaţiilor de urgenţă

Au fost atribuite primele 
locuri de parcare în 
municipiul Călăraşi

Alitrans a introdus patru autobuze 
noi pe traseele din Călăraşi

Două proiecte cu finanţare europeană, ce vizează cartierele 
Cărămidari şi Livada, depuse de Primăria Călăraşi

A fost semnat contractul de 
lucrări pentru Grădiniţa cu 8 grupe 

de la Şcoala Tudor Vladimirescu

A fost lansat proiectul prin care 
se va reabilita clădirea 

Bibliotecii Judeţene din Călăraşi
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rimăria Municipiului Călăraşi continuă Conform Chestionarului privind zona urbană cartierul Livada va funcţiona în subordinea Direcţiei 
depunerea, în vederea finanţării în cadrul Regio marginalizată Livada, realizat în baza mapelor de de Asistenţă SocialăCălăraşi, pentru care Solicitantul P2014-2020, a proiectelor ce vizează Axa recensamânt 2011, zona Livada prezintă o concentrare va asigura alocarea bugetară corespunzatoare.

Prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile. teritorială de saracie are deficit de capital uman, un 2.Regenerareafizică a zonei defavorizate Cărămidari 
Până la finalul anului 2018, Primăria Municipiului nivel scăzut de ocupare formală şi oferă condiţii prin dezvoltarea bazei materiale destinate activităţilor 
Călăraşi a depus primele 3 proiecte (cele mai mari ca improprii de locuire. educative, culturale şi recreative
valoare), şi anume:

Valoare proiect: 4,578,544.65 lei, Contribuţie UAT: 
91,570.90 lei (2%)

-„Reducerea emisiilor de carbon în municipiul 
Proiectul este amplasat în cartierul Cărămidari, zonă Călăraşi prin modernizarea infrastructurii căilor de 
urbană marginalizată, alta decât cele identificate în rulare a transportului public local” (modernizarea 
Atlasul zonelor urbane marginalizate, care a putut fi străzii Bucureşti la nivel de carosabil, trotuare, spaţii 

verzi, de la intrarea în oraş-zona Siderca până la limita identificată şi delimitată prin îndeplinirea cerinţelor 
UAT cu comuna Modelu); minime privind capitalul uman, ocuparea forţei de 

muncă şi locuire conform Chestionarului de -„Reducerea emisiilor de carbon în municipiul 
identificare a zonei urbane marginalizate din cadrul Călăraşi prin crearea unui spaţiu urban multi-
Atlasului zonelor urbane marginalizat, realizat de funcţional în zona centrală a municipiului” 
Direcţia Judeţeana de StatisticăCălăraşi.(reabilitarea centrului vechi pietonal);

-„Îmbunătăţirea transportului public de călători în Descrierea investiţiei:
municipiulCălăraşi şi creşterea performanţelor -Construirea unui corp nou de clădire şi dotarea 
acestuia prin crearea unui sisteminteligent de acestuia, în incinta Şcolii gimnaziale nr.7, situat în 
management al traficului şi monitorizare video, bazat Teritoriul delimitat, care include şi strada Violonist 

partea de nord-est a incintei, având funcţiunea de sală 
peinstrumente inovative şi eficiente”. Ion Voicu are un număr de 1599 locuitori din care 

de sport destinată desfăşurării de activităţi educative, 
31,27% populatie de etnie romă. Proporţia copiilor în Valoarea aproximativă a celor trei proiecte este de 19,5 culturale şi recreative, complet finisat, dotat şi 
numărul locuitorilor este de 38,46%, iar a persoanelor milioane de euro, ele aflându-se în evaluare la ADR racordat la utilităţi.care nu lucrează şi nici nu urmează o formă de Sud Muntenia.

Cladirea are funcţiunea principală de sală de sport dar învăţământ este de 28,83 %.
Recent, Primăria Călăraşi a mai depus încă două 

va fi utilizată şi pentru desfăşurarea altor activităţi Descrierea investiţiei:proiecte, de data aceasta în cadrul Obiectivului specific 
educative şi culturale ale elevilor şi părinţilor acestora 

4.3: îmbunatăţirea regenerării fizice, economice şi -construirea unei clădiri destinate utilizării publice şi va fi administrată de personalul Şcolii Gimnaziale 
sociale a comunităţilor marginalizate din municipiile pentru activităţi educative, culturale şi recreative în nr.7 Călăraşi.– reşedinţă de judeţ din România, astfel: zona marginalizată Livada

Solicitantul va asigura alocarea bugetară corespunză-1.Înfiinţare centru pentru activităţi educative şi - modernizarea străzii Violonist Ion Voicu, stradă toare pentru funcţionarea şi mentenanţa acesteiaculturale în cartierul Livada secundară care asigură accesul la clădirea ce se va 
-Modernizarea străzii OboruluiValoare proiect: 2,359,425.55 lei, Contribuţia UAT: realiza prin proiect. Strada Ion Voicu are parte 

47,188.51 lei (2%) carosabilă de 6,0 m, suprafaţa străzii fiind de 3255 mp. Lungimea străzii este de 436m şi suprafaşa de 5587 
mp. Pe acesta stradă se va moderniza structura Proiectul este amplasat în cartierul Livada, zonă Modernizarea străzii prin soluţia propusă se va realiza 

urbană marginalizată, alta decât cele identificate în rutierăşi structura trotuarelor.numai dupa introducerea canalizării pe strada 
Atlasul zonelor urbane marginalizate, care a putut fi Violonist Ion Voicu cu racordare la canalizarea de pe Modernizarea străzii se va face conform SF numai 
identificată şi delimitată prin îndeplinirea cerinţelor străzile vecine. dupa introducerea canalizării pe strada Oborului cu 
minime privind capitalul uman, ocuparea forţei de racordare la canalizarea de pe străzile vecine.Lucrările de introducere a canalizării pe strada 
muncă şi locuire conform Chestionarului de 

Violonist Ion Voicu vor fi executate cu fonduri din Solicitantul va realiza lucrările pentru reţeaua de identificare a zonei urbane marginalizate din cadrul 
bugetul local. canalizare şi racordarea la canalizarea existentă din Atlasului zonelor urbane marginalizat, realizat de 
Centrul pentru activităţi educative şi culturale dîn Bugetul local.Direcţia Judeţeana de Statistică Călăraşi.

ocietatea care efectuează serviciul de transport intenţionează să modernizeze întreg parcul auto 
public local în municipiul Călăraşi, Alitrans Com format din 15 autobuze. Acestea spun că speră să SSRL, a achiziţionat patru autobuze moderne noi beneficieze, în continuare, de sprijinul Primăriei 

ce vor deservi traseele locale din Călăraşi. Municipiului Călăraşi şi al Consiliului Local pentru 
Conform contractului de delegare a serviciului de achiziţionarea a încă 11 autobuze, în perioada 
transport local, societatea Alitrans a avut nevoie de următoare.
aprobarea Consiliului Local pentru a realiza această 

Autobuzele sunt produse în Turcia de Guleryuz, o achiziţie, lucru ce s-a întâmplat în şedinţa de Consiliu 
reprezentanţă a Mercedes, au 40 de locuri şi din luna iulie 2018.
beneficiază de aer condiţionat.Reprezentanţii societăţii de transport au declarat că 

e 4 februarie a.c. a fost semnat, la sediul ISU de echipamente moderne de intervenţie şi crearea 
Călăraşi, Acordul de Parteneriat pentru unei reţele de parteneri pentru prevenirea riscurilor şi Pimplementarea proiectului transfrontalier atenuarea efectelor negative ale dezastrelor.

„Gestionarea comună a riscurilor în regiunea de 
graniţă Călăraşi - Dobrich”. Proiectul este conceput pentru a se derula pe o 

perioadă de doi ani, iar bugetul proiectului se ridică la 
Acesta se implementează în cadrul Programului de suma de aproximativ 800.000 de euro.
cooperare transfrontalieră INTERREG V - A România 
- Bulgaria. Scopul proiectul constă în eficientizarea Prin modernizarea cu echipamente a dispeceratului 
răspunsului comun în situaţii de urgenţă în zona comun pentru intervenţie din cadrul Inspectoratului 
transfrontalieră prin intermediul elaborării unui plan pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu Ştirbei” al judeţului 
de acţiune şi a unei strategii de pregătire comune 

Călăraşi şi prin achiziţia de noi echipamente de 
pentru a face faţă situaţiilor de urgenţă cauzate de 

intervenţie se urmăreşte scăderea timpului de dezastrele naturale.
răspuns în situaţii de urgenţă, printr-o mai bună 
localizare a zonei unde este notificată o situaţie de Obiectivele proiectului urmăresc: elaborarea 
urgenţă.strategiei şi planului de acţiune comun, achiziţionarea 

egistrul Auto Român a verificat, în judeţul 
Călăraşi, din punct de vedere tehnic în Rtrafic, 655 de autoehicule, dintre care 75.42 

% au fost neconforme iar 105 maşini prezentau 
pericol iminent de accident. 
2.59 % dintre vehicule prezentau probleme legate 
de inspecţia tehnică periodică (ITP fals, expirat sau 
anulat). 
În urma controalelor mixte desfăşurate de RAR şi 
Poliţia Rutieră, în anul 2018, au fost aplicate 379 
de amenzi contravenţionale, au fost retrase 
348 de certificate de înmatriculare şi 
reţinute 32 permise de conducere.
La nivel naţional au fost verificate 67.807 
vehicule, în toată ţara. În urma controalelor s-a 
constatat că aproape jumătate dintre acestea 
erau neconforme. 

Cele mai multe probleme au fost descoperite la 
instalaţia electrică de iluminare şi semnalizare, 
sistemul de reducere a emisiilor poluante, punţi, 
jante, anvelope şi suspensie, vizibilitate precum şi la 
sistemele de frânare şi direcţie. 
În situaţia în care una dintre măsurile luate a fost 
reţinerea certificatului de înmatriculare, acesta 
poate fi redobândit numai după efectuarea unei 
inspecţii tehnice specifice la reprezentanţele RAR 
din ţară. 
Rezultatele controalelor desfăşurate în trafic NU 
reflectă starea generală a parcului auto din 
România, deoarece echipajele mixte RAR-Poliţie 
opresc pentru verificare doar acele vehicule care 
sunt susceptibile de a prezenta defecţiuni. 

rimăria Municipiului Călăraşi a sunt executate.  Restul de lucrări rămase de 
semnat contractul de lucrări de executat se referă la finisajele interioare şi Pexecuţie pentru obiectivul de investiţie exterioare aferente grădiniţei, amenajări 

„Construire Grădiniţă cu 8 grupe – rest de exterioare şi mărirea lăţimii rampei pentru 
executat (arhitectură, rezistenţă, amenajări persoane cu handicap de la 80 cm la 120 cm.
exterioare)”. Regimul de înălţime al clădirii este P+1, 
Clădirea, care va avea destinaţia unei suprafaţa construită desfăşurată este de 
grădiniţe cu 8 grupe de preşcolari, este 1724,12 mp, suprafaţa utilă fiind de 1247,57 
amplasată pe strada Macului, în curtea Şcolii mp.
Gimnaziale Tudor Vladimirescu. Valoarea contractului este de 996.158,48 lei 
La momentul actual, infrastructura, fără TVA, executantul lucrării fiind SC RCH 
suprastructura formată din structura de CON INSTAL SRL. Termenul de execuţie 
rezistenţă, închiderile, compartimentările şi este de 6 luni de la emiterea ordinului de 
parţial finisajele interioare (10% din acestea) începere a lucrărilor.

eprezentanţii Consiliului Judeţean Călăraşi au participat, în data 
de 5 februarie, la Silistra, la Conferinţa de lansare a proiectului R"Dezvoltarea produselor turistice comune şi revitalizarea 

moştenirii culturale".

Consiliul Judeţean Călăraşi este partener în proiect, alături de 
municipalitatea din Silistra (Bulgaria), având ca obiectiv reabilitarea 
Casei Demetriad, clădirea în care funcţionează Secţia Copii a Bibliotecii 
Judeţene "Alexandru Odobescu".

Proiectul transfrontalier, depus pe Programul Interreg România-
Bulgaria, are o valoare totală de 1.499.992 euro.

Construită în anul 1888, Casa Demetriad este o clădire inclusă pe Lista 
monumentelor istorice din Călăraşi, imobilul impune prin frumuseţe şi 
unicitate arhitecturală.

a începutul lunii februarie au fost atribuite 
primele 56 de locuri de parcare de domiciliu în Lmunicipiul Călăraşi. Acestea se regăsesc în 

parcarea blocului I39, parcare ce dispune de 75 de 
locuri de parcare.
Restul de 19 locuri de parcare rămase libere se vor 
atribui după aceeaşi procedură, locatarilor de la I39 
care îşi vor depune din nou cereri.
Contractele vor fi încheiate începând cu 1 Martie 2019 
şi vor fi valabile pentru 12 luni. Taxa este de 120 lei/an.

105 autovehicule 
verificate în trafic, în anul 
2018, prezentau pericol 

iminent de accidente 

ISU Călăraşi, partener într-un proiect 
transfrontalier româno-bulgar pentru 

gestionarea situaţiilor de urgenţă

Au fost atribuite primele 
locuri de parcare în 
municipiul Călăraşi

Alitrans a introdus patru autobuze 
noi pe traseele din Călăraşi

Două proiecte cu finanţare europeană, ce vizează cartierele 
Cărămidari şi Livada, depuse de Primăria Călăraşi

A fost semnat contractul de 
lucrări pentru Grădiniţa cu 8 grupe 

de la Şcoala Tudor Vladimirescu

A fost lansat proiectul prin care 
se va reabilita clădirea 

Bibliotecii Judeţene din Călăraşi
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Primăria comunei Luica, judeţul Călărasi organizează concurs 

de recrutare privind ocuparea funcţiei contractuale vacant – 

PAZNIC, în cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Luica, la datele de 21.02.2019- proba scrisa şi 

25.02.2019 - interviul.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune până la data de 

15.02.2019, inclusiv.

Condiţiile de participare la concurs:

Studii – profesionale sau medii, cu diploma de absolvire;

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Luica, 

telefon 0242527021, Persoana de contact Constantin Cristiana.

PRIMAR,
ION DOBRIN

Consiliul Local al Comunei Lupşanu, cu sediul în Comuna 
Lupşanu, judeţul Călăraşi, organizează licitaţie publică 
pentru închirierea bălţii B 681 în suprafaţă de 17,0663 
ha, situat în Comuna Lupşanu, jud. Călăraşi, in 
conformitate cu prevederile legii nr.98/2016.

Licitaţia va avea loc pe data de 27 februarie 2019, ora 
11.00, la sediul primariei Comunei Lupşanu.

Ofertele se vor depune la sediul Consiliului local Lupşanu 
până la data de 25 februarie 2019, ora 16.0 0.

Caietul de sarcini poate fi achiziţionat de la sediul 
primăriei contracost până la data de 20 februarie 2019, 
ora 14.00.

Pentru relaţii suplimentare la telefon 0242/646412 sau la 
sediul primăriei.

n Proiect POCU

„Ne asigurăm viitorul prin educaţie!”
Mircea Brânduşă grupurilor vulnerabile; lui? Rep: D-le director, care este perioada 

- Derularea de activităţi pentru F.D. Conform metodologiei care a stat derulării acestui proiect, cine este 
antepreşcolari şi preşcolari ce vizează la baza iniţierii acestui proiect, vor fi beneficiarul direct şi care sunt arţi, 29.01.2019, în sala de 
crearea unui cadru adecvat de desfăşurate următoarele activităţi: partenerii care vor colabora în acest şedinţe a primăriei 
dezvoltare a copiilor şi de familia- - Programe educaţionale de calitate în frumos şi important proiect?MDragalina a avut loc 
rizare a acestora cu sistemul de grădiniţă pentru prevenirea părăsirii 

F.D.: Durata proiectului va fi de 36 lansarea proiectului „Ne asigurăm 
luni începând cu data de 1februarie viitorul prin educaţie”. Acest 
2019. Beneficiarul acestui proiect este proiect va fi derulat prin Axa 
Asociaţia Pentru Antreprenoriat, Prioritară 6: Educaţie şi 
Educaţie Şi Sprijin Pentru Tineret din Competenţe şi va fi cofinanţat de 
comuna Frăţeşti, judeţul Giurgiu, iar 

UE din Fondul Social European prin 
ca parteneri în derularea proiectului 

Programul Operaţional Capital se regăsesc: Liceul Tehnologic „Duiliu 
Uman 2014-2020 cu o valoare Zamfirescu” din comuna Dragalina; 
totală de 4.876.128 lei. Şcoala Gimnazială nr. 1 din Lehliu; 
 Şcoala Gimnazială nr. 1 din satul 
La conferinţa de lansare a proiectului Dâlga Gară, comuna Dor Mărunt; 
au fost invitaţi pe lângă membrii ai Şcoala Gimnazială „Iancu Rosetti”, 
grupului ţintă, domnul Chiţu Daniel, 

comuna Roseţi; Şcoala Gimnazialănr. 
expert POCU, reprezentanţi ai 

1 din comuna Gurbăneşti şi Asociaţia 
autorităţilor publice locale şi 

Ecoturistică A.T.O.S. din Bucureşti. judeţene,  respectiv,  primarul  
Rep: Care este grupul ţintă selectat de comunei Dragalina, Gabriel Stanciu şi 
Şcoala Gimnazială „Iancu Rosetti” vicepreşedintele Consiliului Jude-
care va participa în cadrul acestui ţean, Marian Dinulescu dar şi 

reprezentanţi ai unităţilor şcolare din învăţământ în vederea creşterii şi sistemului educaţional, gen, grădiniţa proiect şi cine îl va coordona?
regiunea de implementare şi toţi cei menţinerii interesului pentru şcoală; prietenoasă, centrat pe copil pentru F.D.: În urma unor activităţi de 
interesaţi de activităţile proiectului. - Derularea programelor tip şcoală prevenirea abandonului educaţional identificare şi selectare de membri ai 
Pentru a afla mai multe detalii despre după şcoală ce urmăresc reducerea şi în care sunt incluse programe de grupului ţintă au fost înscrişi 48 de 
acest proiect am stat de vorbă cu dl analfabetismului funcţional în rândul educaţie parentală şi mentorat pentru copii după cum urmează: 24 cu vârste 
Felea Daniel,  director Şcoala elevilor, îmbunătăţirea rezultatelor familie şi ateliere de lucru pentru 

cuprinse între 6 şi 10 ani şi 24 cu 
Gimnazială „Iancu Rosetti”, una din şcolare, dobândirea competenţelor de copii pe teme legate de sănătate, 

vârste cuprinse între 11 şi 14 ani. instituţiile de învăţământ partici- bază; igienă, nutriţie sănătoasă şi educaţie 
De organizarea, centralizarea şi pantă la acest proiect. - Creşterea nivelului de educaţie a interculturală;
coordonarea acestora în cadrul Rep: D-le director, pentru început vă tinerilor şi adulţilor, reintegrarea în - Programe remediale de tip şcoală 
proiectului în funcţie de activităţile la rog să faceţi cunoscut celor interesaţi, sistemul de învăţământ al acestora după şcoală în care se vor regăsi 

obiectivul general al acestui proiect. care vor participa se va ocupa doamna prin programe de a doua şansă, ceea activităţi extracurriculare/ateliere de 
F.D.: Obiectivul general al proiectului ce va creşte şansele de calificare consilier şcolar, profesor pentru învă-lucru tematice;
este acela de implementare a ulterioară şi de angajare pe locuri de ţământul primar, Rotaru Marilena, - Programe a doua şansăpentru tineri 
măsurilor integrate pentru facilitarea muncă mai bine remunerate; doamna profesor învăţământ primar, şi adulţi care vor beneficia de 
accesului la educaţie şi prevenirea Informarea/consilierea/educarea/m Călin Mariana şi doamna Mihăilă consiliere şi orientare şcolară;
părăsirii timpurii a şcolii pentru copiii entoratul părinţilor antepreşco- Cerasela, profesor limba şi literatura - Intervenţii/WORKSHOP-uri educa-şi tinerii ce fac parte din grupuri larilor, preşcolarilor şi elevilor ce română. Partea economică a acestui tive, destinate copiilor antepreşcolari;vulnerabile, reîntoarcerea în sistemul urmează programul şcoală după proiect va fi administrată de doamna 

- Acţiuni de sprijin financiar/material de învăţământ a copiilor/ tinerilor/ şcoală în vederea conştientizării de Niţu Monica, contabilul şcolii.
/subvenţii acordate grupului ţintă şi adulţilor care au părăsit şcoala, către aceştia a importanţei educaţiei 

Rep: În încheiere, spuneţi-ne ce modernizarea spaţiului de învăţă-precum şi dezvoltarea competenţelor în viaţa copiilor de azi, adulţilor de 
priorităţi are Programul Operaţional mânt pentru creşterea gradului de capitalului uman din învăţământul mâine;
Capital Uman.participare la educaţie;preuniversitar din unităţi şcolare - Formarea şi dezvoltarera competen-

defavorizate. Proiectul va genera un ţelor personalului didactic/de sprijin F.D.:În opinia mea, POCU este un - Creşterea calităţii capitalului uman 
efect pozitiv întrucât prevede din şcolile vizate de proiect, cu scopul din învăţământul preuniversitar prin program care stabileşte priorităţile de 
intervenţii de educaţie care vor genera de a îmbunătăţi actul educaţional. crearea de reţele de mentorat şi investiţii, obiectivele specifice şi 
pe termen mediu îmbunătăţirea Rep: Cunoscând obiectivul general al sprijin profesional pentru personalul acţiunile asumate de către România 
calităţii vieţii tuturor membrilor proiectului, ne puteţi spune care este didactic; în domeniul resurselor umane, 
grupului ţintă, iar pe termen lung scopul final al acestui proiect? - Parteneriate pentru susţinerea şi continuând astfel investiţiile realizate 
dezvoltarea comunităţilor din care F.D.: Toate măsurile integrate de dezvoltarea sistemului de educaţie; prin Fondul Social European în 
aceştia fac parte, a societăţii şi a ţării educaţie prevăzute de acest proiect 

perioada 2007-2013 şi contribuind, - Management de proiect având ca în general. vor duce la reducerea sărăciei în 
principal scop monitorizarea, imple- totodată, la atingerea obiectivului 

Rep: Datorită căror factori vor putea fi zonele de implementare a acestuia, la 
mentarea proiectului şi derularea general al Acordului de Parteneriat generate aceste efecte pozitive de care creşterea nivelului de trai, la 
achiziţiilor publice; (AP 2014-2020) - implicit al Fondu-amintiţi mai sus? incluziunea socială şi pe piaţa muncii 

rilor Europene Structurale şi de - Informare/diseminare şi publicitate F.D.: Aceste efecte pozitive vor fi a participanţilor şi la dezvoltarea 
a activităţii proiectului; Investiţii din România, şi anume, de a generate prin: profesională a capitalului uman din 

reduce disparităţile de dezvoltare - Prevenirea şi diminuarea abando- - Selecţia grupului ţintă, posibilă prin învăţământ.
economică şi socială dintre România nului şcolar, reducerea analfabe- activităţi de identificare şi selectare de Rep: Care sunt principalele activităţi 
şi Statele Membre ale UE.tismului în special  în cadrul membri ai grupului ţintă. ce vor fi derulate în cadrul proiectu-

Primăria Luica Primăria Lupşanu

Anunţ concurs angajare Anunţ concesionare baltă

Mircea Brânduşă 

n urma unui eveniment literar ce a 
avut loc în 20 decembrie, şi care a Îconstat în prezentarea unei cărţi, 

chiar de către autor, membru al Uniunii 
Scriitorilor din România şi care îşi are 
originea în localitatea Jegălia, domnul 
Tudor Amza, elevii Şcolii Gimnaziale Nr 
1 Jegălia au primit în dar cărţi din partea 
autorului.

Evenimentul a avut un impact deosebit 
pentru elevi, astfel că aceştia şi-au 
exprimat dorinţa de a deveni şi ei „mici 
scriitori”. Şi pentru că în multe dintre 
scrierile din cărţile primite se regăseau 
crâmpeie din viaţa autorului, elevii au dorit 
să exprime şi ei, prin creaţii proprii, 
emoţiile şi bucuriile copilăriei. 

Şi pentru că la 1 februarie s-a născut unul 
dintre marii noştri scriitori, Ion Luca 
Caragiale, nu era un prilej mai bun ca elevii 
să desfăşoare un cenaclu literar, prin care 
ei au dorit să îi aducă un omagiu marelui 
dramaturg şi au împletit în compoziţiile lor 
şi comicul inspirat din operele scriitorului. 

Coordonaţi de directorul Cristina 
Dumitru, prof. de limba şi literatura 
română, Marioara Ghiţă, prof. înv. primar, 
Lenuţa Paraschiv, prof. Vasile Jenica şi 
consilier educativ, prof. Dobre Marilena, 
elevii şi-au expus trăirile şi emoţiile prin 
eseuri şi creaţii în versuri şi în proză cărora 
le-au dat viaţă şi sclipire folosindu-şi 
umorul.

Atmosfera s-a însufleţit prin dramatizarea 
„Domnul Goe”, pusă în scenă de elevii 
clasei a VI-a A. 

Aceştia au pus în armonie cu momentul 
evenimentului, catrene şi picturi ce 
ilustrează fragmente citite de ei din operele 
marelui scriitor.

Toţi elevii participanţi au fost premiaţi, iar 
lucrările lor vor fi publicate în revista şcolii, 
un proiect ce urmează să se deruleze în 
şcoală.

„Este o activitate ce s-a născut din dorinţa 
elevilor, iar cadrele didactice din şcoala 
noastră vor încuraja şi vor facilita 
implicarea activă a elevilor în planificarea 
şi administrarea propriului lor proces de 
învăţare, atât în sala de clasă, cât şi în afara 
ei.”, a subliniat doamna director Cristina 
Dumitru, la finele evenimentului.  

Cenaclu Literar la Şcoala Gimnazială Nr. 1 Jegălia
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Primăria comunei Luica, judeţul Călărasi organizează concurs 

de recrutare privind ocuparea funcţiei contractuale vacant – 

PAZNIC, în cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Luica, la datele de 21.02.2019- proba scrisa şi 

25.02.2019 - interviul.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune până la data de 

15.02.2019, inclusiv.

Condiţiile de participare la concurs:

Studii – profesionale sau medii, cu diploma de absolvire;

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Luica, 

telefon 0242527021, Persoana de contact Constantin Cristiana.

PRIMAR,
ION DOBRIN

Consiliul Local al Comunei Lupşanu, cu sediul în Comuna 
Lupşanu, judeţul Călăraşi, organizează licitaţie publică 
pentru închirierea bălţii B 681 în suprafaţă de 17,0663 
ha, situat în Comuna Lupşanu, jud. Călăraşi, in 
conformitate cu prevederile legii nr.98/2016.

Licitaţia va avea loc pe data de 27 februarie 2019, ora 
11.00, la sediul primariei Comunei Lupşanu.

Ofertele se vor depune la sediul Consiliului local Lupşanu 
până la data de 25 februarie 2019, ora 16.0 0.

Caietul de sarcini poate fi achiziţionat de la sediul 
primăriei contracost până la data de 20 februarie 2019, 
ora 14.00.

Pentru relaţii suplimentare la telefon 0242/646412 sau la 
sediul primăriei.

n Proiect POCU

„Ne asigurăm viitorul prin educaţie!”
Mircea Brânduşă grupurilor vulnerabile; lui? Rep: D-le director, care este perioada 

- Derularea de activităţi pentru F.D. Conform metodologiei care a stat derulării acestui proiect, cine este 
antepreşcolari şi preşcolari ce vizează la baza iniţierii acestui proiect, vor fi beneficiarul direct şi care sunt arţi, 29.01.2019, în sala de 
crearea unui cadru adecvat de desfăşurate următoarele activităţi: partenerii care vor colabora în acest şedinţe a primăriei 
dezvoltare a copiilor şi de familia- - Programe educaţionale de calitate în frumos şi important proiect?MDragalina a avut loc 
rizare a acestora cu sistemul de grădiniţă pentru prevenirea părăsirii 

F.D.: Durata proiectului va fi de 36 lansarea proiectului „Ne asigurăm 
luni începând cu data de 1februarie viitorul prin educaţie”. Acest 
2019. Beneficiarul acestui proiect este proiect va fi derulat prin Axa 
Asociaţia Pentru Antreprenoriat, Prioritară 6: Educaţie şi 
Educaţie Şi Sprijin Pentru Tineret din Competenţe şi va fi cofinanţat de 
comuna Frăţeşti, judeţul Giurgiu, iar 

UE din Fondul Social European prin 
ca parteneri în derularea proiectului 

Programul Operaţional Capital se regăsesc: Liceul Tehnologic „Duiliu 
Uman 2014-2020 cu o valoare Zamfirescu” din comuna Dragalina; 
totală de 4.876.128 lei. Şcoala Gimnazială nr. 1 din Lehliu; 
 Şcoala Gimnazială nr. 1 din satul 
La conferinţa de lansare a proiectului Dâlga Gară, comuna Dor Mărunt; 
au fost invitaţi pe lângă membrii ai Şcoala Gimnazială „Iancu Rosetti”, 
grupului ţintă, domnul Chiţu Daniel, 

comuna Roseţi; Şcoala Gimnazialănr. 
expert POCU, reprezentanţi ai 

1 din comuna Gurbăneşti şi Asociaţia 
autorităţilor publice locale şi 

Ecoturistică A.T.O.S. din Bucureşti. judeţene,  respectiv,  primarul  
Rep: Care este grupul ţintă selectat de comunei Dragalina, Gabriel Stanciu şi 
Şcoala Gimnazială „Iancu Rosetti” vicepreşedintele Consiliului Jude-
care va participa în cadrul acestui ţean, Marian Dinulescu dar şi 

reprezentanţi ai unităţilor şcolare din învăţământ în vederea creşterii şi sistemului educaţional, gen, grădiniţa proiect şi cine îl va coordona?
regiunea de implementare şi toţi cei menţinerii interesului pentru şcoală; prietenoasă, centrat pe copil pentru F.D.: În urma unor activităţi de 
interesaţi de activităţile proiectului. - Derularea programelor tip şcoală prevenirea abandonului educaţional identificare şi selectare de membri ai 
Pentru a afla mai multe detalii despre după şcoală ce urmăresc reducerea şi în care sunt incluse programe de grupului ţintă au fost înscrişi 48 de 
acest proiect am stat de vorbă cu dl analfabetismului funcţional în rândul educaţie parentală şi mentorat pentru copii după cum urmează: 24 cu vârste 
Felea Daniel,  director Şcoala elevilor, îmbunătăţirea rezultatelor familie şi ateliere de lucru pentru 

cuprinse între 6 şi 10 ani şi 24 cu 
Gimnazială „Iancu Rosetti”, una din şcolare, dobândirea competenţelor de copii pe teme legate de sănătate, 

vârste cuprinse între 11 şi 14 ani. instituţiile de învăţământ partici- bază; igienă, nutriţie sănătoasă şi educaţie 
De organizarea, centralizarea şi pantă la acest proiect. - Creşterea nivelului de educaţie a interculturală;
coordonarea acestora în cadrul Rep: D-le director, pentru început vă tinerilor şi adulţilor, reintegrarea în - Programe remediale de tip şcoală 
proiectului în funcţie de activităţile la rog să faceţi cunoscut celor interesaţi, sistemul de învăţământ al acestora după şcoală în care se vor regăsi 

obiectivul general al acestui proiect. care vor participa se va ocupa doamna prin programe de a doua şansă, ceea activităţi extracurriculare/ateliere de 
F.D.: Obiectivul general al proiectului ce va creşte şansele de calificare consilier şcolar, profesor pentru învă-lucru tematice;
este acela de implementare a ulterioară şi de angajare pe locuri de ţământul primar, Rotaru Marilena, - Programe a doua şansăpentru tineri 
măsurilor integrate pentru facilitarea muncă mai bine remunerate; doamna profesor învăţământ primar, şi adulţi care vor beneficia de 
accesului la educaţie şi prevenirea Informarea/consilierea/educarea/m Călin Mariana şi doamna Mihăilă consiliere şi orientare şcolară;
părăsirii timpurii a şcolii pentru copiii entoratul părinţilor antepreşco- Cerasela, profesor limba şi literatura - Intervenţii/WORKSHOP-uri educa-şi tinerii ce fac parte din grupuri larilor, preşcolarilor şi elevilor ce română. Partea economică a acestui tive, destinate copiilor antepreşcolari;vulnerabile, reîntoarcerea în sistemul urmează programul şcoală după proiect va fi administrată de doamna 

- Acţiuni de sprijin financiar/material de învăţământ a copiilor/ tinerilor/ şcoală în vederea conştientizării de Niţu Monica, contabilul şcolii.
/subvenţii acordate grupului ţintă şi adulţilor care au părăsit şcoala, către aceştia a importanţei educaţiei 

Rep: În încheiere, spuneţi-ne ce modernizarea spaţiului de învăţă-precum şi dezvoltarea competenţelor în viaţa copiilor de azi, adulţilor de 
priorităţi are Programul Operaţional mânt pentru creşterea gradului de capitalului uman din învăţământul mâine;
Capital Uman.participare la educaţie;preuniversitar din unităţi şcolare - Formarea şi dezvoltarera competen-

defavorizate. Proiectul va genera un ţelor personalului didactic/de sprijin F.D.:În opinia mea, POCU este un - Creşterea calităţii capitalului uman 
efect pozitiv întrucât prevede din şcolile vizate de proiect, cu scopul din învăţământul preuniversitar prin program care stabileşte priorităţile de 
intervenţii de educaţie care vor genera de a îmbunătăţi actul educaţional. crearea de reţele de mentorat şi investiţii, obiectivele specifice şi 
pe termen mediu îmbunătăţirea Rep: Cunoscând obiectivul general al sprijin profesional pentru personalul acţiunile asumate de către România 
calităţii vieţii tuturor membrilor proiectului, ne puteţi spune care este didactic; în domeniul resurselor umane, 
grupului ţintă, iar pe termen lung scopul final al acestui proiect? - Parteneriate pentru susţinerea şi continuând astfel investiţiile realizate 
dezvoltarea comunităţilor din care F.D.: Toate măsurile integrate de dezvoltarea sistemului de educaţie; prin Fondul Social European în 
aceştia fac parte, a societăţii şi a ţării educaţie prevăzute de acest proiect 

perioada 2007-2013 şi contribuind, - Management de proiect având ca în general. vor duce la reducerea sărăciei în 
principal scop monitorizarea, imple- totodată, la atingerea obiectivului 

Rep: Datorită căror factori vor putea fi zonele de implementare a acestuia, la 
mentarea proiectului şi derularea general al Acordului de Parteneriat generate aceste efecte pozitive de care creşterea nivelului de trai, la 
achiziţiilor publice; (AP 2014-2020) - implicit al Fondu-amintiţi mai sus? incluziunea socială şi pe piaţa muncii 

rilor Europene Structurale şi de - Informare/diseminare şi publicitate F.D.: Aceste efecte pozitive vor fi a participanţilor şi la dezvoltarea 
a activităţii proiectului; Investiţii din România, şi anume, de a generate prin: profesională a capitalului uman din 

reduce disparităţile de dezvoltare - Prevenirea şi diminuarea abando- - Selecţia grupului ţintă, posibilă prin învăţământ.
economică şi socială dintre România nului şcolar, reducerea analfabe- activităţi de identificare şi selectare de Rep: Care sunt principalele activităţi 
şi Statele Membre ale UE.tismului în special  în cadrul membri ai grupului ţintă. ce vor fi derulate în cadrul proiectu-

Primăria Luica Primăria Lupşanu

Anunţ concurs angajare Anunţ concesionare baltă

Mircea Brânduşă 

n urma unui eveniment literar ce a 
avut loc în 20 decembrie, şi care a Îconstat în prezentarea unei cărţi, 

chiar de către autor, membru al Uniunii 
Scriitorilor din România şi care îşi are 
originea în localitatea Jegălia, domnul 
Tudor Amza, elevii Şcolii Gimnaziale Nr 
1 Jegălia au primit în dar cărţi din partea 
autorului.

Evenimentul a avut un impact deosebit 
pentru elevi, astfel că aceştia şi-au 
exprimat dorinţa de a deveni şi ei „mici 
scriitori”. Şi pentru că în multe dintre 
scrierile din cărţile primite se regăseau 
crâmpeie din viaţa autorului, elevii au dorit 
să exprime şi ei, prin creaţii proprii, 
emoţiile şi bucuriile copilăriei. 

Şi pentru că la 1 februarie s-a născut unul 
dintre marii noştri scriitori, Ion Luca 
Caragiale, nu era un prilej mai bun ca elevii 
să desfăşoare un cenaclu literar, prin care 
ei au dorit să îi aducă un omagiu marelui 
dramaturg şi au împletit în compoziţiile lor 
şi comicul inspirat din operele scriitorului. 

Coordonaţi de directorul Cristina 
Dumitru, prof. de limba şi literatura 
română, Marioara Ghiţă, prof. înv. primar, 
Lenuţa Paraschiv, prof. Vasile Jenica şi 
consilier educativ, prof. Dobre Marilena, 
elevii şi-au expus trăirile şi emoţiile prin 
eseuri şi creaţii în versuri şi în proză cărora 
le-au dat viaţă şi sclipire folosindu-şi 
umorul.

Atmosfera s-a însufleţit prin dramatizarea 
„Domnul Goe”, pusă în scenă de elevii 
clasei a VI-a A. 

Aceştia au pus în armonie cu momentul 
evenimentului, catrene şi picturi ce 
ilustrează fragmente citite de ei din operele 
marelui scriitor.

Toţi elevii participanţi au fost premiaţi, iar 
lucrările lor vor fi publicate în revista şcolii, 
un proiect ce urmează să se deruleze în 
şcoală.

„Este o activitate ce s-a născut din dorinţa 
elevilor, iar cadrele didactice din şcoala 
noastră vor încuraja şi vor facilita 
implicarea activă a elevilor în planificarea 
şi administrarea propriului lor proces de 
învăţare, atât în sala de clasă, cât şi în afara 
ei.”, a subliniat doamna director Cristina 
Dumitru, la finele evenimentului.  

Cenaclu Literar la Şcoala Gimnazială Nr. 1 Jegălia
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Program Cinema 3D/2D Călăraşi 15 - 28 februarie 2019

15 – 17 februarie Cu: Jennifer Connelly,Rosa Salazar, Premiera în România: 15.02.2019
Vineri: ora 12.30 Christoph Waltz, Mahershala Ali Oh, Ramona! urmăreşte transformarea 

Sâmbătă: ora 10.30 şi 12.30 Gen film: Acţiune, Aventuri, Dragoste lui Andrei dintr-un adolescent într-un 
22 – 24 februarie adult care-şi trăieşte candid şi Rating: Ap12
Vineri: ora 12.30 autoironic prima poveste de dragoste, Durata: 122 minuteSâmbătă: ora 10.30 şi 12.30 inocentă şi neîmpărtăşită, în alternanţă 

Premiera în România: 15.02.2019
cu a  doua poveste ,  intensă ş i  The Lego Movie 2: The Suntem în secolul XXVI, iar umanitatea nebunească, incapabil să facă o alegere.

trebuie să supravieţuiască pe pământul Second Part – 3D
pustiit de un război major. Tehnologia Regia: Mike Mitchell, Trisha Gum 22 - 25 februarie 
este mai avansată decât oricând, iar Cu: Jason Momoa, Alison Brie, Chris Ora: 20:00cyborgii sunt la ordinea zilei.Pratt, Stephanie Beatriz, Elizabeth 

26 - 28 februarie
Banks, Jonah Hill Alita, o tânără cyborg fără amintiri, 

Orele: 17.00; 20.00Gen film: Animaţie ( varianta dublată ) realizează că are o cunoaştere 
Rating: AG, Durata: 89 minute instinctivă a misterioasei tehnici de arte Zi de naştere mortală 
Premiera în România:15.02.2019 marţiale Panzer Kunst. În încercarea de 
Au trecut 5 ani deja de când lucrurile a-şi recăpăta memoria, Alita străbate 2 – 2 D
rămăseseră în bună ordine, iar cetăţenii ţinuturile pustiite ale lumii dominate de Regia: Christopher Landon
întâmpină acum o nouă ameninţare: prezenţa obsedantă a minunatului oraş 

Cu: Jessica Rothe, Israel Broussard, Lego Duplo, invadatorii din spaţiul plutitor Tiphares.
Steve Zissis, Phi Vucosmic, dezmembrează totul în calea lor 
Gen film: Horror, Mister, Thriller mai repede decât s-ar putea reconstrui.

19 - 24 februarie Rating: N15
Ora: 17:0015 – 17 februarie Durata: 102 minute

Orele: 17.00; 20.00 Premiera în România: 15.02.2019Oh, Ramona! - 2D
18 – 21 februarie

Murind de nenumărate ori şi în Regia: Cristina JacobOra: 20.00
nenumărate feluri, frumoasa Tree 

Cu: Bogdan Iancu, Aggy K. Adams Gelbman trăieşte deja un coşmar, dar în Alita: Îngerul războinic 
Gen film: Comedie, Romantic, Happy Death Day 2U realizează că va 

- 3D Dragoste avea de înfruntat pericole mult mai 
Regia: Robert Rodriguez Durata : 109 minute neplăcute.

el mai probabil, până la sfârşitul acestei luni, 
executivul Primăriei municipiului Călăraşi va Cpune în dezbatere publică proiectul de buget 

pentru anul 2019. Consilierul local PSD, Marius Dulce, 
a vorbit recent despre necesităţile pe care le are 
municipiul, din punctul său de vedere, şi care ar trebui 
rezolvate cât mai repede.
„Călăraşiul suferă şi va suferi în continuare dacă 
actuala administraţie nu se trezeşte! Oraşul are nevoie 
de infrastructură rutieră, pietonală, are nevoie de 
infrastructură de apă şi canalizare. Vorbim de cartierul 
Măgureni, nu poţi să faci nimic acolo dacă nu faci 
canalizare pluvială şi menajeră.
Exista un proiect în 2010 care s-a reactualizat valoric în 
2012, în valoare de 3 milioane de lei, care nu a fost pus 
în plan pentru că a trebuit să se găsească altfel de soluţii 
şi iată am ajuns în 2019 şi nu s-a făcut nimic. Din 2016 
tot vorbim despre acest cartier şi nu se face nimic.
Călăraşiul suferă pentru că oamenii pleacă din oraş şi 
din judeţ pentru că şi administraţia trebuie să 
gândească şi să susţină unele proiecte economice. Când 
ai un investitor în zonă trebuie să te gândeşti cu ce poţi 
să-l ajuţi să se dezvolte şi să crească forţa de muncă.
Trebuie duse apa şi canalizarea în cartierul de tineri, 
pentru că celor care au terenuri acolo li s-a impus prin 
contract să demareze construcţia locuinţelor dar nu au 
apă, nu au canal. Când vrei să dezvolţi un cartier 
trebuie, în primul rând, să-l sistematizezi, să asiguri 
infrastructura.
Nu am fost de acord ca pentru o stradă de 840 de metri, 
în speţă Bdul Nicolae Titulescu, să se cheltuie 9 
milioane de lei, ca să o lăţeşti, cu 1,5 – 2 metri, să pui 

priorităţi. -reabilitare străzi Rahova, Plevna şi Viitor;vreo 200 de băncuţe şi să faci o parcare. Gândiţi-vă că 5 
-canalizare menajeră şi pluvială Str. Sf. Nicolae; -reamenajare parcare Parc Dumbrava;străzi din cartierul Mircea Vodă, în lungime de peste 4 
-reabilitare corp C (fostul internat) al Liceului Mihai -reamenajare rampă Parc Dumbrava (spre Zoo);km, cu asfalt, borduri şi trotuare, au costat 6 milioane 
Eminescu; -amenajare complex sportiv Parc Dumbrava.de lei.
-reabilitare Str. Zefirului (între străzile Nufărului şi În altă ordine de idei, săptămâna trecută, Marius E o problemă pe care o vom discuta în Consiliul Local, 
Panduri); Dulce, preşedinte al organizaţiei municipale Călăraşi a se pare că Primăria este un pic în colaps economic, de 
-reabilitare Str. Luceafărului (între străzile Belşugului PSD, şi-a anunţat intenţia de a candida la alegerile aceea nu se dau voucherele de vacanţă, nu se dă norma 
şi Panduri); pentru funcţia de primar al municipiului.de hrană, pentru că dacă s-ar da nu ar mai avea buget.”, 
-asfaltare cartier Mircea Vodă şi Farfuria; ecizia finală în desemnarea candidatului PSD pentru a declarat Dulce în cadrul unei conferinţe de presă.
-reparaţie acoperiş Carol I; funcţia de primar va fi luată în urma unui sondaj ce va fi În ceea ce priveşte propunerile pe care PSD le va aduce 
-canalizare menajeră şi pluvială cartier Măgureni; realizat în această perioadă.la repartizarea bugetului, Dulce a prezentat o listă de 

dezastruos. Este un buget pur politic. corectat.”
În sensul în care sume foarte mari sunt 
la îndemâna oamenilor politici. Este Bani pentru judeţul 
un buget pur şi simplu politic. De ce 

Călăraşieste construit bugetul în acest fel?
Pentru că este un an electoral, avem 

Răducu Filipescu vine cu câteva 
alegerile europarlamentare şi pentru 

amendamente importante pentru 
preşedinţie, pe care partidul de 

judeţul Călăraşi, la bugetul naţional de 
guvernământ vrea să le câştige. 

anul acesta. Senatorul liberal solicită 
Bugetul nu este dezastruos numai 

196,46 milioane lei pentru investiţii 
pentru că este politic. Ci şi pentru că 

ale Consiliului Judeţean Călăraşi şi 
aruncă tot ce înseamnă asistenţă 

25,77 milioane lei pentru obiective ale 
socială în capul primarilor. Bugetele 

Primăriei Municipiului Călăraşi.
locale sunt deja construite pe un 

Concret, Filipescu cere de la bugetul deficit. Bani contra voturi. Cam aşa 
naţional 81,97 milioane lei pentru merge. Aşa vede PSD bugetul. Nu ne 
construcţia unui corp nou la Spitalul daţi voturi nouă, nu vedeţi banii. Este 
Judeţean de Urgenţă Călăraşi, 30,7 un buget al subdezvoltării.”
milioane lei pentru reabilitarea Senatorul Filipescu spune că avem în 
Palatului Prefecturii şi 83,78 milioane faţă un record trist: „Cel mai prost 
lei pentru portul turistic de agrement buget pe care l-a avut vreodată 
pe braţul Borcea.România. Niciodată nu am avut un 

buget care să fie atât de sensibil. Eu În ceea ce priveşte susţinerea 
cred că mai departe de luna investiţiilor necesare în municipiul 
septembrie nu e finanţare. Este un Călăraşi, senatorul Răducu Filipescu a 
buget mincinos. Au ajuns atât de solicitat, într-un amendament la 
departe pentru că sunt foarte slabi doptarea bugetului pe anul Răducu Filipescu, crede că avem în Bugetul Naţional, 15,17 milioane lei 
financiari, nu mai au bani şi trec dintr-2019 continuă să fie un subiect faţă un buget prin care PSD încearcă să pentru modernizarea străzii Varianta 
o minciună în alta. E un buget Anu numai de discuţie ci şi de controleze voturile pentru alegerile Nord, şi 10,59 milioane lei pentru 
catastrofal care sper eu să nu treacă îngrijorare pentru reprezentanţii din acest an. reabilitarea şi modernizarea străzii 
sau dacă trece să treacă puternic administraţiei locale. Senatorul PNL, „Se prefigurează a fi un buget Griviţa.

sociaţia Elevilor din Călăraşi, a fost 
prezentă, prin reprezentanţii săi, Aweekendul trecut, la un training 

organizat de Forumul Tinerilor din România. 
Training-ul face parte din proiectul „Cool 
Jobs” şi a avut loc în Slobozia.

„Activitatea s-a bazat pe aprofundarea 
tehnicilor de advocacy pentru impunerea 
propunerilor ONG-urilor şi ale partenerilor 
sociali în cadrul consultărilor publice de 
elaborare a proiectelor legislative, fiind 
structurată în două parţi.

Prima parte a avut loc sâmbătă, unde s-a 
discutat despre ce înseamnă 'lobby and 
advocacy', iar cea de-a doua parte s-a 
desfăşurat duminică, când s-a insistat pe 
rezolvarea practică a unor probleme.

Din partea Asociaţiei Elevilor din Călăraşi au 
fost prezenţi trei membri, respectiv Cosmina 
Scurtu, Bianca Bucă şi Alina Dobre. Mulţumim 
Forumului Tinerilor din România pentru 
invitaţie şi sperăm la o colaborare de lungă 
durată şi de impact, atât în beneficiul elevilor, 
cât şi al tinerilor”, au transmis reprezentanţii 
Asociaţiei Elevilor din Călăraşi pe o reţea de 
socializare.

Marius Dulce: Călăraşiul suferă şi va suferi în 
continuare dacă actuala administraţie nu se trezeşte!

Senatorul Filipescu, amendamente la buget: 
196,46 milioane lei pentru investiţii ale CJ Călăraşi 

şi 25,77 milioane lei pentru Primăria Călăraşi

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.

Asociaţia Elevilor din Călăraşi, participare la training în Slobozia
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Program Cinema 3D/2D Călăraşi 15 - 28 februarie 2019

15 – 17 februarie Cu: Jennifer Connelly,Rosa Salazar, Premiera în România: 15.02.2019
Vineri: ora 12.30 Christoph Waltz, Mahershala Ali Oh, Ramona! urmăreşte transformarea 

Sâmbătă: ora 10.30 şi 12.30 Gen film: Acţiune, Aventuri, Dragoste lui Andrei dintr-un adolescent într-un 
22 – 24 februarie adult care-şi trăieşte candid şi Rating: Ap12
Vineri: ora 12.30 autoironic prima poveste de dragoste, Durata: 122 minuteSâmbătă: ora 10.30 şi 12.30 inocentă şi neîmpărtăşită, în alternanţă 

Premiera în România: 15.02.2019
cu a  doua poveste ,  intensă ş i  The Lego Movie 2: The Suntem în secolul XXVI, iar umanitatea nebunească, incapabil să facă o alegere.

trebuie să supravieţuiască pe pământul Second Part – 3D
pustiit de un război major. Tehnologia Regia: Mike Mitchell, Trisha Gum 22 - 25 februarie 
este mai avansată decât oricând, iar Cu: Jason Momoa, Alison Brie, Chris Ora: 20:00cyborgii sunt la ordinea zilei.Pratt, Stephanie Beatriz, Elizabeth 

26 - 28 februarie
Banks, Jonah Hill Alita, o tânără cyborg fără amintiri, 

Orele: 17.00; 20.00Gen film: Animaţie ( varianta dublată ) realizează că are o cunoaştere 
Rating: AG, Durata: 89 minute instinctivă a misterioasei tehnici de arte Zi de naştere mortală 
Premiera în România:15.02.2019 marţiale Panzer Kunst. În încercarea de 
Au trecut 5 ani deja de când lucrurile a-şi recăpăta memoria, Alita străbate 2 – 2 D
rămăseseră în bună ordine, iar cetăţenii ţinuturile pustiite ale lumii dominate de Regia: Christopher Landon
întâmpină acum o nouă ameninţare: prezenţa obsedantă a minunatului oraş 

Cu: Jessica Rothe, Israel Broussard, Lego Duplo, invadatorii din spaţiul plutitor Tiphares.
Steve Zissis, Phi Vucosmic, dezmembrează totul în calea lor 
Gen film: Horror, Mister, Thriller mai repede decât s-ar putea reconstrui.

19 - 24 februarie Rating: N15
Ora: 17:0015 – 17 februarie Durata: 102 minute

Orele: 17.00; 20.00 Premiera în România: 15.02.2019Oh, Ramona! - 2D
18 – 21 februarie

Murind de nenumărate ori şi în Regia: Cristina JacobOra: 20.00
nenumărate feluri, frumoasa Tree 

Cu: Bogdan Iancu, Aggy K. Adams Gelbman trăieşte deja un coşmar, dar în Alita: Îngerul războinic 
Gen film: Comedie, Romantic, Happy Death Day 2U realizează că va 

- 3D Dragoste avea de înfruntat pericole mult mai 
Regia: Robert Rodriguez Durata : 109 minute neplăcute.

el mai probabil, până la sfârşitul acestei luni, 
executivul Primăriei municipiului Călăraşi va Cpune în dezbatere publică proiectul de buget 

pentru anul 2019. Consilierul local PSD, Marius Dulce, 
a vorbit recent despre necesităţile pe care le are 
municipiul, din punctul său de vedere, şi care ar trebui 
rezolvate cât mai repede.
„Călăraşiul suferă şi va suferi în continuare dacă 
actuala administraţie nu se trezeşte! Oraşul are nevoie 
de infrastructură rutieră, pietonală, are nevoie de 
infrastructură de apă şi canalizare. Vorbim de cartierul 
Măgureni, nu poţi să faci nimic acolo dacă nu faci 
canalizare pluvială şi menajeră.
Exista un proiect în 2010 care s-a reactualizat valoric în 
2012, în valoare de 3 milioane de lei, care nu a fost pus 
în plan pentru că a trebuit să se găsească altfel de soluţii 
şi iată am ajuns în 2019 şi nu s-a făcut nimic. Din 2016 
tot vorbim despre acest cartier şi nu se face nimic.
Călăraşiul suferă pentru că oamenii pleacă din oraş şi 
din judeţ pentru că şi administraţia trebuie să 
gândească şi să susţină unele proiecte economice. Când 
ai un investitor în zonă trebuie să te gândeşti cu ce poţi 
să-l ajuţi să se dezvolte şi să crească forţa de muncă.
Trebuie duse apa şi canalizarea în cartierul de tineri, 
pentru că celor care au terenuri acolo li s-a impus prin 
contract să demareze construcţia locuinţelor dar nu au 
apă, nu au canal. Când vrei să dezvolţi un cartier 
trebuie, în primul rând, să-l sistematizezi, să asiguri 
infrastructura.
Nu am fost de acord ca pentru o stradă de 840 de metri, 
în speţă Bdul Nicolae Titulescu, să se cheltuie 9 
milioane de lei, ca să o lăţeşti, cu 1,5 – 2 metri, să pui 

priorităţi. -reabilitare străzi Rahova, Plevna şi Viitor;vreo 200 de băncuţe şi să faci o parcare. Gândiţi-vă că 5 
-canalizare menajeră şi pluvială Str. Sf. Nicolae; -reamenajare parcare Parc Dumbrava;străzi din cartierul Mircea Vodă, în lungime de peste 4 
-reabilitare corp C (fostul internat) al Liceului Mihai -reamenajare rampă Parc Dumbrava (spre Zoo);km, cu asfalt, borduri şi trotuare, au costat 6 milioane 
Eminescu; -amenajare complex sportiv Parc Dumbrava.de lei.
-reabilitare Str. Zefirului (între străzile Nufărului şi În altă ordine de idei, săptămâna trecută, Marius E o problemă pe care o vom discuta în Consiliul Local, 
Panduri); Dulce, preşedinte al organizaţiei municipale Călăraşi a se pare că Primăria este un pic în colaps economic, de 
-reabilitare Str. Luceafărului (între străzile Belşugului PSD, şi-a anunţat intenţia de a candida la alegerile aceea nu se dau voucherele de vacanţă, nu se dă norma 
şi Panduri); pentru funcţia de primar al municipiului.de hrană, pentru că dacă s-ar da nu ar mai avea buget.”, 
-asfaltare cartier Mircea Vodă şi Farfuria; ecizia finală în desemnarea candidatului PSD pentru a declarat Dulce în cadrul unei conferinţe de presă.
-reparaţie acoperiş Carol I; funcţia de primar va fi luată în urma unui sondaj ce va fi În ceea ce priveşte propunerile pe care PSD le va aduce 
-canalizare menajeră şi pluvială cartier Măgureni; realizat în această perioadă.la repartizarea bugetului, Dulce a prezentat o listă de 

dezastruos. Este un buget pur politic. corectat.”
În sensul în care sume foarte mari sunt 
la îndemâna oamenilor politici. Este Bani pentru judeţul 
un buget pur şi simplu politic. De ce 

Călăraşieste construit bugetul în acest fel?
Pentru că este un an electoral, avem 

Răducu Filipescu vine cu câteva 
alegerile europarlamentare şi pentru 

amendamente importante pentru 
preşedinţie, pe care partidul de 

judeţul Călăraşi, la bugetul naţional de 
guvernământ vrea să le câştige. 

anul acesta. Senatorul liberal solicită 
Bugetul nu este dezastruos numai 

196,46 milioane lei pentru investiţii 
pentru că este politic. Ci şi pentru că 

ale Consiliului Judeţean Călăraşi şi 
aruncă tot ce înseamnă asistenţă 

25,77 milioane lei pentru obiective ale 
socială în capul primarilor. Bugetele 

Primăriei Municipiului Călăraşi.
locale sunt deja construite pe un 

Concret, Filipescu cere de la bugetul deficit. Bani contra voturi. Cam aşa 
naţional 81,97 milioane lei pentru merge. Aşa vede PSD bugetul. Nu ne 
construcţia unui corp nou la Spitalul daţi voturi nouă, nu vedeţi banii. Este 
Judeţean de Urgenţă Călăraşi, 30,7 un buget al subdezvoltării.”
milioane lei pentru reabilitarea Senatorul Filipescu spune că avem în 
Palatului Prefecturii şi 83,78 milioane faţă un record trist: „Cel mai prost 
lei pentru portul turistic de agrement buget pe care l-a avut vreodată 
pe braţul Borcea.România. Niciodată nu am avut un 

buget care să fie atât de sensibil. Eu În ceea ce priveşte susţinerea 
cred că mai departe de luna investiţiilor necesare în municipiul 
septembrie nu e finanţare. Este un Călăraşi, senatorul Răducu Filipescu a 
buget mincinos. Au ajuns atât de solicitat, într-un amendament la 
departe pentru că sunt foarte slabi doptarea bugetului pe anul Răducu Filipescu, crede că avem în Bugetul Naţional, 15,17 milioane lei 
financiari, nu mai au bani şi trec dintr-2019 continuă să fie un subiect faţă un buget prin care PSD încearcă să pentru modernizarea străzii Varianta 
o minciună în alta. E un buget Anu numai de discuţie ci şi de controleze voturile pentru alegerile Nord, şi 10,59 milioane lei pentru 
catastrofal care sper eu să nu treacă îngrijorare pentru reprezentanţii din acest an. reabilitarea şi modernizarea străzii 
sau dacă trece să treacă puternic administraţiei locale. Senatorul PNL, „Se prefigurează a fi un buget Griviţa.

sociaţia Elevilor din Călăraşi, a fost 
prezentă, prin reprezentanţii săi, Aweekendul trecut, la un training 

organizat de Forumul Tinerilor din România. 
Training-ul face parte din proiectul „Cool 
Jobs” şi a avut loc în Slobozia.

„Activitatea s-a bazat pe aprofundarea 
tehnicilor de advocacy pentru impunerea 
propunerilor ONG-urilor şi ale partenerilor 
sociali în cadrul consultărilor publice de 
elaborare a proiectelor legislative, fiind 
structurată în două parţi.

Prima parte a avut loc sâmbătă, unde s-a 
discutat despre ce înseamnă 'lobby and 
advocacy', iar cea de-a doua parte s-a 
desfăşurat duminică, când s-a insistat pe 
rezolvarea practică a unor probleme.

Din partea Asociaţiei Elevilor din Călăraşi au 
fost prezenţi trei membri, respectiv Cosmina 
Scurtu, Bianca Bucă şi Alina Dobre. Mulţumim 
Forumului Tinerilor din România pentru 
invitaţie şi sperăm la o colaborare de lungă 
durată şi de impact, atât în beneficiul elevilor, 
cât şi al tinerilor”, au transmis reprezentanţii 
Asociaţiei Elevilor din Călăraşi pe o reţea de 
socializare.

Marius Dulce: Călăraşiul suferă şi va suferi în 
continuare dacă actuala administraţie nu se trezeşte!

Senatorul Filipescu, amendamente la buget: 
196,46 milioane lei pentru investiţii ale CJ Călăraşi 

şi 25,77 milioane lei pentru Primăria Călăraşi

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.

Asociaţia Elevilor din Călăraşi, participare la training în Slobozia
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unărea Călăraşi continuă campania de Are 94 de jocuri disputate în liga I, marcând 18 goluri.
achiziţii şi anunţă transferul mijlocaşului A bifat două partide în Champions League, ambele cu Dofensiv (al doilea vârf), Gabriel Iancu, ultima Steaua în ediţia 2013-2014 (13 minute în partida cu 

oară la FC Voluntari. FC Schalke 04, de la Bucureşti, scor 0-0 şi 90 de 
În vârstă de 24 de ani, Iancu a mai jucat de-a lungul minute în jocul de la Londra Chelsea – Steaua, scor 1-
timpului la FC Viitorul, Steaua Bucureşti, 0, ambele în faza grupelor).
Karabukspor (Turcia) şi Termalica (Polonia). El a Are 8 selecţii la echipa de tineret România U21 (2 
semnat un contract valabil până la 30 iunie 2020. goluri marcate), 3 la Romînia U19 şi tot 3 la România 

U17 (2 goluri înscrise).
Gabriel Iancu – Carte de Vizită

Campion cu Steaua în ediţiile 2012-2013, 2013-2014 S-a născut la Bucureşti pe 15 aprilie 1994.
şi 2014-2015 şi cu FC Viitorul, în sezonul 2016-2017.A evoluat la FC Viitorul (2010-2013 şi 2016-2017 / 59 
Câştigător al Cupei României cu Steaua în ed. 2013-jocuri / 16 goluri), Steaua Bucureşti (2013-2015 / 81 
2014 şi al Supercupei României, tot cu Steaua în jocuri / 16 goluri), Kardemir Karabukspor (Turcia L1: 
sezonul 2014-2015.2015-2016 / 7 jocuri / 2 goluri), Bruk – Bet Termalica 

Nieciecza (Polonia L1: 2017-2018 / 14 jocuri / 2 Potrivit site-ului www.transfermarkt.com, este 
goluri) şi FC Voluntari (2018). evaluat la 250 de mii de euro.

unărea Călăraşi anunţă că biletele pentru 
partida cu Dinamo Bucureşti, ce va avea loc Dpe 24 februarie, de la ora 14:00, pe arena Ion 

Comşa, au fost puse în vânzare, începând de ieri, la 
casele de la stadionul Municipal.

Tribuna 1- 30 lei, Tribuna 2 - 40 lei, Peluze - 15 lei, 
Family (1+1gratis) - 15 lei, Tribuna acoperită - 80 lei. 

Program: 

Joi, 14 februarie - Vineri, 15 februarie 10:00-17:00; 

Sâmbătă, 16 februarie:10:00-12:00; 

Luni, 18 februarie, Vineri, 22 februarie 10:00-17:00; 

Sâmbătă, 23 februarie, 10:00 - 12:00 şi Duminică, 
24 februarie, până la ora meciului.

ul competiţiei cu FK Odorheiu Secuiesc, 
echipă care tot duminică a trecut de 
Bukovina Vicov cu 12-6!

Fortius Buzău - Dunărea 
Călăraşi 1-12 (0-6)ala Sporturilor din Sărata 

Monteoru a găzduit, duminica 
Au marcat: Narcis Oprea (36) / Cesar trecută, partida dintre Fortius S Ribeiro (3, 33), Paulo Pinto (6, 9, 30), 

Buzău şi Futsal Club Dunărea Călăraşi Rodrigo Coelho (8, 34), Yanez Galan (14, 
din cadrul optimilor de finală ale 28, 30), Thyago Monteiro (19), Gabriel 
Cupei României, ediţia 2018 – 2019. Şerban (29).
„Galben – albaştrii” au făcut Fortius: 1. Ştefan Leu – 7. Vasile Leu, 8. 
spectacol câştigând într-o manieră Gabriel Mihăescu, 6. Gabriel Sârbescu, 
entuziasmantă: 12-1 (6-1). 2. Irinel Voicu.Rezerve: 4. Saron 

Chirică, 9. Georgian Bucur, 16. Narcis 
Cesar Ribeiro a deschis scorul în Oprea, 12. Florin Creţu, 3. Claudiu 
minutul 3, Paulo Pinto majorând Pâslaru, 11. Ionuţ Moise.
diferenţa 3 minute mai târziu. Scorul ia 

Antrenor: Vasile Leuproprţii în minutul 8 când Rodrigo 
Dunărea: 1. Andrei Moldovanu – 7. Coelho înscrie pentru 3-0 în favoarea 
Marian Plugaru, 14. Yanez Galan, 17. Dunării.
Thyago Monteiro, 15. Cesar Ribeiro. Gazdele vor scoate pentru a 4-a oară 

mingea din poartă în min. 9, după Rezerve: 21. Igor Garcia, 87. Gabriel 
reuşita lui Paulo Pinto.. Până la pauză Şerban, 5. Robert Vârlan, 8. Marian 
Yanez Galan (min. 14) şi Thyago Şotârcă, 6. Doru Rotaru, 2. Ionuţ 
Monteiro (min. 19) îşi trec şi ei numele Movileanu, 3. George Tomescu, 12. 
pe lista marcatorilor. Paulo Pinto, 11. Rodrigo Coelho.
În partea a doua, Dunărea reia ofensiva Antrenor: Marian Şotârcă

tabela să arate 12-0 pentru echipa Narcis Oprea în minutul 36.cu acelaşi apetit marcând 6 goluri în 
Au arbitrat: Marian Carp şi Flavius noastră cu 6 minute înainte de final. Dunărea se califică en – fanfare în doar 6 minute. Yanez Galan (min. 28 şi 
Cojocaru (ambii din Galaţi). Observa-Fortius are totuşi puterea să înscrie sferturile de finală, fază în care se va 30), G. Şerban (29), Paulo Pinto (30), C. 
tor: Gabriel Gherman (Bucureşti).golul de onoare, în minutul 36 prin duela pentru accederea în Final Four – Ribeiro (33) şi R. Coelho (34) au făcut ca 

Mircea Brânduşă

upă doi ani şi jumătate din mandatul pe 
care locuitorii comunei Unirea i l-au Dîncredinţat în iunie 2016, Florin Belu 

consideră că localitatea pe care o păstoreşte 
trăieşte în aceşti ani o perioadă benefică, cea a 
unei comune în creştere din punct de vedere 
economic şi administrativ. 

î Rep: Domnule primar, de ce consideraţi 
localitatea Unirea ca fiind una aflată în prim 
planul judeţului Călăraşi? 
Fl.B.: Pentru că noi toţi am muncit şi am reuşit să 
aducem acestei comunităţi cinstea de a fi cea mai 
prietenoasă din judeţ, stabilă din punct de vedere 
economic şi ambiţioasă social. Avem totodată şi 
dreptul să ne bucurăm şi motive de mândrie că ne-
am născut pe aceste meleaguri. 

î Rep: Cum argumentaţi afirmaţiile de mai 
sus?
Fl.B.: În opinia mea, administraţia publică locală s-a 
bazat pe participarea reprezentanţilor diferitelor 
domenii de activitate, în special în sectorul agricol, 
precum şi pe participarea tuturor cetăţenilor la 
stabilirea principalelor direcţii de dezvoltare şi a 
obiectivelor de investiţii. Modelul pe care se bazează 
comuna noastră este unul la care participă 
administraţia, sectorul privat şi cetăţeanul. 

aprindere/stingere automată, lucru care a dus la stimularea investiţiilor private care vizează direct Progresele se văd deja şi vom continua să construim 
reducerea semnificativă a consumului de energie îmbunătăţirea nivelului de trai şi valorificare pe acest model, o comună care se poate situa în 
electrică. În perspectivă dorim continuarea aeficientă a potenţialului local. Nu în ultimul rând, viitorul apropiat pe primul loc în judeţul Călăraşi, în 
procesului de îmbunătăţire a serviciilor cuprinse în atragerea fondurilor europene şi guvernamentale a privinţa calităţii vieţii.
activitatea de întreţinere a iluminatului public, reprezentat una dintre principalele preocupări ale 
vizate fiind defecţiunile care apar pe reţeaua administraţiei, deoarece resursele europene sunt î Rep: În perioada scursă de când exercitaţi 
stradală. Crearea unui mediu cât mai sănătos pentru esenţiale pentru realizarea proiectelor pe care le funcţia de primar, care au fost priorităţile 
noi şi copiii noştri a reprezentat o altă prioritate a aşteaptă locuitorii comunei noastre . administraţiei publice Unirea?
administraţiei publice locale. Astfel, primăria a Fl.B.: Primăria a avut printre priorităţi lucrările de 
continuat acţiunile anuale de întreţinere a spaţiilor î Rep: Ce investiţii au fost posibile în cursul reabilitare a străzilor, de asfaltare a aleilor şi 
verzi din sate, de toaletare şi înlocuire a arborilor de anului trecut?trotuarelor dintre cele trei sate aparţinătoare. 
pe aliniamentele stradale. Întrucât educaţia a fost, Fl.B.: Anul 2018 a fost anul finalizării unor proiecte Prioritizarea acţiunilor şi proiectelor specifice de 
este şi va fi o prioritate pentru comunitatea noastră, benefice comunităţii, precum: Amenajare trotuare energie prin intermediul Planului de Acţiune pentru 
au fost făcute investiţii în infrastructura pe DN3B în comuna Unirea, sat Unirea, cu o Energie Durabilă a creat premisele pentru comuna 
educaţională. În fiecare vară s-au efectuat lucrăride lungime de 5611 metri, valoare totală a proiectului Unirea de a se alinia la obiectivele Comisiei 
reparaţii la toate unităţile de învăţământ pentru a fiind de 627.614,40 lei; Schimbare acoperiş la Europene, care prevăd reducerea până în anul 2020 
asigura o infrastructură adecvată desfăşurării orelor Grădiniţa cu program normal din comuna Unirea, a emisiilor de CO2 cu 20%,respectiv creşterea cotei 
şi pentru a permite copiilor şi dascălilor să înceapă sat Unirea; Schimbare acoperiş Parohia Sf. Nicolae energiilor regenerabile şi îmbunătăţirea eficienţei 
noul an şcolar în condiţii cât mai bune. De asemenea din comuna Unirea, sat Unirea; Repararea energetice cu 20%. Extinderea şi modernizarea 
administraţia a urmărit impulsionarea şi bazinelor de la puţurile forate.iluminatului public prin montarea unor corpuri noi 
diversificarea activităţilor economice prin de iluminat cu tehnologie led şi puncte de 

î Rep: În prezent, la nivelul comunei, ce 
proiecte sunt în desfăşurare?
Fl.B.: La ora când vorbim, există două proiecte în 
curs de derulare şi anume: Modernizarea 
drumurilor de interes local din comuna Unirea, jud. 
Călăraşi, finanţat prin PNDL II, cu o lungime de 
5465 metri şi o valoare totală de  5.450.080,16 lei; 
Achiziţionarea unui utilaj/buldoexcavator pentru 
inbunătăţirea activităţii serviciului voluntar pentru 
Situaţii de Urgenţă Unirea cu o valoare totală 
431.559 lei. 

î Rep: Care sunt priorităţile primarului 
Belu pentru anii următori?
Fl.B.: Pentru viitor avem pregătite câteva proiecte 
deosebit de importante pentru comunitate precum: 
Asfaltarea tuturor străzilor din localităţile Unirea si 
Oltina; Amenajare trotuare în sat Oltina, com. 
Unirea; Susţinerea Parohiei Sf. Haralambie din 
satul Oltina, com. Unirea, pentru partea de 
cofinanţare având ca obiectiv, reabilitare biserică 
prin programul AFIR; Înfiintare reţea de distribuţie 
gaze naturale în satele aparţinătoare comunei.

î Rep: Care este mesajul dumneavoastră 
către locuitorii comunei Unirea?
Fl.B.: Tuturor le doresc sănătate şi îi asigur că doar 
împreună vom aduce comuna Unirea la un nivel de 
trai cât mai ridicat.

Florian Belu: „Anul 2018 a fost anul 
finalizării unor proiecte benefice comunităţii”

Dunărea Călăraşi, calificare în 
sferturile Cupei României la futsal

Au fost puse în 
vânzare biletele 

pentru meciul cu 
Dinamo Bucureşti

Gabriel Iancu, fost jucător la FCSB, 
a semnat cu Dunărea Călăraşi
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unărea Călăraşi continuă campania de Are 94 de jocuri disputate în liga I, marcând 18 goluri.
achiziţii şi anunţă transferul mijlocaşului A bifat două partide în Champions League, ambele cu Dofensiv (al doilea vârf), Gabriel Iancu, ultima Steaua în ediţia 2013-2014 (13 minute în partida cu 

oară la FC Voluntari. FC Schalke 04, de la Bucureşti, scor 0-0 şi 90 de 
În vârstă de 24 de ani, Iancu a mai jucat de-a lungul minute în jocul de la Londra Chelsea – Steaua, scor 1-
timpului la FC Viitorul, Steaua Bucureşti, 0, ambele în faza grupelor).
Karabukspor (Turcia) şi Termalica (Polonia). El a Are 8 selecţii la echipa de tineret România U21 (2 
semnat un contract valabil până la 30 iunie 2020. goluri marcate), 3 la Romînia U19 şi tot 3 la România 

U17 (2 goluri înscrise).
Gabriel Iancu – Carte de Vizită

Campion cu Steaua în ediţiile 2012-2013, 2013-2014 S-a născut la Bucureşti pe 15 aprilie 1994.
şi 2014-2015 şi cu FC Viitorul, în sezonul 2016-2017.A evoluat la FC Viitorul (2010-2013 şi 2016-2017 / 59 
Câştigător al Cupei României cu Steaua în ed. 2013-jocuri / 16 goluri), Steaua Bucureşti (2013-2015 / 81 
2014 şi al Supercupei României, tot cu Steaua în jocuri / 16 goluri), Kardemir Karabukspor (Turcia L1: 
sezonul 2014-2015.2015-2016 / 7 jocuri / 2 goluri), Bruk – Bet Termalica 

Nieciecza (Polonia L1: 2017-2018 / 14 jocuri / 2 Potrivit site-ului www.transfermarkt.com, este 
goluri) şi FC Voluntari (2018). evaluat la 250 de mii de euro.

unărea Călăraşi anunţă că biletele pentru 
partida cu Dinamo Bucureşti, ce va avea loc Dpe 24 februarie, de la ora 14:00, pe arena Ion 

Comşa, au fost puse în vânzare, începând de ieri, la 
casele de la stadionul Municipal.

Tribuna 1- 30 lei, Tribuna 2 - 40 lei, Peluze - 15 lei, 
Family (1+1gratis) - 15 lei, Tribuna acoperită - 80 lei. 

Program: 

Joi, 14 februarie - Vineri, 15 februarie 10:00-17:00; 

Sâmbătă, 16 februarie:10:00-12:00; 

Luni, 18 februarie, Vineri, 22 februarie 10:00-17:00; 

Sâmbătă, 23 februarie, 10:00 - 12:00 şi Duminică, 
24 februarie, până la ora meciului.

ul competiţiei cu FK Odorheiu Secuiesc, 
echipă care tot duminică a trecut de 
Bukovina Vicov cu 12-6!

Fortius Buzău - Dunărea 
Călăraşi 1-12 (0-6)ala Sporturilor din Sărata 

Monteoru a găzduit, duminica 
Au marcat: Narcis Oprea (36) / Cesar trecută, partida dintre Fortius S Ribeiro (3, 33), Paulo Pinto (6, 9, 30), 

Buzău şi Futsal Club Dunărea Călăraşi Rodrigo Coelho (8, 34), Yanez Galan (14, 
din cadrul optimilor de finală ale 28, 30), Thyago Monteiro (19), Gabriel 
Cupei României, ediţia 2018 – 2019. Şerban (29).
„Galben – albaştrii” au făcut Fortius: 1. Ştefan Leu – 7. Vasile Leu, 8. 
spectacol câştigând într-o manieră Gabriel Mihăescu, 6. Gabriel Sârbescu, 
entuziasmantă: 12-1 (6-1). 2. Irinel Voicu.Rezerve: 4. Saron 

Chirică, 9. Georgian Bucur, 16. Narcis 
Cesar Ribeiro a deschis scorul în Oprea, 12. Florin Creţu, 3. Claudiu 
minutul 3, Paulo Pinto majorând Pâslaru, 11. Ionuţ Moise.
diferenţa 3 minute mai târziu. Scorul ia 

Antrenor: Vasile Leuproprţii în minutul 8 când Rodrigo 
Dunărea: 1. Andrei Moldovanu – 7. Coelho înscrie pentru 3-0 în favoarea 
Marian Plugaru, 14. Yanez Galan, 17. Dunării.
Thyago Monteiro, 15. Cesar Ribeiro. Gazdele vor scoate pentru a 4-a oară 

mingea din poartă în min. 9, după Rezerve: 21. Igor Garcia, 87. Gabriel 
reuşita lui Paulo Pinto.. Până la pauză Şerban, 5. Robert Vârlan, 8. Marian 
Yanez Galan (min. 14) şi Thyago Şotârcă, 6. Doru Rotaru, 2. Ionuţ 
Monteiro (min. 19) îşi trec şi ei numele Movileanu, 3. George Tomescu, 12. 
pe lista marcatorilor. Paulo Pinto, 11. Rodrigo Coelho.
În partea a doua, Dunărea reia ofensiva Antrenor: Marian Şotârcă

tabela să arate 12-0 pentru echipa Narcis Oprea în minutul 36.cu acelaşi apetit marcând 6 goluri în 
Au arbitrat: Marian Carp şi Flavius noastră cu 6 minute înainte de final. Dunărea se califică en – fanfare în doar 6 minute. Yanez Galan (min. 28 şi 
Cojocaru (ambii din Galaţi). Observa-Fortius are totuşi puterea să înscrie sferturile de finală, fază în care se va 30), G. Şerban (29), Paulo Pinto (30), C. 
tor: Gabriel Gherman (Bucureşti).golul de onoare, în minutul 36 prin duela pentru accederea în Final Four – Ribeiro (33) şi R. Coelho (34) au făcut ca 

Mircea Brânduşă

upă doi ani şi jumătate din mandatul pe 
care locuitorii comunei Unirea i l-au Dîncredinţat în iunie 2016, Florin Belu 

consideră că localitatea pe care o păstoreşte 
trăieşte în aceşti ani o perioadă benefică, cea a 
unei comune în creştere din punct de vedere 
economic şi administrativ. 

î Rep: Domnule primar, de ce consideraţi 
localitatea Unirea ca fiind una aflată în prim 
planul judeţului Călăraşi? 
Fl.B.: Pentru că noi toţi am muncit şi am reuşit să 
aducem acestei comunităţi cinstea de a fi cea mai 
prietenoasă din judeţ, stabilă din punct de vedere 
economic şi ambiţioasă social. Avem totodată şi 
dreptul să ne bucurăm şi motive de mândrie că ne-
am născut pe aceste meleaguri. 

î Rep: Cum argumentaţi afirmaţiile de mai 
sus?
Fl.B.: În opinia mea, administraţia publică locală s-a 
bazat pe participarea reprezentanţilor diferitelor 
domenii de activitate, în special în sectorul agricol, 
precum şi pe participarea tuturor cetăţenilor la 
stabilirea principalelor direcţii de dezvoltare şi a 
obiectivelor de investiţii. Modelul pe care se bazează 
comuna noastră este unul la care participă 
administraţia, sectorul privat şi cetăţeanul. 

aprindere/stingere automată, lucru care a dus la stimularea investiţiilor private care vizează direct Progresele se văd deja şi vom continua să construim 
reducerea semnificativă a consumului de energie îmbunătăţirea nivelului de trai şi valorificare pe acest model, o comună care se poate situa în 
electrică. În perspectivă dorim continuarea aeficientă a potenţialului local. Nu în ultimul rând, viitorul apropiat pe primul loc în judeţul Călăraşi, în 
procesului de îmbunătăţire a serviciilor cuprinse în atragerea fondurilor europene şi guvernamentale a privinţa calităţii vieţii.
activitatea de întreţinere a iluminatului public, reprezentat una dintre principalele preocupări ale 
vizate fiind defecţiunile care apar pe reţeaua administraţiei, deoarece resursele europene sunt î Rep: În perioada scursă de când exercitaţi 
stradală. Crearea unui mediu cât mai sănătos pentru esenţiale pentru realizarea proiectelor pe care le funcţia de primar, care au fost priorităţile 
noi şi copiii noştri a reprezentat o altă prioritate a aşteaptă locuitorii comunei noastre . administraţiei publice Unirea?
administraţiei publice locale. Astfel, primăria a Fl.B.: Primăria a avut printre priorităţi lucrările de 
continuat acţiunile anuale de întreţinere a spaţiilor î Rep: Ce investiţii au fost posibile în cursul reabilitare a străzilor, de asfaltare a aleilor şi 
verzi din sate, de toaletare şi înlocuire a arborilor de anului trecut?trotuarelor dintre cele trei sate aparţinătoare. 
pe aliniamentele stradale. Întrucât educaţia a fost, Fl.B.: Anul 2018 a fost anul finalizării unor proiecte Prioritizarea acţiunilor şi proiectelor specifice de 
este şi va fi o prioritate pentru comunitatea noastră, benefice comunităţii, precum: Amenajare trotuare energie prin intermediul Planului de Acţiune pentru 
au fost făcute investiţii în infrastructura pe DN3B în comuna Unirea, sat Unirea, cu o Energie Durabilă a creat premisele pentru comuna 
educaţională. În fiecare vară s-au efectuat lucrăride lungime de 5611 metri, valoare totală a proiectului Unirea de a se alinia la obiectivele Comisiei 
reparaţii la toate unităţile de învăţământ pentru a fiind de 627.614,40 lei; Schimbare acoperiş la Europene, care prevăd reducerea până în anul 2020 
asigura o infrastructură adecvată desfăşurării orelor Grădiniţa cu program normal din comuna Unirea, a emisiilor de CO2 cu 20%,respectiv creşterea cotei 
şi pentru a permite copiilor şi dascălilor să înceapă sat Unirea; Schimbare acoperiş Parohia Sf. Nicolae energiilor regenerabile şi îmbunătăţirea eficienţei 
noul an şcolar în condiţii cât mai bune. De asemenea din comuna Unirea, sat Unirea; Repararea energetice cu 20%. Extinderea şi modernizarea 
administraţia a urmărit impulsionarea şi bazinelor de la puţurile forate.iluminatului public prin montarea unor corpuri noi 
diversificarea activităţilor economice prin de iluminat cu tehnologie led şi puncte de 

î Rep: În prezent, la nivelul comunei, ce 
proiecte sunt în desfăşurare?
Fl.B.: La ora când vorbim, există două proiecte în 
curs de derulare şi anume: Modernizarea 
drumurilor de interes local din comuna Unirea, jud. 
Călăraşi, finanţat prin PNDL II, cu o lungime de 
5465 metri şi o valoare totală de  5.450.080,16 lei; 
Achiziţionarea unui utilaj/buldoexcavator pentru 
inbunătăţirea activităţii serviciului voluntar pentru 
Situaţii de Urgenţă Unirea cu o valoare totală 
431.559 lei. 

î Rep: Care sunt priorităţile primarului 
Belu pentru anii următori?
Fl.B.: Pentru viitor avem pregătite câteva proiecte 
deosebit de importante pentru comunitate precum: 
Asfaltarea tuturor străzilor din localităţile Unirea si 
Oltina; Amenajare trotuare în sat Oltina, com. 
Unirea; Susţinerea Parohiei Sf. Haralambie din 
satul Oltina, com. Unirea, pentru partea de 
cofinanţare având ca obiectiv, reabilitare biserică 
prin programul AFIR; Înfiintare reţea de distribuţie 
gaze naturale în satele aparţinătoare comunei.

î Rep: Care este mesajul dumneavoastră 
către locuitorii comunei Unirea?
Fl.B.: Tuturor le doresc sănătate şi îi asigur că doar 
împreună vom aduce comuna Unirea la un nivel de 
trai cât mai ridicat.

Florian Belu: „Anul 2018 a fost anul 
finalizării unor proiecte benefice comunităţii”

Dunărea Călăraşi, calificare în 
sferturile Cupei României la futsal

Au fost puse în 
vânzare biletele 

pentru meciul cu 
Dinamo Bucureşti

Gabriel Iancu, fost jucător la FCSB, 
a semnat cu Dunărea Călăraşi
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coaqua Călăraşi, furnizorul serviciilor 
de apă şi canalizare în judeţul Călăraşi, Eanunţă că a implementat o nouă 

metodă de plată ce va fi accesibilă clienţilor 
s o c i e t ă ţ i i  -  p l a t a  p r i n  a p l i c a ţ i a  
mobilPayWalet.

„Cu mobilPay Wallet siguranţa şi simplitatea 
plăţilor cunoaşte o nouă definiţie, fiind cel mai 
facil şi eficient sistem de plată, dedicat 
clienţilor finali, gândit pentru a uşura plata 
serviciilor de apă şi canalizare.

MobilPay Wallet este disponibilă GRATUIT 
pentru iOs şi Android, cu care clientii nostri 
pot plăti facturile pentru serviciile de apă şi 
canalizare în mod rapid şi sigur. Aplicaţia 
poate fi descarcată de pe App Store şi Google 
Play.” - se arată pe pagina de facebook a 
societăţii.

Prin cererea de executare silită formulată de putere de 316 kw,  cutie viteze automată,  
creditorul AMEROPA GRAINS S.A. cu sediul în având prețul de începere a licitației de 
Constanţa, str. Theodor Burada, nr. 25, judeţ Constanţa, 25.700,00 lei, proprietatea debitorului.
prin reprezentant convenţional consilier juridic Duţu 

Prețul de începere a licitației a fost stabilit prin 
Mihaela Fraga, înregistrată pe rolul B.E.J. Drăgan, având 

Raport evaluare întocmit de expert tehnic judiciar și 
sediul în București, str. Vânători, nr. 5-11, et. 3, ap. 18, 

evaluator inginer Duță Florian, ce se află depus la dosarul 
sector 5, prin executor judecătoresc Drăgan Florina-

execuțional.
Lăcrămioara, împotriva debitorului SIGMA SEMENCE 
S.R.L., cu sediul în Slobozia, str. Vânători, bl. D1, sc. A, ap. Somăm pe toți cei care pretind vrun drept 
8, et. 3, judeţ Ialomiţa, în baza titlului executoriu asupra bunurilor urmărite descrise mai sus să îl anunțe 
Contract de ipotecă mobiliară nr. 9008/ 01.08.2017 și Act pe executorul judecătoresc înaintea datei stabilite 
Adițional nr. 1/30.11.2017, s-a dispus deschiderea pentru vânzare.
dosarului execuțional nr. 11/2018.

Invităm pe toți cei care doresc să cumpere 
Conform art. 762 alin. 1 Cod Procedură Civilă, bunurile scoase la licitație publică să se prezinte la locul, 

aducem la cunoștiință generală că în ziua de 22.02.2019, data și ora stabilite, iar până la această dată să depună la 
ora 10,00, va avea loc în localitatea Drajna Nouă, județ sediul B.E.J. Drăgan oferte de cumpărare.
Călărași, vânzarea la licitație publică a următorului bun 

În conformitate cu art. 768 alin. 1 C.P.C., 
mobil:

participanții la licitație trebuie să consemneze la 
- autovehiculul CAP TRACTOR model MAN TGA dispoziția executorului judecătoresc, cel mai târziu până 

18.430, an fabricație 2005, culoare alb, motor la începerea licitației, o garanție de participare de cel 
alimentare motorină, cilindree 10518 cm, putin 10% din prețul de începere al licitației. 

Mircea Brânduşă

n iunie 2016, locuitorii comunei Dichiseni l-au 
reales ca primar, pentru un nou mandat de patru Îani, pe Iulian Radu. După doi ani şi jumătate în 

fruntea administraţiei locale vine în faţa locuitorilor 
comunei să arate realizările sale şi ale 
colaboratorilor din primărie.

Rep: Pentru început vă rog să faceţi o scurtă 
prezentare a activităţii primăriei Dichiseni 
din punct de vedere economic şi admini-
strativ.
I.R.: Economic a fost o perioadă destul de delicată. Ne-
am angajat în multe cheltuieli cu resurse limitate, în 
condiţiile în care au existat măriri de salarii. La un 
moment dat am aşteptat sprijin de la Consiliu 
Judeţean pentru alocarea unor sume de bani prin care 
să asigurăm funcţionarea primăriei la parametrii 
normali. Administrativ, organigrama este completă, 
posturile sunt acoperite cu specialişti, astfel încât 
locuitorii beneficiază de servicii prompte şi de calitate.

Rep: Care au fost priorităţile administraţiei 
Dichiseni în această perioadă?
I.R.: Principalul obiectiv a fost acela de a continua 
proiectele demarate, dar şi de a realiza noi investiţii, 
cu prioritate în infrastructură. Multe investiţii de pe 
raza comunei s-au realizat cu fonduri europene. O 
preocupare majoră a administraţiei locale a fost, este 

nerealizări? Daca da, care sunt acestea şi din sunt executate în proporţie de 42%, valoarea totală şi va fi, cea de atragere de bani europeni care să fie 
ce motive ceea ce v-aţi propus nu s-a putut conform contractului – 3.015.453,94 lei; Înfiinţare utilizaţi în lucrări de dezvoltare a infrastructurii 
îndeplini? teren de sport şi dotări aferente în comuna Dichiseni, comunei. 
I.R.: Desigur, ca şi în viaţă, nu tot ceea ce îţi propui la judeţul Călăraşi, prin PNDL – contract de finanţare 
un anumit moment se poate realiza. Nu toate au semnat, valoarea totală conform contractului – Rep: Domnule primar, ce realizări au fost 
decurs cum am gândit eu şi nu s-a rezolvat aşa cum aş 450.975 lei; Grădiniţă cu program normal pentru 2 posibile în această perioadă şi de unde au fost 
fi vrut. Şi aici m-aş referi, în principal, la atragerea grupe, prin FEDR – obţinere avize pentru autorizaţie susţinute financiar?
fondurilor financiare şi promovarea /implementarea construcţie, valoarea totală conform contractului - I .R . :  Modernizarea  i luminatulu i  s t radal ,  
unor proiecte. Motivele sunt aceleaşi: legislaţia bugetul de stat/fonduri europene 280.621,34 lei; modernizarea drumurilor de interes public local. În 
stufoasă. Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare altă ordine de idei, am încercat, şi sper că am şi reuşit 

aşezământ de cultură din comuna Dichiseni, sat în bună parte, să susţinem şi să dinamizăm activităţile 
Rep: Ce proiecte aveţi în lucru? Dichiseni, judeţul Călăraşi, prin CNI – demarare sportive şi culturale. În plan sportiv, rezultatele se văd 
I.R.: Desigur, chiar săptămâna aceasta am înaintat lucrări execuţie, valoarea totală conform contractului şi sunt mândru că în acest an echipa de fotbal „AS 
către Consiliul Judeţean, pentru cofinanţare, o listă de – 1.682.674 lei.Viitorul” ce activează în liga a cincea, are mari şanse de 
priorităţi, care cuprinde următoarele proiecte: a promova în eşalonul superior. În ceea ce priveşte 
Modernizare drumuri de interes local în comuna Rep: Care sunt priorităţile dumneavoastră cultura, am sprijinit toate iniţiativele de acest gen. Am 
Dichiseni, judeţul Călăraşi, prin PNDL – în procedura pentru perioada de timp rămasă din acest organizat „Zilele Comunei” şi am înfiinţat ansamblul 
de achiziţie a lucrărilor de execuţie, valoarea totală mandat în fruntea primăriei Dichiseni?de dansuri populare,  „Mlădiţele Dichiseniului” ale 
conform contractului: 10.268.840 lei; Extindere reţea I.R.: În linii mari aş menţiona construirea căminului cărui evoluţii ne face cunoscută comuna în judeţ, în 
apă potabilă în sat Coslogeni şi branşamente la cultural, pentru ca toate evenimentele comunităţii să ţară şi în străinătate.
reţeaua de apă potabilă, sat Dichiseni, Coslogeni şi se poată desfăşura, indiferent de anotimp, în cele mai 
Satnoieni, judeţul Călăraşi, prin PNDL – lucrările bune condiţii. La nivel de infrastructură, ne dorim Rep: Domnule primar, în acest timp, aţi avut 

asfaltarea de noi străzi.
Mai avem în vedere un proiect, în colaborare cu alte 
comune, pentru introducerea gazelor naturale. Cât 
priveşte noua sesiune de proiecte 2019-2020 cu 
finanţare europeană, aşteptăm lansarea programelor 
şi ne dorim să accesăm cât mai multe de astfel de 
proiecte pe măsuri care vor permite demararea unor 
lucrări necesare comunităţii.

Rep: Ce doriţi să le transmiteţi locuitorilor 
comunei Dichiseni?
I.R.: În primul rând le doresc sănătate şi putere de 
muncă în tot ceea ce întreprind şi vreau să-i asigur de 
tot sprijinul nostru pentru rezolvarea problemelor în 
limita legalităţii.Atât eu, ca primar, dar şi colectivul 
din primărie ne propunem să menţinem şi să 
îmbunătăţim relaţia noastră cu locuitorii comunei, să 
cunoaştem cât mai bine care sunt doleanţele lor, cu ce 
putem noi, ca administraţie locală, să îi ajutăm. Uşa 
primarului va fi în permanenţă deschisă pentru 
oricare dintre cetăţeni. În aceşti doi ani şi jumătate de 
mandat, am încercat şi sper că am reuşit, să arăt că 
promisiunile din campania electorală nu rămân doar 
pe hârtie. Mai avem multe de realizat în comună. Sunt 
convins însă că, alături de toţi locuitorii, de consilierii 
locali, de angajaţii primăriei, vom reuşi să finalizăm 
lucrările începute şi să începem altele noi. Îi mai 
asigur pe cetăţenii din comună că, şi în următoarea 
perioadă de timp, voi fi în mijlocul lor şi toate 
problemele semnalate de aceştia vor fi priorităţile 
activităţii mele ca primar. 

DOSAR EXECUŢIONAL NR. 11/2018
DATA 07.02.2019

PUBLICAȚIE DE VÂNZARE

Facturile către 
Ecoaqua Călăraşi se 

pot plăti şi de pe mobil

Iulian Radu: „La nivel de infrastructură, 
ne dorim asfaltarea de noi străzi”
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CĂLĂRAŞI - 910019, Str. 1 DECEMBRIE 1918, NR. 1, BL. A 24 , SC. 4, PARTER, TELEFON / FAX  0242.314.186

ANUNŢ

coaqua Călăraşi, furnizorul serviciilor 
de apă şi canalizare în judeţul Călăraşi, Eanunţă că a implementat o nouă 

metodă de plată ce va fi accesibilă clienţilor 
s o c i e t ă ţ i i  -  p l a t a  p r i n  a p l i c a ţ i a  
mobilPayWalet.

„Cu mobilPay Wallet siguranţa şi simplitatea 
plăţilor cunoaşte o nouă definiţie, fiind cel mai 
facil şi eficient sistem de plată, dedicat 
clienţilor finali, gândit pentru a uşura plata 
serviciilor de apă şi canalizare.

MobilPay Wallet este disponibilă GRATUIT 
pentru iOs şi Android, cu care clientii nostri 
pot plăti facturile pentru serviciile de apă şi 
canalizare în mod rapid şi sigur. Aplicaţia 
poate fi descarcată de pe App Store şi Google 
Play.” - se arată pe pagina de facebook a 
societăţii.

Prin cererea de executare silită formulată de putere de 316 kw,  cutie viteze automată,  
creditorul AMEROPA GRAINS S.A. cu sediul în având prețul de începere a licitației de 
Constanţa, str. Theodor Burada, nr. 25, judeţ Constanţa, 25.700,00 lei, proprietatea debitorului.
prin reprezentant convenţional consilier juridic Duţu 

Prețul de începere a licitației a fost stabilit prin 
Mihaela Fraga, înregistrată pe rolul B.E.J. Drăgan, având 

Raport evaluare întocmit de expert tehnic judiciar și 
sediul în București, str. Vânători, nr. 5-11, et. 3, ap. 18, 

evaluator inginer Duță Florian, ce se află depus la dosarul 
sector 5, prin executor judecătoresc Drăgan Florina-

execuțional.
Lăcrămioara, împotriva debitorului SIGMA SEMENCE 
S.R.L., cu sediul în Slobozia, str. Vânători, bl. D1, sc. A, ap. Somăm pe toți cei care pretind vrun drept 
8, et. 3, judeţ Ialomiţa, în baza titlului executoriu asupra bunurilor urmărite descrise mai sus să îl anunțe 
Contract de ipotecă mobiliară nr. 9008/ 01.08.2017 și Act pe executorul judecătoresc înaintea datei stabilite 
Adițional nr. 1/30.11.2017, s-a dispus deschiderea pentru vânzare.
dosarului execuțional nr. 11/2018.

Invităm pe toți cei care doresc să cumpere 
Conform art. 762 alin. 1 Cod Procedură Civilă, bunurile scoase la licitație publică să se prezinte la locul, 

aducem la cunoștiință generală că în ziua de 22.02.2019, data și ora stabilite, iar până la această dată să depună la 
ora 10,00, va avea loc în localitatea Drajna Nouă, județ sediul B.E.J. Drăgan oferte de cumpărare.
Călărași, vânzarea la licitație publică a următorului bun 

În conformitate cu art. 768 alin. 1 C.P.C., 
mobil:

participanții la licitație trebuie să consemneze la 
- autovehiculul CAP TRACTOR model MAN TGA dispoziția executorului judecătoresc, cel mai târziu până 

18.430, an fabricație 2005, culoare alb, motor la începerea licitației, o garanție de participare de cel 
alimentare motorină, cilindree 10518 cm, putin 10% din prețul de începere al licitației. 

Mircea Brânduşă

n iunie 2016, locuitorii comunei Dichiseni l-au 
reales ca primar, pentru un nou mandat de patru Îani, pe Iulian Radu. După doi ani şi jumătate în 

fruntea administraţiei locale vine în faţa locuitorilor 
comunei să arate realizările sale şi ale 
colaboratorilor din primărie.

Rep: Pentru început vă rog să faceţi o scurtă 
prezentare a activităţii primăriei Dichiseni 
din punct de vedere economic şi admini-
strativ.
I.R.: Economic a fost o perioadă destul de delicată. Ne-
am angajat în multe cheltuieli cu resurse limitate, în 
condiţiile în care au existat măriri de salarii. La un 
moment dat am aşteptat sprijin de la Consiliu 
Judeţean pentru alocarea unor sume de bani prin care 
să asigurăm funcţionarea primăriei la parametrii 
normali. Administrativ, organigrama este completă, 
posturile sunt acoperite cu specialişti, astfel încât 
locuitorii beneficiază de servicii prompte şi de calitate.

Rep: Care au fost priorităţile administraţiei 
Dichiseni în această perioadă?
I.R.: Principalul obiectiv a fost acela de a continua 
proiectele demarate, dar şi de a realiza noi investiţii, 
cu prioritate în infrastructură. Multe investiţii de pe 
raza comunei s-au realizat cu fonduri europene. O 
preocupare majoră a administraţiei locale a fost, este 

nerealizări? Daca da, care sunt acestea şi din sunt executate în proporţie de 42%, valoarea totală şi va fi, cea de atragere de bani europeni care să fie 
ce motive ceea ce v-aţi propus nu s-a putut conform contractului – 3.015.453,94 lei; Înfiinţare utilizaţi în lucrări de dezvoltare a infrastructurii 
îndeplini? teren de sport şi dotări aferente în comuna Dichiseni, comunei. 
I.R.: Desigur, ca şi în viaţă, nu tot ceea ce îţi propui la judeţul Călăraşi, prin PNDL – contract de finanţare 
un anumit moment se poate realiza. Nu toate au semnat, valoarea totală conform contractului – Rep: Domnule primar, ce realizări au fost 
decurs cum am gândit eu şi nu s-a rezolvat aşa cum aş 450.975 lei; Grădiniţă cu program normal pentru 2 posibile în această perioadă şi de unde au fost 
fi vrut. Şi aici m-aş referi, în principal, la atragerea grupe, prin FEDR – obţinere avize pentru autorizaţie susţinute financiar?
fondurilor financiare şi promovarea /implementarea construcţie, valoarea totală conform contractului - I .R . :  Modernizarea  i luminatulu i  s t radal ,  
unor proiecte. Motivele sunt aceleaşi: legislaţia bugetul de stat/fonduri europene 280.621,34 lei; modernizarea drumurilor de interes public local. În 
stufoasă. Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare altă ordine de idei, am încercat, şi sper că am şi reuşit 

aşezământ de cultură din comuna Dichiseni, sat în bună parte, să susţinem şi să dinamizăm activităţile 
Rep: Ce proiecte aveţi în lucru? Dichiseni, judeţul Călăraşi, prin CNI – demarare sportive şi culturale. În plan sportiv, rezultatele se văd 
I.R.: Desigur, chiar săptămâna aceasta am înaintat lucrări execuţie, valoarea totală conform contractului şi sunt mândru că în acest an echipa de fotbal „AS 
către Consiliul Judeţean, pentru cofinanţare, o listă de – 1.682.674 lei.Viitorul” ce activează în liga a cincea, are mari şanse de 
priorităţi, care cuprinde următoarele proiecte: a promova în eşalonul superior. În ceea ce priveşte 
Modernizare drumuri de interes local în comuna Rep: Care sunt priorităţile dumneavoastră cultura, am sprijinit toate iniţiativele de acest gen. Am 
Dichiseni, judeţul Călăraşi, prin PNDL – în procedura pentru perioada de timp rămasă din acest organizat „Zilele Comunei” şi am înfiinţat ansamblul 
de achiziţie a lucrărilor de execuţie, valoarea totală mandat în fruntea primăriei Dichiseni?de dansuri populare,  „Mlădiţele Dichiseniului” ale 
conform contractului: 10.268.840 lei; Extindere reţea I.R.: În linii mari aş menţiona construirea căminului cărui evoluţii ne face cunoscută comuna în judeţ, în 
apă potabilă în sat Coslogeni şi branşamente la cultural, pentru ca toate evenimentele comunităţii să ţară şi în străinătate.
reţeaua de apă potabilă, sat Dichiseni, Coslogeni şi se poată desfăşura, indiferent de anotimp, în cele mai 
Satnoieni, judeţul Călăraşi, prin PNDL – lucrările bune condiţii. La nivel de infrastructură, ne dorim Rep: Domnule primar, în acest timp, aţi avut 

asfaltarea de noi străzi.
Mai avem în vedere un proiect, în colaborare cu alte 
comune, pentru introducerea gazelor naturale. Cât 
priveşte noua sesiune de proiecte 2019-2020 cu 
finanţare europeană, aşteptăm lansarea programelor 
şi ne dorim să accesăm cât mai multe de astfel de 
proiecte pe măsuri care vor permite demararea unor 
lucrări necesare comunităţii.

Rep: Ce doriţi să le transmiteţi locuitorilor 
comunei Dichiseni?
I.R.: În primul rând le doresc sănătate şi putere de 
muncă în tot ceea ce întreprind şi vreau să-i asigur de 
tot sprijinul nostru pentru rezolvarea problemelor în 
limita legalităţii.Atât eu, ca primar, dar şi colectivul 
din primărie ne propunem să menţinem şi să 
îmbunătăţim relaţia noastră cu locuitorii comunei, să 
cunoaştem cât mai bine care sunt doleanţele lor, cu ce 
putem noi, ca administraţie locală, să îi ajutăm. Uşa 
primarului va fi în permanenţă deschisă pentru 
oricare dintre cetăţeni. În aceşti doi ani şi jumătate de 
mandat, am încercat şi sper că am reuşit, să arăt că 
promisiunile din campania electorală nu rămân doar 
pe hârtie. Mai avem multe de realizat în comună. Sunt 
convins însă că, alături de toţi locuitorii, de consilierii 
locali, de angajaţii primăriei, vom reuşi să finalizăm 
lucrările începute şi să începem altele noi. Îi mai 
asigur pe cetăţenii din comună că, şi în următoarea 
perioadă de timp, voi fi în mijlocul lor şi toate 
problemele semnalate de aceştia vor fi priorităţile 
activităţii mele ca primar. 
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Facturile către 
Ecoaqua Călăraşi se 

pot plăti şi de pe mobil

Iulian Radu: „La nivel de infrastructură, 
ne dorim asfaltarea de noi străzi”
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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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