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PROGRAM CINEMA 

n PRIMĂRIA CĂLĂRAŞI

SÂMBĂTĂ DUMINICĂ LUNI MARŢI MIERCURI

14°C 16°C 21°C 17°C17°C 6°C 13°C

VINERI JOI
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Program Cinema Călăraşi 
23 - 30 iunie 2017

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

ACTUALITATE
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O cursă dus: 

12 
minute!

SC Coslo - Zinca SRL Călăraşi
Trecere Chiciu - Ostrov

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

Relaţii la telefon 0734.99.00.11

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

Siguranţă, confort, rapiditate, punctualitate
Tarif autoturisme 

. 
Autoturismele cu 
numere de  
(Silistra) beneficiază 
de 

8 euro/35 lei

CL, CT şi CC

reducere de 50%

Str. 1 Decembrie 1918, nr 2, Calarasi
Tel:+40 242 318 996
fax: +40 242 315 858
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Vă 
mulţumim !

Vă
mulţumim !

upă 18 ani petrecuţi Răzvan Meseşeanu a 
în Organizaţia demisionat din funcţia de DJudeţeană a PSD vicepreşedinte dar şi din PSD.

Călăraşi, timp în care a Motivele, aceleaşi cu ale 
deţinut funcţii de consilier celorlalţi doi demisionari de 
local sau judeţean, viceprimar săptămâna trecută din 
al municipiului Călăraşi sau Consiliul Local Călăraşi, 
inspector şef al ITM Călăraşi, Alexandru...
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Biserica 
, aproape 

de comunitate

"Sfinţii Arhangheli 
Mihail şi Gavriil"

Dunărea a reuşit să deschidă scorul în Tabela s-a modificat din nou în minutul 14. upa României la futsal, ediţia 2018-
minutul 10 prin Rodrogo Coelho, brazilianul Spaniolul Yanez Galan transformă cu 2019, rămâne la Călăraşi. Dunărea CCălăraşi scrie istorie şi câştigă pentru marcând în urma unui şut pe jos expediat de precizie o lovitură de la 10 metri primită de 
la 12-13 metri pe un soi de contraatac, echipa noastră datorită celor 6 faulturi prima dată Cupa României după finala 
năucitor pentru defensiva oaspeţilor. realizate de gălăţeni. câştigată în faţa celor de la United Galaţi. >> pagina 8

PSD Călăraşi are 
conducere pe placul 

Centrului nu şi a unor 
membri locali

Odată ce a fost agreată de centru, alegerea 
lui Iulian Iacomi în funcţia de preşedinte 
al organizaţiei judeţene a PSD Călăraşi a 
devenit o simplă formalitate. Cu asta şi-a şi 
început discursul Liviu...
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Protejarea 
patrimoniului 
cultural - etnografic 
la !Chirnogi

Colegiul Naţional 
„Barbu Ştirbei” 
Călăraşi este pe 
harta roboticii!

Denisa Ciulinaru
Alexandru Chiriţă 

 şi 
au 

demisionat din 
Consiliul Local 
Călăraşi

Deputatul de Ialomiţa, 
Ştefan Musoiu, anunţă 
că la sfârşitul anului va 
demara licitaţia pentru 
execuţia pasajului de 
la Drajna

Răzvan Meseşeanu şi-a dat 
demisia din funcţia de 

vicepreşedinte şi din PSD

Dunărea Călăraşi a câştigat 
Cupa României la futsal 

n Primul trofeu din istoria echipelor de club din Călăraşi 
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oi, 14 martie, în Călăraşi, a avut loc – Nivelul mediu de educaţie considerat ordinea metodelor de căutare cele mai De asemenea, aproape un sfert nu ar 
Conferinţa finală a proiectului de către respondenţi drept principala utilizate. accepta o slujbă care presupune naveta, J„Heightened Information and dificultate pe care au întâlnit-o în De aceea, avem o nevoie crescută de iar peste 30% ar merge să lucreze pe 

R e s o u r c e s  f o r  E m p l o y a b i l i t y  găsirea unui loc de muncă; educare a forţei de muncă în legătură cu distanţă de maxim 15 km de casă;
Development” (Informaţie sporită şi – Nivelul salariilor la nivel local este 
resurse pentru dezvoltarea capacităţii considerat neatractiv de aproximativ o 
de angajare), implementat de Asociaţia treime dintre respondenţi, ceea ce 
Triangulum – lider proiect, Asociaţia reprezintă o problemă în găsirea unui 
Partenerii 2000 Călăraşi, AIRI – loc de muncă de calitate.
Sil istra” şi  Asociaţia Dobrogea 

Ce spun angajatoriiDunăreană Silistra – parteneri.
Proiectul a avut ca scop crearea unor Din analiza datelor primare obţinute 
instrumente durabile pentru oferirea de prin interogarea angajatorilor din 
informaţii şi resurse pentru creşterea judeţul Călăraşi (reprezentanţi ai IMM-
potenţialului de angajare şi a mobilităţii urilor) se pot trage următoarele 
forţei de muncă în zona transfrontalieră concluzii:
dintre Bulgaria şi România.

– Ultimii 3 ani au fost marcaţi de Grupul ţintă al proiectului este compus 
majorarea sau cel mult stagnarea din 300 de persoane care locuiesc în 
numărului de angajaţi, puţini menţio-judeţul Călăraşi şi în Silistra.
nând reducerea numărului de salariaţi;Activităţile de cercetare din cadrul 

proiectului vizează anticiparea nevoilor – 75% dintre respondenţi declară că 
– Nivelul scăzut de participare la mijloacele moderne, eficiente şi rapide de formare profesională şi realizarea intenţionează să extindă afacerea şi să 
programele de informare şi consiliere de prospectare a forţei de muncă;unei prognoze a dezvoltării pieţei creeze noi locuri de muncă, sugerând o 
profesională; – Există un interes sporit în rândul muncii în zona transfrontalieră Călăraşi creştere a cererii forţei de muncă. Un 
– Cele mai raportate trei modalităţi de a respondenţilor pentru o platformă – Silistra. sfert dintre respondenţi au afirmat că, la 
găsi un loc de muncă: prin cunoştinţe online care informează despre piaţa Ce spun cei aflaţi în căutarea unui loc de momentul studiului, s-au înregistrat 
(prieteni, vecini, etc), prin Agenţia locală şi regională a forţei de muncă, muncă posturi vacante, atât pentru forţă de 
Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de peste 75% dintre respondenţi fiind Ca urmare a analizei datelor din teren muncă calificată, cât şi pentru forţă de 
Muncă (AJOFM) şi cu ajutorul familiei decişi să consulte o astfel de platformă;colectate din rândurile forţei de muncă, muncă necalificată;
sau al rudelor. – Mobilitatea forţei de muncă este respectiv din cadrul persoanelor de 

– Principalele dificultăţi raportate de Căutarea electronică a locurilor de relativ scăzută. 40% dintre respondenţi peste 18 ani, atât bărbaţi cât şi femei, din 
angajatori în recrutarea personalului muncă disponibile (prin site-uri de au declarat că nu vor lua în considerare judeţul Călăraşi, s-au identificat 
sunt aşteptările salariale prea ridicate şi recrutare, platforme sau site-uri web ale oferte de muncă în ţara vecină, în următoarele probleme care stau la baza 
nivelurile scăzute de calificare.companiei) se situează pe locul patru în regiunea Silistra.şomajului:

Primaria Comunei Dichiseni, cu sediul în Comuna Dichiseni, 
strada Lichireşti, nr. 72, Judeţul Călăraşi, organizează licitaţie 
publică, în vederea închirierii suprafeţelor de teren proprietate 
privată aparţinând islazului Comunei Dichiseni, în 
conformitate cu O.U.G. nr. 54/2006 şi Legea 287/2009  
privind Codul Civil
Informaţii privind obiectul închirierii şi identificarea bunului 
ce urmează a fi închiriat:
-suprafaţă islaz destinată exclusiv crescătorilor de animale şi 
persoanelor  fizice / juridice cu domiciliul / sediul pe raza 
Comunei Dichiseni– 55 ha, după cum urmează:
· Tarla 5 în suprafaţă de 6 ha 
· Tarla 6 în suprafaţă de 1 ha 
· Tarla 56 în suprafaţă de 5 ha
· Tarla 51 în suprafaţă de 22 ha
· Tarla 42 în suprafaţă de 3 ha
· Tarla 66/1/3 în suprafaţă de 10 ha
· Tarla 50/2 în suprafaţă de 8 ha
LICITAŢIA va avea loc în data de 10.04.2019, la sediul 
Primăriei Comunei Dichiseni, la orele 13.00.
Preţul de pornire al licitaţiei este cel prevăzut în caietul de 
sarcini.
Preţul de cumpărare a Documentatiei de Atribuire (Caietului de 
Sarcini) este de 200 lei, taxa pentru participare la licitaţie este 
în cuantum de 50 lei şi se vor achita la Casieria Primariei 
Comunei Dichiseni;
Depunerea ofertelor se va face la sediul Primăriei Comunei 
Dichiseni, până la data de 08.04.2019, orele 11:00.
Relaţii suplimentare la nr. de telefon: 0242/313.637- Sediul 
Primăriei Dichiseni.

Primar,
Iulian RADU

iercuri, la sediul Consiliului Judeţean Călăraşi, a S-a motivat, de cei mai înalţi reprezentanţi ai Direcţiei de 
avut loc o întâlnire la care au participat toţi cei 55 Finanţe Călăraşi, că s-a aplicat o formulă (nu o dezvolt Mde primari de UAT-uri din judeţ şi unde s-a aici).

prezentat bugetul pe 2019, respectiv sumele ce urmează a Mâine (n.r. astăzi), voi depune, în numele Primăriei 
fi repartizate fiecărei localităţi în parte. Grădiştea, către Direcţia de Finanţe Călăraşi şi către 
Ulterior şedinţei, primarul comunei Grădiştea, Constantin Direcţia Economică a Consiliului Judeţean, adrese prin 
Corbu, a postat un mesaj pe pagina sa de facebook în care care să se precizeze clar: care sunt indicatorii care au fost 
solicită lămuriri privind formula de calcul pentru folosiţi în calcul, care este sursa oficială a acestora, pentru 
repartizarea sumelor. În caz contrar, acesta ameninţă că va ce an şi care este formula de calcul.
ataca hotărârea privind bugetul Consiliului Judeţean pe Dacă se va vota în Şedinţa Consiliului Judeţean un astfel de 
2019 în Contencios Administrativ. buget, printr-un proiect, fără ca raportul proiectului să 
„Stimaţi colegi primari şi cetăţeni ai judeţului Călăraşi! conţină elementele mai sus amintite, îmi asum dreptul de a 
Astăzi (n.r. ieri) am participat la o şedinţă la Consiliul ataca în instanţă această hotărâre. 
Judeţean unde ne-au fost citite sumele repartizate, Până atunci aştept elementele de calcul şi formula, ţinând 
calculate de Direcţia de Finanţe Călăraşi, de la bugetul de cont de principiul transparenţei!” – a transmis Constantin 
stat, pentru fiecare Unitate Administrativ Teritorială. Corbu.

Marţi după-amiază, pe parcursul a două ore şi 
jumătate, în sala de şedinţe a Primăriei 
Călăraşi, a avut loc o dezbatere publică pe 
tema evoluţiei preţurilor la serviciile de apă, 
canalizare şi colectare gunoi menajer.

A fost prima dezbatere de acest gen dintr-un 
şir al întâlnirilor pe care Primăria Călăraşi 
urmează să le aibă cu cetăţenii, atât la sediul 
instituţiei, cât şi în cartiere.

Reprezentanţii municipalităţii au dorit să 
transmită călărăşenilor că fără implicarea 
tuturor, cetăţeni, administraţie, operatori de 
servicii publice, multe din problemele actuale 
nu se vor putea rezolva. Iar dialogul este 
primul pas găsirea unor soluţii.

Printre subiectele abordate în discuţii ieri, pe 
lângă cele legate de evoluţia tarifelor, s-au mai 
numărat:

- colectarea selectivă

- repartiţia coeficientului la apă

- facturarea pe canalizare a apei folosită la 
udat grădini

- lipsa canalizării pluviale în anumite zone

- lipsa pubelelor individuale la zonele de case 
sau la agenţii economici

- programul de colectare a deşeurilor

egia Naţională a Pădurilor – Romsilva protejarea Centurii Bucureşti, a drumurilor 
a organizat joi, 14 martie, o acţiune de naţionale DN1, DN2, DN2B, DN3, DN4, DN7 Rplantare a unor perdele forestiere în şi DN21, pe raza judeţelor Argeş, Dâmboviţa, 

proximitatea autostrăzii A2, pe raza localităţii Ilfov, Giurgiu, Călăraşi, Ialomiţa, Constanţa, 
Siminoc din judeţul Constanţa. Brăila, Buzău şi Vrancea.
La eveniment au participat: Ioan Deneş, Acţiunile de înfiinţare a perdelelor forestiere 
ministrul Apelor şi Pădurilor, Daniel- se desfăşoară în cadrul campaniilor de 
Constantin Coroamă, secretar de stat în împăduriri derulate primăvara şi toamna de 
Ministerul Apelor şi Pădurilor, Gheorghe către Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva.
Mihăilescu, directorul general al Regiei În acest an, Romsilva va regenera 12.615 
Naţionale a Pădurilor – Romsilva, Dumitru hectare, din care 7.935 de hectare prin 
Jeacă, prefectul judeţului Constanţa, regenerări naturale şi 4.680 de hectare prin 
conducerea Direcţiei Silvice Constanţa, regenerări artificiale, prin lucrări de 
reprezentanţi ai autorităţilor locale, împăduriri. De asemenea, vor fi realizate 
silvicultori şi elevi Liceului Teoretic Murfatlar, lucrări de completări curente în plantaţii pe 
care au sprijinit acţiunea de împădurire ca 1.641 de hectare şi lucrări de refacere a 
voluntari. plantaţiilor afectate de calamităţi pe 148 de 
Cu aceasta ocazie s-au plantat 6,37 hectare hectare. Cea mai mare parte a acestor lucrări 
perdele forestiere, cu o lungime de 2,12 se vor derula în această primăvară, fiind 
kilometri. Astfel, în această primăvara vor fi prevăzute lucrări de regenerare naturală pe 
înfiinţate, în total, perdele forestiere pe 5.890 de hectare şi împăduriri pe 3.236 de 
autostrada A2 în judeţele Constanţa şi hectare.
Călăraşi, care vor acoperi o suprafaţă de 13,11 În cadrul celor două campanii de împăduriri 
hectare, pe o lungime de 4,37 kilometri. din acest an, în pădurile de stat vor fi plantaţi 
Pentru realizarea acestor perdele forestiere, peste 27 de milioane de puieţi forestieri, Regia 
Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva va Naţională a Pădurilor Romsilva alocând un 
utiliza 65.540 de puieţi forestieri proveniţi din buget de investiţii pentru regenerarea 
pepinierele proprii. pădurilor de 192,48 milioane de lei.
În anii precedenţi, Regia Naţională a În ultimii cinci ani, Regia Naţională a 
Pădurilor – Romsilva a înfiinţat perdele Pădurilor - Romsilva a regenerat 79.601 de 
forestiere în proximitatea autostrăzii A2, în hectare, plantând 170,59 milioane de puieţi 
judeţele Ialomiţa şi Călăraşi, pe o suprafaţă forestieri, cu o investiţie cumulată de 593 
cumulată de aproximativ 33 de hectare. milioane de lei. 
Perdelele forestiere vor fi realizate, în Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva 
perioada următoare, pe mai multe autostrăzi administrează 3,14 milioane de hectare păduri 
şi drumuri naţionale, în zonele cu risc de proprietate publică a statului, aproximativ 
înzăpezire, pe o lungime de 198,3 de kilometri 48% din totalul pădurilor din România, din 
şi pe o suprafaţă de 594,54 hectare, din care acestea, 2.471.053 hectare, adică aproape 
120,6 kilometri pentru protecţia autostrăzilor 80%, deţin certificarea managementului 
A1, A2 şi A3, şi 77,7 kilometri pentru forestier în sistem internaţional.

n ultimele săptămâni, lucrările de la Poşta Veche au inventariate elementele de ceramică existente şi se 
continuat conform graficului, astfel încât această lucrează la întocmirea proiectului de componente Îbijuterie arhitecturală sa fie redată călăraşenilor cât artistice.

mai curând. Restaurarea clădirii Poştei Vechi din municipiul Călăraşi 
A fost turnată încă o porţiune din radier, cea din zona se realizează cu ajutorul fondurilor europene de pe Axa 
intrării principale de la camera care va adăposti tabloul prioritara 5 "Îmbunătăţirea mediului urban şi 
general şi centrala antiincendiu, realizarea radierului conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a 
apropiindu-se astfel de 100%. Consolidarea pe verticală patrimoniului natural şi cultural", Programul Operaţional 
prin stâlpi şi pe orizontală prin grinzi lamelare a condus la Regional 2014-2020. Valoarea totală a proiectului este de 
turnarea planşeului peste demisol. În paralel au fost circa 2,57 milioane euro.

rimarul Daniel Ştefan Drăgulin a 
convocat, miercuri dimineaţă, la Pdiscuţii, constructorii şi diriginţii de 

şantier ai principalelor lucrări aflate în 
desfăşurare sau care urmează să demareze în 
scurt timp în Călăraşi.

Este vorba de:

-modernizarea străzilor din Lotul 1 Mircea 
Vodă

-modernizarea străzilor din Lotul 1 Mun. 
Călăraşi

-amenajarea peisagistică a Bd. Nicolae 
Titulescu

-modernizarea străzii Griviţa

-introducerea unei reţele de canalizare 
pluvială pe strada Năvodari

-finalizarea Grădiniţei cu 8 grupe

Au fost cerute grafice de lucrări clare şi 
demararea, acolo unde e cazul, în cel mai scurt 
timp a lucrărilor. Primarul le-a transmis 
constructorilor şi diriginţilor de şantier că 
verificările se vor realiza cu regularitate, iar 
abaterile de la termenele de execuţie nu vor fi 
acceptate.

Proiect pentru oferirea de informaţii şi resurse pentru 
creşterea potenţialului de angajare şi a mobilităţii forţei 

de muncă în zona transfrontalieră România - Bulgaria

R O M Â N I A
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
COMUNA DICHISENI

Cod 917050, comuna Dichiseni, 
judeţul Călăraşi / cod fiscal: 3796713

Telefon 0242 31 36 37 / Fax 0242 70 04 01 
e-mail: primaria.dichiseni@yahoo.ro

Primăria Dichiseni 

Anunţ licitaţie islaz

Romsilva a demarat acţiunea 
de înfiinţare de perdele 

forestiere pe Autostrada A2

Primarul comunei Grădiştea, 
Constantin Corbu, ameninţă că va 

ataca bugetul CJ în Contencios

Reprezentanţii Primăriei 
Călăraşi au discutat cu 

cetăţenii despre 
serviciile de apă şi gunoi

Firmele care 
execută lucrările 

de infrastructură în 
Călăraşi, avertizate 
să nu depăşească 

termenele de 
execuţie

Lucrările la Poşta Veche avansează
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oi, 14 martie, în Călăraşi, a avut loc – Nivelul mediu de educaţie considerat ordinea metodelor de căutare cele mai De asemenea, aproape un sfert nu ar 
Conferinţa finală a proiectului de către respondenţi drept principala utilizate. accepta o slujbă care presupune naveta, J„Heightened Information and dificultate pe care au întâlnit-o în De aceea, avem o nevoie crescută de iar peste 30% ar merge să lucreze pe 

R e s o u r c e s  f o r  E m p l o y a b i l i t y  găsirea unui loc de muncă; educare a forţei de muncă în legătură cu distanţă de maxim 15 km de casă;
Development” (Informaţie sporită şi – Nivelul salariilor la nivel local este 
resurse pentru dezvoltarea capacităţii considerat neatractiv de aproximativ o 
de angajare), implementat de Asociaţia treime dintre respondenţi, ceea ce 
Triangulum – lider proiect, Asociaţia reprezintă o problemă în găsirea unui 
Partenerii 2000 Călăraşi, AIRI – loc de muncă de calitate.
Sil istra” şi  Asociaţia Dobrogea 

Ce spun angajatoriiDunăreană Silistra – parteneri.
Proiectul a avut ca scop crearea unor Din analiza datelor primare obţinute 
instrumente durabile pentru oferirea de prin interogarea angajatorilor din 
informaţii şi resurse pentru creşterea judeţul Călăraşi (reprezentanţi ai IMM-
potenţialului de angajare şi a mobilităţii urilor) se pot trage următoarele 
forţei de muncă în zona transfrontalieră concluzii:
dintre Bulgaria şi România.

– Ultimii 3 ani au fost marcaţi de Grupul ţintă al proiectului este compus 
majorarea sau cel mult stagnarea din 300 de persoane care locuiesc în 
numărului de angajaţi, puţini menţio-judeţul Călăraşi şi în Silistra.
nând reducerea numărului de salariaţi;Activităţile de cercetare din cadrul 

proiectului vizează anticiparea nevoilor – 75% dintre respondenţi declară că 
– Nivelul scăzut de participare la mijloacele moderne, eficiente şi rapide de formare profesională şi realizarea intenţionează să extindă afacerea şi să 
programele de informare şi consiliere de prospectare a forţei de muncă;unei prognoze a dezvoltării pieţei creeze noi locuri de muncă, sugerând o 
profesională; – Există un interes sporit în rândul muncii în zona transfrontalieră Călăraşi creştere a cererii forţei de muncă. Un 
– Cele mai raportate trei modalităţi de a respondenţilor pentru o platformă – Silistra. sfert dintre respondenţi au afirmat că, la 
găsi un loc de muncă: prin cunoştinţe online care informează despre piaţa Ce spun cei aflaţi în căutarea unui loc de momentul studiului, s-au înregistrat 
(prieteni, vecini, etc), prin Agenţia locală şi regională a forţei de muncă, muncă posturi vacante, atât pentru forţă de 
Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de peste 75% dintre respondenţi fiind Ca urmare a analizei datelor din teren muncă calificată, cât şi pentru forţă de 
Muncă (AJOFM) şi cu ajutorul familiei decişi să consulte o astfel de platformă;colectate din rândurile forţei de muncă, muncă necalificată;
sau al rudelor. – Mobilitatea forţei de muncă este respectiv din cadrul persoanelor de 

– Principalele dificultăţi raportate de Căutarea electronică a locurilor de relativ scăzută. 40% dintre respondenţi peste 18 ani, atât bărbaţi cât şi femei, din 
angajatori în recrutarea personalului muncă disponibile (prin site-uri de au declarat că nu vor lua în considerare judeţul Călăraşi, s-au identificat 
sunt aşteptările salariale prea ridicate şi recrutare, platforme sau site-uri web ale oferte de muncă în ţara vecină, în următoarele probleme care stau la baza 
nivelurile scăzute de calificare.companiei) se situează pe locul patru în regiunea Silistra.şomajului:

Primaria Comunei Dichiseni, cu sediul în Comuna Dichiseni, 
strada Lichireşti, nr. 72, Judeţul Călăraşi, organizează licitaţie 
publică, în vederea închirierii suprafeţelor de teren proprietate 
privată aparţinând islazului Comunei Dichiseni, în 
conformitate cu O.U.G. nr. 54/2006 şi Legea 287/2009  
privind Codul Civil
Informaţii privind obiectul închirierii şi identificarea bunului 
ce urmează a fi închiriat:
-suprafaţă islaz destinată exclusiv crescătorilor de animale şi 
persoanelor  fizice / juridice cu domiciliul / sediul pe raza 
Comunei Dichiseni– 55 ha, după cum urmează:
· Tarla 5 în suprafaţă de 6 ha 
· Tarla 6 în suprafaţă de 1 ha 
· Tarla 56 în suprafaţă de 5 ha
· Tarla 51 în suprafaţă de 22 ha
· Tarla 42 în suprafaţă de 3 ha
· Tarla 66/1/3 în suprafaţă de 10 ha
· Tarla 50/2 în suprafaţă de 8 ha
LICITAŢIA va avea loc în data de 10.04.2019, la sediul 
Primăriei Comunei Dichiseni, la orele 13.00.
Preţul de pornire al licitaţiei este cel prevăzut în caietul de 
sarcini.
Preţul de cumpărare a Documentatiei de Atribuire (Caietului de 
Sarcini) este de 200 lei, taxa pentru participare la licitaţie este 
în cuantum de 50 lei şi se vor achita la Casieria Primariei 
Comunei Dichiseni;
Depunerea ofertelor se va face la sediul Primăriei Comunei 
Dichiseni, până la data de 08.04.2019, orele 11:00.
Relaţii suplimentare la nr. de telefon: 0242/313.637- Sediul 
Primăriei Dichiseni.

Primar,
Iulian RADU

iercuri, la sediul Consiliului Judeţean Călăraşi, a S-a motivat, de cei mai înalţi reprezentanţi ai Direcţiei de 
avut loc o întâlnire la care au participat toţi cei 55 Finanţe Călăraşi, că s-a aplicat o formulă (nu o dezvolt Mde primari de UAT-uri din judeţ şi unde s-a aici).

prezentat bugetul pe 2019, respectiv sumele ce urmează a Mâine (n.r. astăzi), voi depune, în numele Primăriei 
fi repartizate fiecărei localităţi în parte. Grădiştea, către Direcţia de Finanţe Călăraşi şi către 
Ulterior şedinţei, primarul comunei Grădiştea, Constantin Direcţia Economică a Consiliului Judeţean, adrese prin 
Corbu, a postat un mesaj pe pagina sa de facebook în care care să se precizeze clar: care sunt indicatorii care au fost 
solicită lămuriri privind formula de calcul pentru folosiţi în calcul, care este sursa oficială a acestora, pentru 
repartizarea sumelor. În caz contrar, acesta ameninţă că va ce an şi care este formula de calcul.
ataca hotărârea privind bugetul Consiliului Judeţean pe Dacă se va vota în Şedinţa Consiliului Judeţean un astfel de 
2019 în Contencios Administrativ. buget, printr-un proiect, fără ca raportul proiectului să 
„Stimaţi colegi primari şi cetăţeni ai judeţului Călăraşi! conţină elementele mai sus amintite, îmi asum dreptul de a 
Astăzi (n.r. ieri) am participat la o şedinţă la Consiliul ataca în instanţă această hotărâre. 
Judeţean unde ne-au fost citite sumele repartizate, Până atunci aştept elementele de calcul şi formula, ţinând 
calculate de Direcţia de Finanţe Călăraşi, de la bugetul de cont de principiul transparenţei!” – a transmis Constantin 
stat, pentru fiecare Unitate Administrativ Teritorială. Corbu.

Marţi după-amiază, pe parcursul a două ore şi 
jumătate, în sala de şedinţe a Primăriei 
Călăraşi, a avut loc o dezbatere publică pe 
tema evoluţiei preţurilor la serviciile de apă, 
canalizare şi colectare gunoi menajer.

A fost prima dezbatere de acest gen dintr-un 
şir al întâlnirilor pe care Primăria Călăraşi 
urmează să le aibă cu cetăţenii, atât la sediul 
instituţiei, cât şi în cartiere.

Reprezentanţii municipalităţii au dorit să 
transmită călărăşenilor că fără implicarea 
tuturor, cetăţeni, administraţie, operatori de 
servicii publice, multe din problemele actuale 
nu se vor putea rezolva. Iar dialogul este 
primul pas găsirea unor soluţii.

Printre subiectele abordate în discuţii ieri, pe 
lângă cele legate de evoluţia tarifelor, s-au mai 
numărat:

- colectarea selectivă

- repartiţia coeficientului la apă

- facturarea pe canalizare a apei folosită la 
udat grădini

- lipsa canalizării pluviale în anumite zone

- lipsa pubelelor individuale la zonele de case 
sau la agenţii economici

- programul de colectare a deşeurilor

egia Naţională a Pădurilor – Romsilva protejarea Centurii Bucureşti, a drumurilor 
a organizat joi, 14 martie, o acţiune de naţionale DN1, DN2, DN2B, DN3, DN4, DN7 Rplantare a unor perdele forestiere în şi DN21, pe raza judeţelor Argeş, Dâmboviţa, 

proximitatea autostrăzii A2, pe raza localităţii Ilfov, Giurgiu, Călăraşi, Ialomiţa, Constanţa, 
Siminoc din judeţul Constanţa. Brăila, Buzău şi Vrancea.
La eveniment au participat: Ioan Deneş, Acţiunile de înfiinţare a perdelelor forestiere 
ministrul Apelor şi Pădurilor, Daniel- se desfăşoară în cadrul campaniilor de 
Constantin Coroamă, secretar de stat în împăduriri derulate primăvara şi toamna de 
Ministerul Apelor şi Pădurilor, Gheorghe către Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva.
Mihăilescu, directorul general al Regiei În acest an, Romsilva va regenera 12.615 
Naţionale a Pădurilor – Romsilva, Dumitru hectare, din care 7.935 de hectare prin 
Jeacă, prefectul judeţului Constanţa, regenerări naturale şi 4.680 de hectare prin 
conducerea Direcţiei Silvice Constanţa, regenerări artificiale, prin lucrări de 
reprezentanţi ai autorităţilor locale, împăduriri. De asemenea, vor fi realizate 
silvicultori şi elevi Liceului Teoretic Murfatlar, lucrări de completări curente în plantaţii pe 
care au sprijinit acţiunea de împădurire ca 1.641 de hectare şi lucrări de refacere a 
voluntari. plantaţiilor afectate de calamităţi pe 148 de 
Cu aceasta ocazie s-au plantat 6,37 hectare hectare. Cea mai mare parte a acestor lucrări 
perdele forestiere, cu o lungime de 2,12 se vor derula în această primăvară, fiind 
kilometri. Astfel, în această primăvara vor fi prevăzute lucrări de regenerare naturală pe 
înfiinţate, în total, perdele forestiere pe 5.890 de hectare şi împăduriri pe 3.236 de 
autostrada A2 în judeţele Constanţa şi hectare.
Călăraşi, care vor acoperi o suprafaţă de 13,11 În cadrul celor două campanii de împăduriri 
hectare, pe o lungime de 4,37 kilometri. din acest an, în pădurile de stat vor fi plantaţi 
Pentru realizarea acestor perdele forestiere, peste 27 de milioane de puieţi forestieri, Regia 
Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva va Naţională a Pădurilor Romsilva alocând un 
utiliza 65.540 de puieţi forestieri proveniţi din buget de investiţii pentru regenerarea 
pepinierele proprii. pădurilor de 192,48 milioane de lei.
În anii precedenţi, Regia Naţională a În ultimii cinci ani, Regia Naţională a 
Pădurilor – Romsilva a înfiinţat perdele Pădurilor - Romsilva a regenerat 79.601 de 
forestiere în proximitatea autostrăzii A2, în hectare, plantând 170,59 milioane de puieţi 
judeţele Ialomiţa şi Călăraşi, pe o suprafaţă forestieri, cu o investiţie cumulată de 593 
cumulată de aproximativ 33 de hectare. milioane de lei. 
Perdelele forestiere vor fi realizate, în Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva 
perioada următoare, pe mai multe autostrăzi administrează 3,14 milioane de hectare păduri 
şi drumuri naţionale, în zonele cu risc de proprietate publică a statului, aproximativ 
înzăpezire, pe o lungime de 198,3 de kilometri 48% din totalul pădurilor din România, din 
şi pe o suprafaţă de 594,54 hectare, din care acestea, 2.471.053 hectare, adică aproape 
120,6 kilometri pentru protecţia autostrăzilor 80%, deţin certificarea managementului 
A1, A2 şi A3, şi 77,7 kilometri pentru forestier în sistem internaţional.

n ultimele săptămâni, lucrările de la Poşta Veche au inventariate elementele de ceramică existente şi se 
continuat conform graficului, astfel încât această lucrează la întocmirea proiectului de componente Îbijuterie arhitecturală sa fie redată călăraşenilor cât artistice.

mai curând. Restaurarea clădirii Poştei Vechi din municipiul Călăraşi 
A fost turnată încă o porţiune din radier, cea din zona se realizează cu ajutorul fondurilor europene de pe Axa 
intrării principale de la camera care va adăposti tabloul prioritara 5 "Îmbunătăţirea mediului urban şi 
general şi centrala antiincendiu, realizarea radierului conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a 
apropiindu-se astfel de 100%. Consolidarea pe verticală patrimoniului natural şi cultural", Programul Operaţional 
prin stâlpi şi pe orizontală prin grinzi lamelare a condus la Regional 2014-2020. Valoarea totală a proiectului este de 
turnarea planşeului peste demisol. În paralel au fost circa 2,57 milioane euro.

rimarul Daniel Ştefan Drăgulin a 
convocat, miercuri dimineaţă, la Pdiscuţii, constructorii şi diriginţii de 

şantier ai principalelor lucrări aflate în 
desfăşurare sau care urmează să demareze în 
scurt timp în Călăraşi.

Este vorba de:

-modernizarea străzilor din Lotul 1 Mircea 
Vodă

-modernizarea străzilor din Lotul 1 Mun. 
Călăraşi

-amenajarea peisagistică a Bd. Nicolae 
Titulescu

-modernizarea străzii Griviţa

-introducerea unei reţele de canalizare 
pluvială pe strada Năvodari

-finalizarea Grădiniţei cu 8 grupe

Au fost cerute grafice de lucrări clare şi 
demararea, acolo unde e cazul, în cel mai scurt 
timp a lucrărilor. Primarul le-a transmis 
constructorilor şi diriginţilor de şantier că 
verificările se vor realiza cu regularitate, iar 
abaterile de la termenele de execuţie nu vor fi 
acceptate.

Proiect pentru oferirea de informaţii şi resurse pentru 
creşterea potenţialului de angajare şi a mobilităţii forţei 

de muncă în zona transfrontalieră România - Bulgaria

R O M Â N I A
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
COMUNA DICHISENI

Cod 917050, comuna Dichiseni, 
judeţul Călăraşi / cod fiscal: 3796713

Telefon 0242 31 36 37 / Fax 0242 70 04 01 
e-mail: primaria.dichiseni@yahoo.ro

Primăria Dichiseni 

Anunţ licitaţie islaz

Romsilva a demarat acţiunea 
de înfiinţare de perdele 

forestiere pe Autostrada A2

Primarul comunei Grădiştea, 
Constantin Corbu, ameninţă că va 

ataca bugetul CJ în Contencios

Reprezentanţii Primăriei 
Călăraşi au discutat cu 

cetăţenii despre 
serviciile de apă şi gunoi

Firmele care 
execută lucrările 

de infrastructură în 
Călăraşi, avertizate 
să nu depăşească 

termenele de 
execuţie

Lucrările la Poşta Veche avansează
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ribunalul Călăraşi infor-
mează că pe 22 martie T2019, la ora 11.30, în Aula 

Tribunalului Călăraşi va avea loc 
şedinţa publică, în care se va 
efectua tragerea la sorţi pentru 
desemnarea celor 3 judecători 
care vor face parte din Biroul 
Electoral Judeţean Călăraşi.

Acţiunea se desfăşoară în confor-
mitate cu dispoziţiile art. 26 alin. 
1 şi 2 din Legea nr. 33/2007 
privind organizarea şi desfăşura-
rea alegerilor pentru Parlamentul 
European, modificată şi comple-
tată şi în aplicarea HGR nr. 
81/2019 privind aprobarea 
Programului calendaristic pentru 
realizarea activităţilor necesare 
pentru alegerea membrilor din 
România în Parlamentul Euro-
pean în anul 2019.

Tragerea la sorţi se va face pe 
funcţii, preşedinte şi locţiitor.

Orasul Lehliu Gară, Judeţul Călăraşi, anunţă 
publicul interesat asupra depunerii solicitării 
de emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul „AMENAJARE PARC ÎN ORAŞUL 
LEHLIU GARĂ, JUDEŢUL CĂLĂRAŞI, 
propus a fi amplasat în Oraşul Lehliu Gară, 
Cvartal 22, Parcela 69, Judeţul Călăraşi.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul APM Călăraşi şos.Chiciu, 
nr. 2, judeţul Călăraşi şi la sediul titularului 
Primăria oraşului Lehliu Gară, str. Pompieri, 
nr.3, judeţul Călăraşi, în zilele de luni – 
vineri, între orele 8-16.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la 
sediul APM Călăraşi.

rima echipă de robotică a 

judeţului Călăraşi, echipa PDanube Robotics de la 

Colegiul Naţional „Barbu Ştirbei” 

Călăraşi, coordonată de dna prof. 

Gili Dumitrescu, va participa în 

perioada 22-24 martie 2019 la 

etapa naţională a Competiţiei 

First Tech Challenge, competiţie 

ce figurează în calendarul 

Ministerului începând cu acest 

an. 

Calificarea la faza naţională s-a 

obţinut în urma participării la 

etapa regională de la Iaşi, unde 

echipa a avut un rezultat foarte 

bun, obţinând premiul 
ndFINALIST ALLIANCE-2  PICK. 

Competiţia First Tech Challenge 

este cea mai mare competiţie de 

robotică din România şi este 

organizată de Asociaţia Naţie 

prin Educaţie. 

Anul acesta vor participa la 

această competiţie 120 de echipe. 

raficul îngreunat de la Drajna dă organizată licitaţia pentru proiectarea şi Transporturilor,  l icitaţia pentru 
bătăi de cap tuturor şoferilor care execuţia Pasajului de la Drajna. proiectare si execuţie va fi desfăşurată Ttranzitează zona. Dacă se face „Pe 12 aprilie 2019 se va desfăşura până la sfârşitul acestui an.

acest pasaj şi mai ales când sunt temele licitaţia pentru atribuirea studiului de Anul trecut, după cum ştiţi, s-a realizat 
de discuţie pe reţelele de socializare ale fezabilitate pentru realizarea unui pasaj studiul de prefezabilitate care ulterior a 
celor care s-au săturat de situaţia rutier pe DN 21 la Drajna. fost supus avizării de către ministerele cu 
existentă în acest nod rutier extrem de Am avut în decursul zilei de azi o competenţe în domeniu în vederea 
circulat. întrevedere cu Dl Răzvan Cuc, ministrul aprobări i  indicatori lor  tehnico-
Parlamentarii puterii din judeţele Transporturilor,  iar unul dintre economici.
Călăraşi şi Ialomiţa au tot anunţat că subiectele discutate a fost cel legat de De foarte multe ori această procedură 
Pasajul se va face foarte curând. Ieri, pe posibilitatea fluidizării traficului rutier la este de durată şi, având în vedere 
pagina sa de facebook, deputatul PSD de trecerea la nivel cu calea ferată de la importanţa acestui obiectiv, cred că 
Ialomiţa, Ştefan Musoiu, a anunţat că s-a Drajna. necesită o supraveghere mai atentă! De 
întâlnit cu ministrul transporturilor În luna mai, anul curent, sperăm să fie aceea am luat decizia de a monitoriza 
Răzvan Cuc, obţinând de la acesta semnat contractul de atribuire, ulterior această investiţie, în limita atribuţiilor ca 
termene clare privind execuţia pasajului. urmând a se scoate la licitaţie proiectarea parlamentar, si de a vă informa cu privire 
Astfel, dacă totul decurge conform şi execuţia acestui obiectiv. Dacă va fi la orice etapă în care se află acest proiect.” 
graficului, la sfârşitul acestui an ar trebui respectat graficul impus de Ministerul – scrie deputatul Ştefan Musoiu.

Mircea Brânduşă localităţile înfrăţite din Bulgaria, este o temă pe care de reputatul doctor în arheologie Done Serbănescu, vor 
organiza o serie de expoziţii atât cu caracter permanent, iniţiatorii muzeului, numind generic muzeu, această 
cât şi cu caracter ocazional, unde vor fi prezentate colecţie muzeală sătească,vor să o accentueze într-un omunitatea din Chirnogi s-a mobilizat şi a reuşit 
obiecte etnografice culese din localitatea Chirnogi. schimb cultural transfrontalier şi pan-european de să pună bazele unei instituţii culturale locale, 
Aceste expoziţii vor putea fi vizitate la sediul din  promovare şi păstrare a tradiţiilor locale cultural-Clăcaş în care se va organiza o serie de evenimente 
Chirnogi şi prin intermediul mediului online, un lucru 

pentru a marca şi a cinsti, aşa cum se cuvine, Anul foarte inedit. Ministerul Culturii, prin însuşi ministrul 
Omagial al Satului Românesc, proclamat solemn de culturii, a încurajat astfel de iniţiative, la discuţia avută 

cu reprezentanţii administraţiei locale avută la Patriarhia Română în acest an.
începutul lunii februarie 2019, cu membrii Asociaţiei 
Comunelor din România –prin care se doreşte În acest context, la mijlocul lunii februarie, în cadrul 
conservarea patrimoniului etnografic şi al tradiţiilor Sălii Consiliului Local Chirnogi, a avut loc o şedinţă 
locale din mediul rural. Există un patrimoniu cultural-solemnă de constituire a unei noi instituţii de cultură. 
etnografic, care, dacă nu va fi cercetat, catalogat, În prezenţa domnului primar Irinel Roman şi a 
conservat şi depozitat corespunzător, va dispărea într-o domnului viceprimar Ion Ştefan, a majorităţii 
perioadă foarte scurtă, datorită urbanizării accelerate a Consiliului Local Chirnogi, a numeroase cadre 
satului, a tehnologizării operaţiunilor desfăşurate în didactice, ingineri, diverşi entuziaşti şi, în frunte, cu 
lumea satului, a susţinut distinsul profesor doctor în preoţii ce slujesc astăzi în diverse parohii, dar care sunt 
istorie, Done Şerbănescu, declarat Omul Anului, în fii ai Satului Chirnogi, preacucernicii preoţi sachelari 
cadrul Galei culturale Călărasi, în anul 2013. Astfel de 

Postolea Adrian, Burulean Fănel, Matei Florin, preoţii 
colecţii săteşti sunt organizate pe lângă Consiliile 

Moşu Sandu şi PetcuValentin, prin adunarea acestui spirituale ale neamului creştin ortodox românesc. La 
Locale ale multor localităţi din mediul rural şi sunt un 

comitet de iniţiativă, s-a procedat la constituirea unei propunerea oficialităţilor locale prezente, a fost ales ca mijloc binevenit de a salva această comoară a trecutului 
colecţii muzeale săteşti, prima unitate de cultură de director al acestei instituţii de cultură distinsul şi nostru, al tuturor, al României, despre care marele 
acest gen din Chirnogi. Existenţa unui muzeu în reputatul profesor muzeograf doctor în arheologie, filozof, Lucian Blaga scriacă „veşnicia s-a născut la 
localitate era imperios necesară, întrucât datorită Done Şerbănescu, autor în colaborare al unor lucrări sat”. 
evoluţiei tehnicii şi modernităţii din ce în ce mai reprezentative despre istoria lăcaşurilor de cult din Deja, la o lună de la înfiinţarea acestei colecţii muzeale 
prezentă, chiar şi în mediul rural dispar o serie de valori cadrul Protoieriei Olteniţa, Episcopia Sloboziei şi locale, ce s-a creat prin acte benevole de donaţie ale 
şi de tradiţii ancestrale care au însoţit poporul român Călăraşilor şi, bineînţeles, al multor lucrări de unor OAMENI DE SUFLET ce vor să salvăm un 
de-a lungul milenarei sale istorii. Satul românesc specialitate, istorie şi arheologie. Muzeul deţine deja o segment din identitatea noastră românească, doctor 
pierde, pe zi ce trece, costumul popular, diverse obiecte mică, dar frumoasă, colecţie de ştergare din borangic Ion Roşioru, Ştefania Nachiu, Anişoara Mircea, Ion 
de podoabă, de înfrumuseţare a casei şi de utilitate (mătase naturală), ştergare din bumbac (ţesute în Burulean, Relu Cotoban, Ştefan Mihai, Ruse Ioana, 
casnică precum, ştergare, diverse ţesături, covoare, "ochiuri"), alături de costume,fiare de călcat cu Marinescu Ilinca, Ioana Bolboacă, Maria Voicu 

Pompiliu, Costache Polixenia, şi mulţi alţi donatori,cu velinte etc. Tocmai în acest context, impulsionaţi şi de jar,râşniţe manuale de nuci, gramofon, spată de ţesut 
ajutorul unor persoane  implicate, Done Şerbănescu, iniţiativa Bisericii Ortodoxe Române de a declara anul rogojini din papură, vase ceramice şi din sticlă, 
directorul acestei instituţii, Aurora Georgescu, prof. 2019 drept An Omagial al Satului Românesc, la învelitori şi obiecte din lemn şi metal (pluguri, 
Ionuţ Coarnă, Dorin Radoveneanu şi Relu Cotoban şi Chirnogi s-a luat această hotărâre de a creea un spaţiu prăşitoare, războaie de ţesut cu tot inventarul-vatale, 
alte persoane devotate acestei idei promovate de către muzeal care, pentru început, până la autorizarea de spete, iepe, suluri, rodane, fusuri, furci, vârtelniţe etc). 
cercetatorul Dimitrie Gusti acum câteva zeci de decenii, către forurile de specialitate ale Ministerului Culturii, Comunitatea din Chirnogi, cu sprijinul unor entuziaşti 
alături de oficialităţile locale, cadrele didactice şi mulţi va funcţiona fără personal remunerat, doar pe bază de locali strânşi în „Asociaţia  de  promovare şi 
alţi entuziaşti, au reuşitsă adune, să restaureze şi să voluntariat, sub egida Consiliului Local Chirnogi şi sub conservare a patrimoniului istorico-etno-
conserve un număr de câteva sute de piese, în special cu 

denumirea de: „Colecţie Muzeală Sătească a Localităţii grafic  Dunărica-Chirnogi”  d o r e ş t e  s ă  
caracter etnografic. Acest inventar este depozitat în 

Chirnogi”. Această nouă instituţie de cultură are ca rol, implementeze în premieră un tip nou de unitate 
condiţii de siguranţă, fiind înregistrat conform 

şi mai cu seamă îşi propune, să înfiinţeze, să colecteze ,,muzeală” şi anume o variantă dublă de expunere, cea normelor în vigoare. Este tratat şi conservat de către 
pe bază de donaţii, să recondiţioneze şi să restaureze o clasică într-un spaţiu  (provizoriu) pus la dispoziţie de acest colectiv de entuziaşti coordonaţi,instruiţi sub 
serie de obiecte etnografice specifice satului din către domnul primar Irinel Roman şi pregătit prin grija directa supraveghere a profesorului şi muzeografului, 
Câmpia Română şi în special din zona Luncii Dunării. domnului viceprimar Ion Ştefan, unde există o sală de Done Şerbanescu. Încă odată, localitatea Chirnogi dă 
Muzeul, fondat cu atât de mare entuziasm, s-a aşezat expunere, un spaţiu de depozitareşi un spaţiu de dovadă că este una din comunităţile fruntaşe ale 
sub auspiciile colaborării dintre Biserică, comunitatea conservare şi restaurare a diverselor piese etnografice judeţului Călăraşi, ce promovează valoarea actului 
locală, administraţia locală şi şcoală. Colecţia muzeală colectate şi salvate din gospodăriile localităţii Chirnogi, cultural şi care doreşte să transmită prin această 
nou-înfiinţată îşi propune să conserve şi să păstreze şi o variantă virtuală, un fel de muzeu al viitorului, acţiune de mare importanţă, un mesaj prin şi, în timp, 
pentru posteritate obiecte ce reflectau cândva modul de un muzeu cu o interfaţă electronică, ce va permite către generaţiile viitoare ale ROMÂNIEI, ale unei 

Românii frumoase, cu care ne putem mândri în casa viaţă şi tradiţiile satului românesc, să pună în valoare, tuturor celor tineri şi fără timp liber, să fie racordaţi 
noastră comună, Europa!într-un cadru muzeal specializat, o serie de într-un mod online la istoria locală, la tradiţiile, 
Mulţumesc dlui Relu Cotoban pentru informaţiile obiecte,astăzi dispărute din gospodăria ţărănească. obiceiurile şi obiectele din gospodăria locală, a 
oferite.Colaborarea cu muzee locale de etnografie din strămoşilor lor. Grupul  de entuziaşti voluntari conduşi 
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că la sfârşitul anului va demara licitaţia 
pentru execuţia pasajului de la Drajna
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ribunalul Călăraşi infor-
mează că pe 22 martie T2019, la ora 11.30, în Aula 

Tribunalului Călăraşi va avea loc 
şedinţa publică, în care se va 
efectua tragerea la sorţi pentru 
desemnarea celor 3 judecători 
care vor face parte din Biroul 
Electoral Judeţean Călăraşi.

Acţiunea se desfăşoară în confor-
mitate cu dispoziţiile art. 26 alin. 
1 şi 2 din Legea nr. 33/2007 
privind organizarea şi desfăşura-
rea alegerilor pentru Parlamentul 
European, modificată şi comple-
tată şi în aplicarea HGR nr. 
81/2019 privind aprobarea 
Programului calendaristic pentru 
realizarea activităţilor necesare 
pentru alegerea membrilor din 
România în Parlamentul Euro-
pean în anul 2019.

Tragerea la sorţi se va face pe 
funcţii, preşedinte şi locţiitor.

Orasul Lehliu Gară, Judeţul Călăraşi, anunţă 
publicul interesat asupra depunerii solicitării 
de emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul „AMENAJARE PARC ÎN ORAŞUL 
LEHLIU GARĂ, JUDEŢUL CĂLĂRAŞI, 
propus a fi amplasat în Oraşul Lehliu Gară, 
Cvartal 22, Parcela 69, Judeţul Călăraşi.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul APM Călăraşi şos.Chiciu, 
nr. 2, judeţul Călăraşi şi la sediul titularului 
Primăria oraşului Lehliu Gară, str. Pompieri, 
nr.3, judeţul Călăraşi, în zilele de luni – 
vineri, între orele 8-16.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la 
sediul APM Călăraşi.

rima echipă de robotică a 

judeţului Călăraşi, echipa PDanube Robotics de la 

Colegiul Naţional „Barbu Ştirbei” 

Călăraşi, coordonată de dna prof. 

Gili Dumitrescu, va participa în 

perioada 22-24 martie 2019 la 

etapa naţională a Competiţiei 

First Tech Challenge, competiţie 

ce figurează în calendarul 

Ministerului începând cu acest 

an. 

Calificarea la faza naţională s-a 

obţinut în urma participării la 

etapa regională de la Iaşi, unde 

echipa a avut un rezultat foarte 

bun, obţinând premiul 
ndFINALIST ALLIANCE-2  PICK. 

Competiţia First Tech Challenge 

este cea mai mare competiţie de 

robotică din România şi este 

organizată de Asociaţia Naţie 

prin Educaţie. 

Anul acesta vor participa la 

această competiţie 120 de echipe. 

raficul îngreunat de la Drajna dă organizată licitaţia pentru proiectarea şi Transporturilor,  l icitaţia pentru 
bătăi de cap tuturor şoferilor care execuţia Pasajului de la Drajna. proiectare si execuţie va fi desfăşurată Ttranzitează zona. Dacă se face „Pe 12 aprilie 2019 se va desfăşura până la sfârşitul acestui an.

acest pasaj şi mai ales când sunt temele licitaţia pentru atribuirea studiului de Anul trecut, după cum ştiţi, s-a realizat 
de discuţie pe reţelele de socializare ale fezabilitate pentru realizarea unui pasaj studiul de prefezabilitate care ulterior a 
celor care s-au săturat de situaţia rutier pe DN 21 la Drajna. fost supus avizării de către ministerele cu 
existentă în acest nod rutier extrem de Am avut în decursul zilei de azi o competenţe în domeniu în vederea 
circulat. întrevedere cu Dl Răzvan Cuc, ministrul aprobări i  indicatori lor  tehnico-
Parlamentarii puterii din judeţele Transporturilor,  iar unul dintre economici.
Călăraşi şi Ialomiţa au tot anunţat că subiectele discutate a fost cel legat de De foarte multe ori această procedură 
Pasajul se va face foarte curând. Ieri, pe posibilitatea fluidizării traficului rutier la este de durată şi, având în vedere 
pagina sa de facebook, deputatul PSD de trecerea la nivel cu calea ferată de la importanţa acestui obiectiv, cred că 
Ialomiţa, Ştefan Musoiu, a anunţat că s-a Drajna. necesită o supraveghere mai atentă! De 
întâlnit cu ministrul transporturilor În luna mai, anul curent, sperăm să fie aceea am luat decizia de a monitoriza 
Răzvan Cuc, obţinând de la acesta semnat contractul de atribuire, ulterior această investiţie, în limita atribuţiilor ca 
termene clare privind execuţia pasajului. urmând a se scoate la licitaţie proiectarea parlamentar, si de a vă informa cu privire 
Astfel, dacă totul decurge conform şi execuţia acestui obiectiv. Dacă va fi la orice etapă în care se află acest proiect.” 
graficului, la sfârşitul acestui an ar trebui respectat graficul impus de Ministerul – scrie deputatul Ştefan Musoiu.

Mircea Brânduşă localităţile înfrăţite din Bulgaria, este o temă pe care de reputatul doctor în arheologie Done Serbănescu, vor 
organiza o serie de expoziţii atât cu caracter permanent, iniţiatorii muzeului, numind generic muzeu, această 
cât şi cu caracter ocazional, unde vor fi prezentate colecţie muzeală sătească,vor să o accentueze într-un omunitatea din Chirnogi s-a mobilizat şi a reuşit 
obiecte etnografice culese din localitatea Chirnogi. schimb cultural transfrontalier şi pan-european de să pună bazele unei instituţii culturale locale, 
Aceste expoziţii vor putea fi vizitate la sediul din  promovare şi păstrare a tradiţiilor locale cultural-Clăcaş în care se va organiza o serie de evenimente 
Chirnogi şi prin intermediul mediului online, un lucru 

pentru a marca şi a cinsti, aşa cum se cuvine, Anul foarte inedit. Ministerul Culturii, prin însuşi ministrul 
Omagial al Satului Românesc, proclamat solemn de culturii, a încurajat astfel de iniţiative, la discuţia avută 

cu reprezentanţii administraţiei locale avută la Patriarhia Română în acest an.
începutul lunii februarie 2019, cu membrii Asociaţiei 
Comunelor din România –prin care se doreşte În acest context, la mijlocul lunii februarie, în cadrul 
conservarea patrimoniului etnografic şi al tradiţiilor Sălii Consiliului Local Chirnogi, a avut loc o şedinţă 
locale din mediul rural. Există un patrimoniu cultural-solemnă de constituire a unei noi instituţii de cultură. 
etnografic, care, dacă nu va fi cercetat, catalogat, În prezenţa domnului primar Irinel Roman şi a 
conservat şi depozitat corespunzător, va dispărea într-o domnului viceprimar Ion Ştefan, a majorităţii 
perioadă foarte scurtă, datorită urbanizării accelerate a Consiliului Local Chirnogi, a numeroase cadre 
satului, a tehnologizării operaţiunilor desfăşurate în didactice, ingineri, diverşi entuziaşti şi, în frunte, cu 
lumea satului, a susţinut distinsul profesor doctor în preoţii ce slujesc astăzi în diverse parohii, dar care sunt 
istorie, Done Şerbănescu, declarat Omul Anului, în fii ai Satului Chirnogi, preacucernicii preoţi sachelari 
cadrul Galei culturale Călărasi, în anul 2013. Astfel de 

Postolea Adrian, Burulean Fănel, Matei Florin, preoţii 
colecţii săteşti sunt organizate pe lângă Consiliile 

Moşu Sandu şi PetcuValentin, prin adunarea acestui spirituale ale neamului creştin ortodox românesc. La 
Locale ale multor localităţi din mediul rural şi sunt un 

comitet de iniţiativă, s-a procedat la constituirea unei propunerea oficialităţilor locale prezente, a fost ales ca mijloc binevenit de a salva această comoară a trecutului 
colecţii muzeale săteşti, prima unitate de cultură de director al acestei instituţii de cultură distinsul şi nostru, al tuturor, al României, despre care marele 
acest gen din Chirnogi. Existenţa unui muzeu în reputatul profesor muzeograf doctor în arheologie, filozof, Lucian Blaga scriacă „veşnicia s-a născut la 
localitate era imperios necesară, întrucât datorită Done Şerbănescu, autor în colaborare al unor lucrări sat”. 
evoluţiei tehnicii şi modernităţii din ce în ce mai reprezentative despre istoria lăcaşurilor de cult din Deja, la o lună de la înfiinţarea acestei colecţii muzeale 
prezentă, chiar şi în mediul rural dispar o serie de valori cadrul Protoieriei Olteniţa, Episcopia Sloboziei şi locale, ce s-a creat prin acte benevole de donaţie ale 
şi de tradiţii ancestrale care au însoţit poporul român Călăraşilor şi, bineînţeles, al multor lucrări de unor OAMENI DE SUFLET ce vor să salvăm un 
de-a lungul milenarei sale istorii. Satul românesc specialitate, istorie şi arheologie. Muzeul deţine deja o segment din identitatea noastră românească, doctor 
pierde, pe zi ce trece, costumul popular, diverse obiecte mică, dar frumoasă, colecţie de ştergare din borangic Ion Roşioru, Ştefania Nachiu, Anişoara Mircea, Ion 
de podoabă, de înfrumuseţare a casei şi de utilitate (mătase naturală), ştergare din bumbac (ţesute în Burulean, Relu Cotoban, Ştefan Mihai, Ruse Ioana, 
casnică precum, ştergare, diverse ţesături, covoare, "ochiuri"), alături de costume,fiare de călcat cu Marinescu Ilinca, Ioana Bolboacă, Maria Voicu 

Pompiliu, Costache Polixenia, şi mulţi alţi donatori,cu velinte etc. Tocmai în acest context, impulsionaţi şi de jar,râşniţe manuale de nuci, gramofon, spată de ţesut 
ajutorul unor persoane  implicate, Done Şerbănescu, iniţiativa Bisericii Ortodoxe Române de a declara anul rogojini din papură, vase ceramice şi din sticlă, 
directorul acestei instituţii, Aurora Georgescu, prof. 2019 drept An Omagial al Satului Românesc, la învelitori şi obiecte din lemn şi metal (pluguri, 
Ionuţ Coarnă, Dorin Radoveneanu şi Relu Cotoban şi Chirnogi s-a luat această hotărâre de a creea un spaţiu prăşitoare, războaie de ţesut cu tot inventarul-vatale, 
alte persoane devotate acestei idei promovate de către muzeal care, pentru început, până la autorizarea de spete, iepe, suluri, rodane, fusuri, furci, vârtelniţe etc). 
cercetatorul Dimitrie Gusti acum câteva zeci de decenii, către forurile de specialitate ale Ministerului Culturii, Comunitatea din Chirnogi, cu sprijinul unor entuziaşti 
alături de oficialităţile locale, cadrele didactice şi mulţi va funcţiona fără personal remunerat, doar pe bază de locali strânşi în „Asociaţia  de  promovare şi 
alţi entuziaşti, au reuşitsă adune, să restaureze şi să voluntariat, sub egida Consiliului Local Chirnogi şi sub conservare a patrimoniului istorico-etno-
conserve un număr de câteva sute de piese, în special cu 

denumirea de: „Colecţie Muzeală Sătească a Localităţii grafic  Dunărica-Chirnogi”  d o r e ş t e  s ă  
caracter etnografic. Acest inventar este depozitat în 

Chirnogi”. Această nouă instituţie de cultură are ca rol, implementeze în premieră un tip nou de unitate 
condiţii de siguranţă, fiind înregistrat conform 

şi mai cu seamă îşi propune, să înfiinţeze, să colecteze ,,muzeală” şi anume o variantă dublă de expunere, cea normelor în vigoare. Este tratat şi conservat de către 
pe bază de donaţii, să recondiţioneze şi să restaureze o clasică într-un spaţiu  (provizoriu) pus la dispoziţie de acest colectiv de entuziaşti coordonaţi,instruiţi sub 
serie de obiecte etnografice specifice satului din către domnul primar Irinel Roman şi pregătit prin grija directa supraveghere a profesorului şi muzeografului, 
Câmpia Română şi în special din zona Luncii Dunării. domnului viceprimar Ion Ştefan, unde există o sală de Done Şerbanescu. Încă odată, localitatea Chirnogi dă 
Muzeul, fondat cu atât de mare entuziasm, s-a aşezat expunere, un spaţiu de depozitareşi un spaţiu de dovadă că este una din comunităţile fruntaşe ale 
sub auspiciile colaborării dintre Biserică, comunitatea conservare şi restaurare a diverselor piese etnografice judeţului Călăraşi, ce promovează valoarea actului 
locală, administraţia locală şi şcoală. Colecţia muzeală colectate şi salvate din gospodăriile localităţii Chirnogi, cultural şi care doreşte să transmită prin această 
nou-înfiinţată îşi propune să conserve şi să păstreze şi o variantă virtuală, un fel de muzeu al viitorului, acţiune de mare importanţă, un mesaj prin şi, în timp, 
pentru posteritate obiecte ce reflectau cândva modul de un muzeu cu o interfaţă electronică, ce va permite către generaţiile viitoare ale ROMÂNIEI, ale unei 

Românii frumoase, cu care ne putem mândri în casa viaţă şi tradiţiile satului românesc, să pună în valoare, tuturor celor tineri şi fără timp liber, să fie racordaţi 
noastră comună, Europa!într-un cadru muzeal specializat, o serie de într-un mod online la istoria locală, la tradiţiile, 
Mulţumesc dlui Relu Cotoban pentru informaţiile obiecte,astăzi dispărute din gospodăria ţărănească. obiceiurile şi obiectele din gospodăria locală, a 
oferite.Colaborarea cu muzee locale de etnografie din strămoşilor lor. Grupul  de entuziaşti voluntari conduşi 
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alurile istoriei ne poartă pe 
toţi. Unii sunt aruncaţi de Vcolo până colo fără niciun 

rost, cum poartă apa vreascurile. 
Alţii se lasă duşi de curent, 
precum luntrele pe firul apei. Iar 
câte unul ţine piept şuvoiului, ca 
un colţ de granit. Mă mândresc cu 
faptul că am avut prilejul să-l 
întâlnesc în viaţă pe Răzvan 
Ciucă, un colţ de granit, profesor 
de istorie, muzeograf, etnolog, 
expert patrimoniu, ipodiacon. 
Viaţa se desfăşoară în cicluri 
banale, întâmplări ce se repetă 
zilnic, legate de amintiri pe care 
cu timpul ţi le aşterni pe hârtie. 
Amintiri. 1973, împreună cu 
Răzvan am mers la Poiana pentru 
a face un reportaj legat de 
Biserica de lemn. La preot, 
acasă,am ajuns după ce fusesem 
de serviciu în tipografie toată 
noaptea. Flămând şi plin de 
tutun. După mai multe apropouri 
legate de mâncare am pus mâna 
pe un pisoi şi am spus că dacă nu 
ne aduce ceva să gustăm voi 
mânca pisica. Coana preoteasă s-
a conformat. O ţuică, brânză, roşii 
şi pulpe de găină. Altă viaţă. 

Mi l-am pus în cap, că nu venea la natural, de pasiune cu luciditate, care îşi poartă crezul şi soarta Reportajul a ieşit minunat. 
n i c i o  ş e d i n ţ ă  ş i  n i c i  l a  de trăire cu fantezie, de meditaţie deloc uşoară către împlinirile Amintiri. 23 ianuarie 1978. Soţia 
î n v ă ţ ă m â n t u l  d e  p a r t i d ,  cu fapte. Ce mai vreţi? O picătură creaţiei nu este înverşunat pe îmi aduce pe lume doi băieţi 
scuzându-l că e pe teren. În 1996 de viaţă. Proza scurtă a lui Răzvan n e p u t i n ţ a  t e m p o r a r ă  ş i  gemeni. Naştere grea şi lipsă de 
„a trădat partidul” şi s-a înscris Ciucă nu este exuberantă, ci îndrăzneala sa. Ce pot să mai lapte matern. Răzvan a fost cel 
alături de fostul prim ministru al lucidă. Taie cu o lamă de cristal adaug eu când citeşti aprecierile care, pot spune că mi-a alăptat 
R.P. Moldova, Mircea Druc, în felii-feliuţe din viaţa asta a lui şi a Prof. Dr. Georgeta Filitti inserate copiii. Sora lui îmi trimetea prin 
Partidul Reîntregirii Opţiunea noastră, nici frumoasă, nici urâtă, sub titlul „ Lumea lui Răzvan mecanici de locomotivă pachete 
Dacolatină şi a candidat pentru o viaţă normală, firească. Un Ciucă ”. „Experienţa din teren, cu lapte praf Humana. Şi asta 
Senatul României. A obţinut zero pământ pe care, el autorul l-a însoţită de lecturi de cea mai 
voturi. Asta e viaţa, dacă mergea călcat cu râvnă, şi foarte timpuriu mare diversitate făcute la un 
pe listele partidului recomandat în picioare simţindu-i binele şi birou Art nouveau, ce la un 
de mine, totuşi, avea un vot. Al răul pe care-l poate oferi. Schiţa moment dat l-a avut de stăpân şi 
meu. Amintiri. În 1997 am lansat sumară, creionată mai sus, mă pe Vasile Goldiş, au dat aripi 
prima mea carte-liliput „Gura face să-l descriu mereu cu condeiului  de  etnograf  ş i  
lumii în tranziţie ”, alături de zâmbetul pe faţă, gata să ajute şi ipodiacon al lui Răzvan Ciucă”. 
regretatul  coregraf  Mihai  să ne trezească din somnul Asta este. Lumea lui Răzvan 
Runcanu, ce îşi lansa volumul 5 nefiresc în care cad unii. Proza lui Ciucă e lumea noastră. Cartea 
de dansuri populare. Răzvan a Răzvan Ciucă este închinată trebuie pusă în bibliotecă la loc de 
organizat totul în aula muzeului, faptei sale, neapărat perene, nu cinste. Dincolo de aceste rânduri, 
cu citate, cu fotografii din arhivele de puţine ori aşezată jertfei, să-i lăsăm pe cititori în compania 
noastre, lume multă cu tot îndoielii lăuntrice, efortului scriitorului. Citiţi-o şi vedeţi ce 
tacâmul. Acesta este Răzvan spiritual dus până la ultima poate ieşi din această nouă şi 
Ciucă, prieten adevărat, aşa l-am limită. Îşi poveşteşte parcursul miraculoasă întâlnire. Cât despre 

până la doi ani şi jumătate. cunoscut. Un singur lucru nu îl spiritual, nu ascunde greutăţile, oglinzi am să citez din poeta 
Prieten adevărat. Amintiri.1979, ştiam. Nu ştiam că este un scriitor încercările din viaţă, caută noi Carmen Voinea Răducanu:  
decembrie.Plecăm la Festivalul desăvârşit. Am primit cele două repere, totul pentru a justifica „Oglinda e o inimă răsfrântă. 
de datini şi obiceiuri de iarnă de la volume, calde încă de greutatea parcă sensul drumului care i-a Oglinda e în fiecare casă, martor 
Sighetul Marmaţiei. Când am, tiparului, dar şi a numărului de fost dat. Zbuciumul, uneori în al tuturor întâmplărilor vieţii 
ajuns la destinaţie, din microbuz pagini: 750. „Între oglinzi şi viaţă, cu consecinţe dramatice, noastre. Oglinda are memorie. 
au coborât şase colindători din amintiri  I - conspecte din cărţile greu de dus, nu este lăsat, nici el Aşadar, aici, în oglinzi, sunt eu. 
Vlădeni, patru însoţitori şi 13 de joc” şi II - „Ostrov, domeniile şi deoparte. Supusul unui control Aici, în oglinzi, eşti tu. Suntem 
damigene cu vin, dintre care 8 au vecinii”. După o săpămână de judiciar? De ce şi pentru ce? toţi umbre ”.
prins aer până la Tg. Mureş. La disecat şi citit la lumina zilei cu Greşeala timpului sau a  judecăţii Iar despre „Ostrov, domeniile şi 
primărie am fost primiţi cu glaucom cu unghi închis, mi-am nedrepte? Dumnezeu este cel vecinii” - caracterul ştiinţific în 
palincă în căni de lut pentru a deschis toată atitudinea şi m-am care va lămuri lucrurile. Şi asta o care este scrisă mă face să nu pot 
domoli setea şi gerul năprasnic. hotărât să aştern pe hârtie câteva spune şi autorul în carte prin afirma decât că e „îmbuteliată” 
Amintiri. Nu mai reţin anul când referinţe şi comentarii. N-am să graiul de ipodiacon, citându-l pe bine în patru capitole cu aromă de 
i-am dat recomandare pentru a fi fac o cronică literară ci mai Arhim Herotheos Vlachos: „Crâmpoşie ostrovită ” şi trebuie 
primit în partid, că aşa era degrabă am să descifrez esenţa „Hristos l-a împăcat în El pe om citită şi degustată cu apa separat.         
indicaţia, nu putea ocupa funcţia lucrurilor cuprinse în paginile cu Dumnezeu” (Un cuvânt Gheorghe Marinel,
de director dacă nu era membru. cărţii. Amestec savant de social cu frumos: Împăcare - pag. 235 ). Cel Membru al UZPR
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Ei aveau un cuvânt de spus. În momentele grele am fost 
solidari. Trebuie să fim solidari, dacă vrem într-adevăr să 
reuşim. O să fiu atent ca pe listele de parlamentari să fie 
introduşi doar membrii de la noi din Organizaţie, nu din 
altă parte, pentru că nu îi doare cu nimic de noi. Ei nu ştiu 
cu ce ne confruntăm noi la nivel de judeţ. N-am crezut 
niciodată că această Organizaţie va ajunge ca o 
organizaţie familială, unde cineva să îşi promoveze rudele 
sau nu mai ştiu ce, în funcţie de director. O să fiu mai atent 
ca de acum în colo toate numirile să se facă prin Birou, să 
luăm şi noi la cunoştinţă cu ce se întâmplă.”
Preşedintele Iacomi i-a acuzat direct pe cei din 
conducerea Organizaţiei Municipale a PSD Călăraşi de 
lipsă de implicare şi de noncombat cu PNL-ul.
„Ce vină avem noi, primarii, care câştigăm alegerile, că 
dumneavoastră, la Călăraşi, candidaţii pe care îi avem noi 
puşi pe lista pentru funcţia primar şi funcţia de consilieri 

dată ce a fost agreată de centru, alegerea lui Iulian locali, nu câştigaţi? Plus de asta mai dansaţi şi pinguinul 
Iacomi în funcţia de preşedinte al organizaţiei cu PNL-ul.”Ojudeţene a PSD Călăraşi a devenit o simplă Conferinţa s-a încheiat cu o nouă conducere la timonă 

formalitate. Cu asta şi-a şi început discursul Liviu însă problemele abia au început să apară. La câteva zile, 
Dragnea la Călăraşi, afirmând că l-a studiat, l-a analizat Alexandru Chiriţă şi Denisa Ciulinaru au demisionat din 
pe Iacomi, ca să ştie pe cine susţine... Ceea ce s-a şi funcţiile de consilieri locali ai Consiliului Local Călăraşi, 
întâmplat pe 10 martie a.c. în sala Barbu Ştibei din iar o săptămână mai târziu, vicepreşedintele Răzvan 
Călăraşi. Prin vot deschis, cu susţinerea lui Liviu Dragnea, Meseşeanu a anunţat că demisionează din partid.
în mai puţin de trei minute, a fost aleasă întreaga Posibil ca unitatea de care s-a tot vorbit în cadrul 
conducere a PSD Călăraşi, preşedinte, preşedinte Conferinţei să se consolideze în perioada următoare, 
executiv, vicepreşedinţi. pentru că în momentul de faţă, cu siguranţă, nu se poate 
Mai mult decât alegerea noii conduceri a organizaţiei vorbi de aşa ceva. Mai multe surse afirmând că 
călărăşene, desantul de de la Călăraşi, cu Liviu Dragnea şi nemulţumiri mai există în interiorul organizaţiei PSD şi 
Codrin Ştefănescu în frunte, s-a dorit a fi o recucerire şi o că vor mai urma şi alte demisii. 
restabilire a ordinii într-o organizaţie care în urmă cu 
câteva luni apărea în rândul celor care cereau demisia 
preşedintelui Liviu Dragnea. 
Deşi s-a încercat să se transmită un mesaj de unitate, de 
stabilitate, au existat şi voci care au afirmat contrariul. 
Inclusiv noul preşedinte ales, Iulian Iacomi, lansând 
acuzaţii către organizaţia municipală Călăraşi. 
Primul care şi-a manifestat nemulţumirile a fost Nicolae 
Râjnoveanu, primarul comunei Roseţi, care a aruncat 
câteva săgeţi către senatorul Roxana Paţurcă acuzând-o 
că transformă organizaţia într-una familială în care 
rudele au întâietate la numirile în funcţii.
„Fraţilor, în momentul de faţă, suntem cei mai scindaţi, 
nu suntem solidari, cum a spus doamna senator. Nu! Alea 
sunt poveşti! Poate în urma intervenţiei pe care o va avea 
domnul Dragnea ne va uni un pic. Eu ştiu şi mă uit în sală 
şi văd că mulţi care au făcut parte din echipa aia, care a 
obţinut rezultate, nu mai sunt. Îmi pare rău că am avut 
această intervenţie. Rămân acelaşi Râjnoveanu în cadrul 
partidului. Mi-am depus candidatura la funcţia de 
vicepreşedinte, dar am să mă retrag dacă nu am cu cine să 
mă înţeleg. Îmi pare rău că din acest Birou nu fac parte şi 
alţi primari cu o vechime poate chiar mai mare ca a mea. 

au suportat. Iar pe aceştia din urmă îi 
îndemn să se gândească bine dacă 
merită s-o mai facă! Sunt pregătit însă, 
să răspund pentru ale mele!
Am încercat să fiu un mesager mai 
curajos al celor care gândesc la fel ca u p ă  18  a n i  p e t re c u ţ i  î n  dificil pentru el, şi nu a luat încă nicio ce i-ai purta-o acestuia, oameni potriviţi 
mine, dar, din anumite motive, nu au Organizaţia Judeţeană a PSD hotărâre privind viitorul său politic, dar pe locuri nepotrivite, sunt elemente care 
avut cum să îşi exprime opiniile. Cei care Călăraşi, timp în care a deţinut nu exclude înscrierea într-o altă m-au determinat la semnalul de azi.D
mă cunosc ştiu că nu mint şi că nu funcţii de consilier local sau judeţean, formaţiune. Până la un punct s-ar putea spune că am 
confund recunoştinţa cu slugărnicia. viceprimar al municipiului Călăraşi sau fost părtaş la ele; da, aşa este. Nu mă pot 
Membrii simpli, cei care aleargă pe inspector şef al ITM Călăraşi, Răzvan dezice de partidul care mi-a oferit 
străzi în campanii şi-i fac”mari” pe Meseşeanu a demisionat din funcţia de susţinere pentru o serie de funcţii în 
exponenţii politici-de la toate partidele-vicepreşedinte dar şi din PSD. administraţie şi nici nu încerc s-o fac; 
sunt, încă, masă de manevră.Motivele, aceleaşi cu ale celorlalţi doi spun doar că sunt oameni în acest partid 
Mi-ar plăcea să fie respectaţi, ascultaţi şi demisionari de săptămâna trecută din care luptă de prea mult timp în interior, 
să li se încerce rezolvarea problemelor în Consiliul Local Călăraşi, Alexandru încercând, fiecare după pregătire, 
perioada de 4 ani dintre alegeri şi nu să li Chiriţă şi Denisa Ciulinaru, atitudinea experienţă să arate că se mai şi greşeşte; 
se mimeze prietenia cu o lună-două noii conduceri a organizaţiei şi lipsa de în acest moment apare puroiul politicii 
înainte de campanie.coeziune şi colaborare a acesteia cu toţi r o m â n e ş t i :  s e  î n c e a r c ă  o r i  
Probabil voi fi atacat de către aceia care membri de partid. marginal izarea individului ,  or i  
se simt vizaţi de reproşurile mele, Meseşeanu a declarat marţi, 19 martie, excluderea sa.
interne sau publice, actuale sau foste. că preşedintele Iulian Iacomi i-a „Fac acest gest cu tristeţe şi după o lungă 
Voi milita însă pentru valorile în care comunicat,  înaintea Conferinţei Nu suportăm să auzim şi să acceptăm şi perioadă de gândire. N-am putut trece 
cred sub o altă formă.Judeţene Extraordinare de alegeri, alte păreri decât ale noastre. Când se va peste anumite atitudini care au intrat în 
Le mulţumesc tuturor celor care m-au acolo unde Meseşeanu a fost ales remedia acest aspect, societatea se va conflict cu principiile mele de viaţă, cu 
sprijinit, care mi-au fost alături şi care vicepreşedinte, că nu îl consideră însănătoşi. Dacă formulezi ideile în viziunea mea despre unde trebuie să 
au înţeles că am fost tot timpul o voce a compatibil cu funcţia respectivă şi cu afară, eşti contra partidului, ai opreşti compromisurile în politică.
celor care consideră că trebuie să existe noua echipă. fraternizat cu adversarul şi tot aşa...Ipocrizia, refuzul de a recunoaşte 
o limită în toate. Chiar şi în politică, sau Astfel, în atari condiţii, Răzvan Nu accept să mai intru în aceeaşi “oală” greşelile, nemaivorbind de încercarea 
mai ales în politică!”, este declaraţia lui Meseşeanu a decis să demisioneze. cu toţi cei care gafează, însă mă voi de a le şi elimina, părerea contrară 
Răzvan Meseşanu.Acesta a afirmat că este un moment mândri că am fost coleg cu toţi cei care interlocutorului ca dovadă a adversităţii 

cuzaţiile preşedintelui Iulian Iacomi, la 
adresa organizaţiei municipale a PSD ACălăraşi, de non combat cu PNL-ul, nu s-

au lăsat fără urmări. Acesta spunea în cadrul 
Conferinţei Extraordinare de alegeri că unii 
colegi din organizaţia municipală „dansează 
pinguinul” cu liberalii.
 
Pe pagina personală de facebook, Denisa 
Ciulinaru a anunţat că atât ea cât şi Alexandru 
Chiriţă şi Silvia Mândruţescu au demisionat din 
funcţiile de consileri locali pe care le obţinuseră 
din partea PSD. Gestul fiind motivat de faptul că 
cei trei nu se mai regăsesc în actuala echipă a 
PSD Călăraşi. Ulterior, Silvia Mândruţescu a 
anunţat că şi-a retras demisia.
"Orice viaţă de om începe de mai multe ori." - 
Tudor Arghezi
Şi începe de fiecare dată când te afli la o răscruce 
de drumuri şi esti nevoit să îţi alegi o cale. Nu ştii 
dacă este cea mai bună alegere, dacă drumul 
este mai uşor şi mai fără de obstacole, dar atât 
timp cât ai facut alegerea ce ţi-a dictat-o inima, 
trebuie să îţi asumi şi riscul.
Pentru mine, astăzi este un astfel de moment. 
Este ziua în care mi-am depus demisia din 
funcţia de consilier local al municipiului 
Călăraşi, alături de alţi doi colegi, Alexandru 
Chiriţă şi Silvia Mândruţescu (n.r. şi-a retras 
demisia).
Nu aş putea afirma vreodată că a fost o decizie 
uşoară, dar atunci când nu te mai regăseşti într-
o anumită echipă, este mai bine să îţi vezi de 
propria cale.
Fiecare dintre noi a candidat pentru această 
funcţie cu speranţa că alături de ceilalţi vom 
reuşi să ne lăsăm amprenta, în bine, asupra 
comunităţii în care ne petrecem timpul şi viaţa. 
Votul călărăşenilor ne-au adus în opoziţie în 
acest consiliu şi multe dintre ideile şi 
programele noastre au rămas la stadiul de 
dorinţă, neavând şanse de a le aduce în realitate.
Pentru o parte dintre noi, schimbările survenite 
în ultima vreme la nivel politic, au fost 
elementul ce a înclinat balanţa în favoarea luării 
acestei decizii.
Mulţumim călărăşenilor pentru încrederea 
acordată prin fiecare vot primit şi fac apel la 
înţelegerea dumnealor pentru această stare de 
fapt!” - a afirmat Denisa Ciulinaru.

Răzvan Ciucă - Între Oglinzi şi Amintiri

Răzvan Meseşeanu şi-a dat demisia 
din funcţia de vicepreşedinte şi din PSD

Denisa Ciulinaru şi 
Alexandru Chiriţă au 

demisionat din Consiliul 
Local Călăraşi

PSD Călăraşi are conducere pe placul 
Centrului nu şi a unor membri locali

l Iulian Iacomi – preşedinte
l Roxana Paţurcă – preşedinte executiv
l Eugen Nicolicea – vicepreşedinte
l Cristain Sefer – vicepreşedinte
l Sorinel Vrăjitoru – vicepreşedinte
l Marius Dulce – vicepreşedinte
l Ioan Samoilă – vicepreşedinte
l Victor Sandu – vicepreşedinte
l Petre Ţone – vicepreşedinte
l Nicolae Râjnoveanu – vicepreşedinte
l Doru Ioan Tărăcilă – vicepreşedinte
l Dorel Dorobanţu – vicepreşedinte
l Petre Alexandru Călin – vicepreşedinte
l Gheorghiţă Cărtuşanu – vicepreşedinte
l Elena Mihăilescu – vicepreşedinte
l Laura Munteanu – vicepreşedinte
l Marian Zbârcea – vicepreşedinte
l Sergiu Manole – vicepreşedinte
l Marian Ichim – vicepreşedinte
l Răzvan Meseşeanu – vicepreşedinte (demisionat)
l George Chiriţă – vicepreşedinte

Conducerea Organizaţiei 
Judeţene PSD Călăraşi
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alurile istoriei ne poartă pe 
toţi. Unii sunt aruncaţi de Vcolo până colo fără niciun 

rost, cum poartă apa vreascurile. 
Alţii se lasă duşi de curent, 
precum luntrele pe firul apei. Iar 
câte unul ţine piept şuvoiului, ca 
un colţ de granit. Mă mândresc cu 
faptul că am avut prilejul să-l 
întâlnesc în viaţă pe Răzvan 
Ciucă, un colţ de granit, profesor 
de istorie, muzeograf, etnolog, 
expert patrimoniu, ipodiacon. 
Viaţa se desfăşoară în cicluri 
banale, întâmplări ce se repetă 
zilnic, legate de amintiri pe care 
cu timpul ţi le aşterni pe hârtie. 
Amintiri. 1973, împreună cu 
Răzvan am mers la Poiana pentru 
a face un reportaj legat de 
Biserica de lemn. La preot, 
acasă,am ajuns după ce fusesem 
de serviciu în tipografie toată 
noaptea. Flămând şi plin de 
tutun. După mai multe apropouri 
legate de mâncare am pus mâna 
pe un pisoi şi am spus că dacă nu 
ne aduce ceva să gustăm voi 
mânca pisica. Coana preoteasă s-
a conformat. O ţuică, brânză, roşii 
şi pulpe de găină. Altă viaţă. 

Mi l-am pus în cap, că nu venea la natural, de pasiune cu luciditate, care îşi poartă crezul şi soarta Reportajul a ieşit minunat. 
n i c i o  ş e d i n ţ ă  ş i  n i c i  l a  de trăire cu fantezie, de meditaţie deloc uşoară către împlinirile Amintiri. 23 ianuarie 1978. Soţia 
î n v ă ţ ă m â n t u l  d e  p a r t i d ,  cu fapte. Ce mai vreţi? O picătură creaţiei nu este înverşunat pe îmi aduce pe lume doi băieţi 
scuzându-l că e pe teren. În 1996 de viaţă. Proza scurtă a lui Răzvan n e p u t i n ţ a  t e m p o r a r ă  ş i  gemeni. Naştere grea şi lipsă de 
„a trădat partidul” şi s-a înscris Ciucă nu este exuberantă, ci îndrăzneala sa. Ce pot să mai lapte matern. Răzvan a fost cel 
alături de fostul prim ministru al lucidă. Taie cu o lamă de cristal adaug eu când citeşti aprecierile care, pot spune că mi-a alăptat 
R.P. Moldova, Mircea Druc, în felii-feliuţe din viaţa asta a lui şi a Prof. Dr. Georgeta Filitti inserate copiii. Sora lui îmi trimetea prin 
Partidul Reîntregirii Opţiunea noastră, nici frumoasă, nici urâtă, sub titlul „ Lumea lui Răzvan mecanici de locomotivă pachete 
Dacolatină şi a candidat pentru o viaţă normală, firească. Un Ciucă ”. „Experienţa din teren, cu lapte praf Humana. Şi asta 
Senatul României. A obţinut zero pământ pe care, el autorul l-a însoţită de lecturi de cea mai 
voturi. Asta e viaţa, dacă mergea călcat cu râvnă, şi foarte timpuriu mare diversitate făcute la un 
pe listele partidului recomandat în picioare simţindu-i binele şi birou Art nouveau, ce la un 
de mine, totuşi, avea un vot. Al răul pe care-l poate oferi. Schiţa moment dat l-a avut de stăpân şi 
meu. Amintiri. În 1997 am lansat sumară, creionată mai sus, mă pe Vasile Goldiş, au dat aripi 
prima mea carte-liliput „Gura face să-l descriu mereu cu condeiului  de  etnograf  ş i  
lumii în tranziţie ”, alături de zâmbetul pe faţă, gata să ajute şi ipodiacon al lui Răzvan Ciucă”. 
regretatul  coregraf  Mihai  să ne trezească din somnul Asta este. Lumea lui Răzvan 
Runcanu, ce îşi lansa volumul 5 nefiresc în care cad unii. Proza lui Ciucă e lumea noastră. Cartea 
de dansuri populare. Răzvan a Răzvan Ciucă este închinată trebuie pusă în bibliotecă la loc de 
organizat totul în aula muzeului, faptei sale, neapărat perene, nu cinste. Dincolo de aceste rânduri, 
cu citate, cu fotografii din arhivele de puţine ori aşezată jertfei, să-i lăsăm pe cititori în compania 
noastre, lume multă cu tot îndoielii lăuntrice, efortului scriitorului. Citiţi-o şi vedeţi ce 
tacâmul. Acesta este Răzvan spiritual dus până la ultima poate ieşi din această nouă şi 
Ciucă, prieten adevărat, aşa l-am limită. Îşi poveşteşte parcursul miraculoasă întâlnire. Cât despre 

până la doi ani şi jumătate. cunoscut. Un singur lucru nu îl spiritual, nu ascunde greutăţile, oglinzi am să citez din poeta 
Prieten adevărat. Amintiri.1979, ştiam. Nu ştiam că este un scriitor încercările din viaţă, caută noi Carmen Voinea Răducanu:  
decembrie.Plecăm la Festivalul desăvârşit. Am primit cele două repere, totul pentru a justifica „Oglinda e o inimă răsfrântă. 
de datini şi obiceiuri de iarnă de la volume, calde încă de greutatea parcă sensul drumului care i-a Oglinda e în fiecare casă, martor 
Sighetul Marmaţiei. Când am, tiparului, dar şi a numărului de fost dat. Zbuciumul, uneori în al tuturor întâmplărilor vieţii 
ajuns la destinaţie, din microbuz pagini: 750. „Între oglinzi şi viaţă, cu consecinţe dramatice, noastre. Oglinda are memorie. 
au coborât şase colindători din amintiri  I - conspecte din cărţile greu de dus, nu este lăsat, nici el Aşadar, aici, în oglinzi, sunt eu. 
Vlădeni, patru însoţitori şi 13 de joc” şi II - „Ostrov, domeniile şi deoparte. Supusul unui control Aici, în oglinzi, eşti tu. Suntem 
damigene cu vin, dintre care 8 au vecinii”. După o săpămână de judiciar? De ce şi pentru ce? toţi umbre ”.
prins aer până la Tg. Mureş. La disecat şi citit la lumina zilei cu Greşeala timpului sau a  judecăţii Iar despre „Ostrov, domeniile şi 
primărie am fost primiţi cu glaucom cu unghi închis, mi-am nedrepte? Dumnezeu este cel vecinii” - caracterul ştiinţific în 
palincă în căni de lut pentru a deschis toată atitudinea şi m-am care va lămuri lucrurile. Şi asta o care este scrisă mă face să nu pot 
domoli setea şi gerul năprasnic. hotărât să aştern pe hârtie câteva spune şi autorul în carte prin afirma decât că e „îmbuteliată” 
Amintiri. Nu mai reţin anul când referinţe şi comentarii. N-am să graiul de ipodiacon, citându-l pe bine în patru capitole cu aromă de 
i-am dat recomandare pentru a fi fac o cronică literară ci mai Arhim Herotheos Vlachos: „Crâmpoşie ostrovită ” şi trebuie 
primit în partid, că aşa era degrabă am să descifrez esenţa „Hristos l-a împăcat în El pe om citită şi degustată cu apa separat.         
indicaţia, nu putea ocupa funcţia lucrurilor cuprinse în paginile cu Dumnezeu” (Un cuvânt Gheorghe Marinel,
de director dacă nu era membru. cărţii. Amestec savant de social cu frumos: Împăcare - pag. 235 ). Cel Membru al UZPR
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Ei aveau un cuvânt de spus. În momentele grele am fost 
solidari. Trebuie să fim solidari, dacă vrem într-adevăr să 
reuşim. O să fiu atent ca pe listele de parlamentari să fie 
introduşi doar membrii de la noi din Organizaţie, nu din 
altă parte, pentru că nu îi doare cu nimic de noi. Ei nu ştiu 
cu ce ne confruntăm noi la nivel de judeţ. N-am crezut 
niciodată că această Organizaţie va ajunge ca o 
organizaţie familială, unde cineva să îşi promoveze rudele 
sau nu mai ştiu ce, în funcţie de director. O să fiu mai atent 
ca de acum în colo toate numirile să se facă prin Birou, să 
luăm şi noi la cunoştinţă cu ce se întâmplă.”
Preşedintele Iacomi i-a acuzat direct pe cei din 
conducerea Organizaţiei Municipale a PSD Călăraşi de 
lipsă de implicare şi de noncombat cu PNL-ul.
„Ce vină avem noi, primarii, care câştigăm alegerile, că 
dumneavoastră, la Călăraşi, candidaţii pe care îi avem noi 
puşi pe lista pentru funcţia primar şi funcţia de consilieri 

dată ce a fost agreată de centru, alegerea lui Iulian locali, nu câştigaţi? Plus de asta mai dansaţi şi pinguinul 
Iacomi în funcţia de preşedinte al organizaţiei cu PNL-ul.”Ojudeţene a PSD Călăraşi a devenit o simplă Conferinţa s-a încheiat cu o nouă conducere la timonă 

formalitate. Cu asta şi-a şi început discursul Liviu însă problemele abia au început să apară. La câteva zile, 
Dragnea la Călăraşi, afirmând că l-a studiat, l-a analizat Alexandru Chiriţă şi Denisa Ciulinaru au demisionat din 
pe Iacomi, ca să ştie pe cine susţine... Ceea ce s-a şi funcţiile de consilieri locali ai Consiliului Local Călăraşi, 
întâmplat pe 10 martie a.c. în sala Barbu Ştibei din iar o săptămână mai târziu, vicepreşedintele Răzvan 
Călăraşi. Prin vot deschis, cu susţinerea lui Liviu Dragnea, Meseşeanu a anunţat că demisionează din partid.
în mai puţin de trei minute, a fost aleasă întreaga Posibil ca unitatea de care s-a tot vorbit în cadrul 
conducere a PSD Călăraşi, preşedinte, preşedinte Conferinţei să se consolideze în perioada următoare, 
executiv, vicepreşedinţi. pentru că în momentul de faţă, cu siguranţă, nu se poate 
Mai mult decât alegerea noii conduceri a organizaţiei vorbi de aşa ceva. Mai multe surse afirmând că 
călărăşene, desantul de de la Călăraşi, cu Liviu Dragnea şi nemulţumiri mai există în interiorul organizaţiei PSD şi 
Codrin Ştefănescu în frunte, s-a dorit a fi o recucerire şi o că vor mai urma şi alte demisii. 
restabilire a ordinii într-o organizaţie care în urmă cu 
câteva luni apărea în rândul celor care cereau demisia 
preşedintelui Liviu Dragnea. 
Deşi s-a încercat să se transmită un mesaj de unitate, de 
stabilitate, au existat şi voci care au afirmat contrariul. 
Inclusiv noul preşedinte ales, Iulian Iacomi, lansând 
acuzaţii către organizaţia municipală Călăraşi. 
Primul care şi-a manifestat nemulţumirile a fost Nicolae 
Râjnoveanu, primarul comunei Roseţi, care a aruncat 
câteva săgeţi către senatorul Roxana Paţurcă acuzând-o 
că transformă organizaţia într-una familială în care 
rudele au întâietate la numirile în funcţii.
„Fraţilor, în momentul de faţă, suntem cei mai scindaţi, 
nu suntem solidari, cum a spus doamna senator. Nu! Alea 
sunt poveşti! Poate în urma intervenţiei pe care o va avea 
domnul Dragnea ne va uni un pic. Eu ştiu şi mă uit în sală 
şi văd că mulţi care au făcut parte din echipa aia, care a 
obţinut rezultate, nu mai sunt. Îmi pare rău că am avut 
această intervenţie. Rămân acelaşi Râjnoveanu în cadrul 
partidului. Mi-am depus candidatura la funcţia de 
vicepreşedinte, dar am să mă retrag dacă nu am cu cine să 
mă înţeleg. Îmi pare rău că din acest Birou nu fac parte şi 
alţi primari cu o vechime poate chiar mai mare ca a mea. 

au suportat. Iar pe aceştia din urmă îi 
îndemn să se gândească bine dacă 
merită s-o mai facă! Sunt pregătit însă, 
să răspund pentru ale mele!
Am încercat să fiu un mesager mai 
curajos al celor care gândesc la fel ca u p ă  18  a n i  p e t re c u ţ i  î n  dificil pentru el, şi nu a luat încă nicio ce i-ai purta-o acestuia, oameni potriviţi 
mine, dar, din anumite motive, nu au Organizaţia Judeţeană a PSD hotărâre privind viitorul său politic, dar pe locuri nepotrivite, sunt elemente care 
avut cum să îşi exprime opiniile. Cei care Călăraşi, timp în care a deţinut nu exclude înscrierea într-o altă m-au determinat la semnalul de azi.D
mă cunosc ştiu că nu mint şi că nu funcţii de consilier local sau judeţean, formaţiune. Până la un punct s-ar putea spune că am 
confund recunoştinţa cu slugărnicia. viceprimar al municipiului Călăraşi sau fost părtaş la ele; da, aşa este. Nu mă pot 
Membrii simpli, cei care aleargă pe inspector şef al ITM Călăraşi, Răzvan dezice de partidul care mi-a oferit 
străzi în campanii şi-i fac”mari” pe Meseşeanu a demisionat din funcţia de susţinere pentru o serie de funcţii în 
exponenţii politici-de la toate partidele-vicepreşedinte dar şi din PSD. administraţie şi nici nu încerc s-o fac; 
sunt, încă, masă de manevră.Motivele, aceleaşi cu ale celorlalţi doi spun doar că sunt oameni în acest partid 
Mi-ar plăcea să fie respectaţi, ascultaţi şi demisionari de săptămâna trecută din care luptă de prea mult timp în interior, 
să li se încerce rezolvarea problemelor în Consiliul Local Călăraşi, Alexandru încercând, fiecare după pregătire, 
perioada de 4 ani dintre alegeri şi nu să li Chiriţă şi Denisa Ciulinaru, atitudinea experienţă să arate că se mai şi greşeşte; 
se mimeze prietenia cu o lună-două noii conduceri a organizaţiei şi lipsa de în acest moment apare puroiul politicii 
înainte de campanie.coeziune şi colaborare a acesteia cu toţi r o m â n e ş t i :  s e  î n c e a r c ă  o r i  
Probabil voi fi atacat de către aceia care membri de partid. marginal izarea individului ,  or i  
se simt vizaţi de reproşurile mele, Meseşeanu a declarat marţi, 19 martie, excluderea sa.
interne sau publice, actuale sau foste. că preşedintele Iulian Iacomi i-a „Fac acest gest cu tristeţe şi după o lungă 
Voi milita însă pentru valorile în care comunicat,  înaintea Conferinţei Nu suportăm să auzim şi să acceptăm şi perioadă de gândire. N-am putut trece 
cred sub o altă formă.Judeţene Extraordinare de alegeri, alte păreri decât ale noastre. Când se va peste anumite atitudini care au intrat în 
Le mulţumesc tuturor celor care m-au acolo unde Meseşeanu a fost ales remedia acest aspect, societatea se va conflict cu principiile mele de viaţă, cu 
sprijinit, care mi-au fost alături şi care vicepreşedinte, că nu îl consideră însănătoşi. Dacă formulezi ideile în viziunea mea despre unde trebuie să 
au înţeles că am fost tot timpul o voce a compatibil cu funcţia respectivă şi cu afară, eşti contra partidului, ai opreşti compromisurile în politică.
celor care consideră că trebuie să existe noua echipă. fraternizat cu adversarul şi tot aşa...Ipocrizia, refuzul de a recunoaşte 
o limită în toate. Chiar şi în politică, sau Astfel, în atari condiţii, Răzvan Nu accept să mai intru în aceeaşi “oală” greşelile, nemaivorbind de încercarea 
mai ales în politică!”, este declaraţia lui Meseşeanu a decis să demisioneze. cu toţi cei care gafează, însă mă voi de a le şi elimina, părerea contrară 
Răzvan Meseşanu.Acesta a afirmat că este un moment mândri că am fost coleg cu toţi cei care interlocutorului ca dovadă a adversităţii 

cuzaţiile preşedintelui Iulian Iacomi, la 
adresa organizaţiei municipale a PSD ACălăraşi, de non combat cu PNL-ul, nu s-

au lăsat fără urmări. Acesta spunea în cadrul 
Conferinţei Extraordinare de alegeri că unii 
colegi din organizaţia municipală „dansează 
pinguinul” cu liberalii.
 
Pe pagina personală de facebook, Denisa 
Ciulinaru a anunţat că atât ea cât şi Alexandru 
Chiriţă şi Silvia Mândruţescu au demisionat din 
funcţiile de consileri locali pe care le obţinuseră 
din partea PSD. Gestul fiind motivat de faptul că 
cei trei nu se mai regăsesc în actuala echipă a 
PSD Călăraşi. Ulterior, Silvia Mândruţescu a 
anunţat că şi-a retras demisia.
"Orice viaţă de om începe de mai multe ori." - 
Tudor Arghezi
Şi începe de fiecare dată când te afli la o răscruce 
de drumuri şi esti nevoit să îţi alegi o cale. Nu ştii 
dacă este cea mai bună alegere, dacă drumul 
este mai uşor şi mai fără de obstacole, dar atât 
timp cât ai facut alegerea ce ţi-a dictat-o inima, 
trebuie să îţi asumi şi riscul.
Pentru mine, astăzi este un astfel de moment. 
Este ziua în care mi-am depus demisia din 
funcţia de consilier local al municipiului 
Călăraşi, alături de alţi doi colegi, Alexandru 
Chiriţă şi Silvia Mândruţescu (n.r. şi-a retras 
demisia).
Nu aş putea afirma vreodată că a fost o decizie 
uşoară, dar atunci când nu te mai regăseşti într-
o anumită echipă, este mai bine să îţi vezi de 
propria cale.
Fiecare dintre noi a candidat pentru această 
funcţie cu speranţa că alături de ceilalţi vom 
reuşi să ne lăsăm amprenta, în bine, asupra 
comunităţii în care ne petrecem timpul şi viaţa. 
Votul călărăşenilor ne-au adus în opoziţie în 
acest consiliu şi multe dintre ideile şi 
programele noastre au rămas la stadiul de 
dorinţă, neavând şanse de a le aduce în realitate.
Pentru o parte dintre noi, schimbările survenite 
în ultima vreme la nivel politic, au fost 
elementul ce a înclinat balanţa în favoarea luării 
acestei decizii.
Mulţumim călărăşenilor pentru încrederea 
acordată prin fiecare vot primit şi fac apel la 
înţelegerea dumnealor pentru această stare de 
fapt!” - a afirmat Denisa Ciulinaru.

Răzvan Ciucă - Între Oglinzi şi Amintiri

Răzvan Meseşeanu şi-a dat demisia 
din funcţia de vicepreşedinte şi din PSD

Denisa Ciulinaru şi 
Alexandru Chiriţă au 

demisionat din Consiliul 
Local Călăraşi

PSD Călăraşi are conducere pe placul 
Centrului nu şi a unor membri locali

l Iulian Iacomi – preşedinte
l Roxana Paţurcă – preşedinte executiv
l Eugen Nicolicea – vicepreşedinte
l Cristain Sefer – vicepreşedinte
l Sorinel Vrăjitoru – vicepreşedinte
l Marius Dulce – vicepreşedinte
l Ioan Samoilă – vicepreşedinte
l Victor Sandu – vicepreşedinte
l Petre Ţone – vicepreşedinte
l Nicolae Râjnoveanu – vicepreşedinte
l Doru Ioan Tărăcilă – vicepreşedinte
l Dorel Dorobanţu – vicepreşedinte
l Petre Alexandru Călin – vicepreşedinte
l Gheorghiţă Cărtuşanu – vicepreşedinte
l Elena Mihăilescu – vicepreşedinte
l Laura Munteanu – vicepreşedinte
l Marian Zbârcea – vicepreşedinte
l Sergiu Manole – vicepreşedinte
l Marian Ichim – vicepreşedinte
l Răzvan Meseşeanu – vicepreşedinte (demisionat)
l George Chiriţă – vicepreşedinte

Conducerea Organizaţiei 
Judeţene PSD Călăraşi
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Şerban, 11. Rodrigo Coelho, 12. Paulo 
Pinto, 6. Doru Rotaru.
Antrenor: Marian Şotârcă
United Galaţi: 30. Wellington Silva – 10. 
Andrei Crăciun, 5. Viorel Cojoc, 9. 
Octavian Cireş, 17. Ovidiu Tudose.
Rezerve: 1. Ionuţ Păduraru – 2. Florin 
Ignat, 7. Andrian Laşcu, 4. Constantin 
Burdujel, 11. Kailon Borges, 14. Cosmin 
Petică, 6. Mimi Stoica, 8. Daniel Araujo, upa României la futsal, ediţia 
22. Moreira Neto.2018-2019, rămâne la Călăraşi. 
Antrenor: Florin IgnatDunărea Călăraşi scrie istorie şi C
Au arbitrat: Vlad Ciobanu (Iaşi) – Liviu câştigă pentru prima dată Cupa 
Chiţa (Piteşti). Rezervă: Marian României după finala câştigată în faţa 
Ivănescu (Bucureşti).celor de la United Galaţi.
Observator de joc: Gabriel Gherman Dunărea a reuşit să deschidă scorul în 
(Bucureşti)minutul 10 prin Rodrogo Coelho, 
Observator de arbitri: Andrei Ioniţă brazilianul marcând în urma unui şut pe 
(Bucureşti)jos expediat de la 12-13 metri pe un soi 
Viceprimar Viorel Ivanciu, organizator de contraatac, năucitor pentru defensiva 
Final Four Călăraşioaspeţilor.
„Toţi cei care au urmărit competiţia de la Tabela s-a modificat din nou în minutul 
Călăraşi ne-au lăudat pentru modul în 14. Spaniolul Yanez Galan transformă cu 
care a fost organizată. Ne-au lăudat şi precizie o lovitură de la 10 metri primită 
oficialii Federaţiei Române de Fotbal, de echipa noastră datorită celor 6 
ceea ce a reprezentat o mare satisfacţie faulturi realizate de gălăţeni. În tribune, 
pentru noi cei care ne-am ocupat de bucuria manifestată de peste 1200 de 
organizare şi care am transpirat la fel ca călărăşeni este enormă.
şi jucătorii. Jocul încins oferă şi posibilitatea 
E foarte adevărat însă că toate lucrurile gălăţenilor să beneficieze, la rândul lor, 

restabileasscă egalitatea. Dunărea s-a devenit posibil duminică seară. Futsal astea nu ar fi avut mare valoare dacă de o lovitură de la 10 metri, transformată 
apărat eroic, având în poartă doi îngeri Club Dunărea, echipă care în urmă cu băieţii noştri nu ar fi câştigat Cupa, deşi de Daniel Araujo în minutul 17. Tabela 
păzitori. Igor Garcia dar şi Ionuţ nici 6 luni era doar un simplu proiect, a au plecat cu şansa a treia. Eu nu m-am devine 2-1, rezultat cu care se încheie 
Moldovanu au făcut adevărate minuni primit mult râvnitul trofeu, chiar din îndoit de ei dar într-o competiţie din prima repriză care a durat 52 de minute 
între butur, contribuind decisiv la mâinile preşedintelului FRF, Răzvan asta scurtă de două zile se poate deşi timpul efectiv a fost de doar 20 de 
câştigarea trofeului. Burleanu, devenind prima echipă întâmpla orice. minute.
Şi ceea ce părea imposibil vineri, în călărăşeană care a intrat în posesia Trăim câteva zile de bucurie, pe care Partea secundă e mult mai dinamică, 
preziua demarării Final Four-ului, a Cupei României! cred că le meritam, suntem felicitaţi pe United străduindu-se din răsputeri să 

O r g a n i z a r e a ,  c o o r d o n a t ă  d e  stradă, la telefon, lucru extrem de plăcut 
viceprimarul Viorel Ivanciu, a fost după o astfel de competiţie. După ce 
ireproşabilă. Galeria şi publicul în petreci câţiva ani în sport e bine să ai şi 
general au creat o atmosferă magică. Iar momente ca astea!”
pe „parchet”, „galben – albaştrii”, deşi Marian Şotârcă, antrenor – jucător 
au intrat în competiţie poate cu şansa a Dunărea Călăraşi
3-a, au trecut de două forţe ale futsalului „E primul trofeu din cariera mea de 
românesc, Autobergamo Deva şi antrenor, sper să nu fie şi ultimul... Încă 
United, figurând de acum în galeria sunt obosit, şi psihic, şi fizic, plin de 
câştigătoarelor Cupei României. vânătăi dar sunt nişte clipe pe care le 
Sursa: arenamedia.ro retrăiesc, pentru că am mai câştigat 
Dunărea Călăraşi – United Galaţi 2-1 acest trofeu, ca jucător, dar acum au altă 
Au marcat:  Rodrigo Coelho (10), Yanez valoare fiind antrenor – jucător. 
Galan (14) / Daniel Araujo (17) Are altă însemnătate pentru mine, 
Dunărea Călăraşi: 21. Igor Garcia – 14. bucuria este mult mai mare. Sunt fericit 
Yanez Galan, 15. Cesar Ribeiro, 7. că am reuşit să organizăm acasă turneul 
Marian Plugaru, 17. Thyago Monteiro. şi să-l câştigăm! Mai avem câteva zile de 
Rezerve: 1. Andrei Moldovanu. 5. Robert euforie dar trebuie să trecem peste 
Vîrlan, 3. George Tomescu, 8. Marian pentru că urmează altă bătălie, cea 
Şotârcă, 2. Ionuţ Movileanu, 87. Gabriel pentru campionat. ”

- Cătălin-Marian Ioniţă - locul I cat. n perioada 9-10 martie a.c., a 
+70 kg culturism juniori miciavut loc etapa de zonă a ÎCampionatelor Naţionale de - Georgian Petcu - locul II cat. 70 kg 

Culturism desfăşurată la Ploieşti, culturism juniori mari
eveniment la care au participat şi 

- Ştefan-Alexandru Nan - locul II cat. culturiştii călărăşeni de la CS 
open men physique juniori 16-19 aniFortus.
- Nicoleta Dumitru - locul III cat. La startul acestui eveniment au fost 
bikini fitness 179 cm senioareprezenţi sportivi din partea de sud a 

ţării (Bucureşti şi judeţele: Argeş, - Laurenţiu Parashiv - locul IV cat. 
Călăraşi, Constanţa, Dâmboviţa, 70 kg culturism seniori 
Dolj, Galaţi, Giurgiu, Gorj, Ialomiţa, 

Ciprian-George Solzaru a fost Ilfov, Mehedinţi, Olt, Prahova, 
selecţionat în lotul ce va reprezenta Teleorman, Tulcea, Vâlcea).
România la Balcaniada din acest an 

Clubul Sportiv Fortus Călăraşi a ce se va desfăşura în perioada 17-19 
făcut deplasarea la Ploieşti cu 7 mai pe insula Corfu - Grecia.
sportivi obţinând trei clasări pe 

Sportivul Ciprian-George Solzaru a prima poziţie.
revenit în activitatea sportivă după o 

- Ciprian-George Solzaru - locul I pauză de 2 ani, timp în care s-a 
cat. 70 kg culturism seniori căsătorit, fiind tăticul unui băieţel de 

2 ani despre care speră să îi calce pe - Damian-Gigi Fusea - locul I cat. 70 
urme.kg culturism juniori mici

Dunărea Călăraşi a câştigat 
Cupa României la futsal 

n Primul trofeu din istoria echipelor de club din Călăraşi 

Culturiştii călărăşeni, clasaţi pe podium 
la etapa de zonă a CN de la Ploieşti

nalităti  din mediul  academic 
(profesori universitari din cadrul 
Universitătii Tehnice de Construcţii 
Bucureşti şi Universitătii Politehnice 
Bucureşti) (orele 11.30-14.00) 
S e m i n a r u l  „ S p r i j i n  p e n t r u  
pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a 
documentaţiilor de atribuire pentru 
proiectul regional  de dezvoltare a 
infrastructurii de apă şi apă uzată 
pentru aria de operare a operatorului 
regional în judeţele Călăraşi şi 
Ialomiţa, în perioada 2014-2020”, 
cofinanţat prin Fondul de Coeziune 
prin Programul Operaţional Infra-
structura Mare 2014-2020 (POIM), 
va avea loc Sala de sedinţe a Primăriei 
Municipiului Călăraşi şi va cuprinde 
prezentarea documentaţiilor de 
atribuire aferente proiectului.  (orele 
11.30- 14.00)
Spectacolul  „Apă pentru toţi” se 
va desfăşura sub forma unui concurs 
între şcolile din aria de operare 
ECOAQUA, în Sala „Barbu Ştirbei” a 
Centrului Cultural. (orele 10.30-
11.30 )
La Muzeul Municipal Călăraşi se 
vor desfăşura ateliere de pictură şi 
modelaj în lut. (orele 10.00 – 
13.00)
L a  B i b l i o t e c a  J u d e ţ e a n ă  
Călăraşi se va desfăşura concursul 
de creaţii literare şi artistice „Valuri 
de cuvinte” (orele 10.00 – 13.00)
Furnizorii de echipamente şi 
tehnologii din domeniul apei 
potabile, canalizării si epurării 
apelor uzate vor expune şi 
prezenta produse şi solutii 
tehnologice de interes. 
Anul acesta au contribuit la realizarea 
evenimentului - alături de ECOAQUA 
şi ADI Ecoaqua – Asociaţia Româna a 

dunarea Generală a Naţiunilor ştientizării importanţei gestionării Apei, Primăria Municipiului Călăraşi, 
Unite a desemnat ziua de 22 apei şi problemelor de mediu în Consiliul Judeţean Călăraşi, Camera Amartie ca fiind Ziua Mondială rândul elevilor. de Comerţ Industrie şi Agricultură 

a Apei. Această zi se sărbătoreste încă Calendarul evenimentelor din această Călăraşi, colaboratori ai ECOAQUA şi 
din anul 1993. Pentru anul 2019,  ediţie este următorul: furnizori de produse, servicii, 
tema aleasă de UN-Water (Grupul Deschiderea evenimentului va tehnologii din domeniul apei şi apei 
ONU pentru Apă) este „Apă pentru avea loc începând cu ora 9.00 la Sala uzate.
toţi''. „Barbu Ştirbei”  a Centrului Cultural Având în vedere faptul că anul 2019 
ECOAQUA SA Călăraşi împreună cu Judeţean. este un an special pentru ECOAQUA, 
ADI ECOAQUA celebrează anual, Conferinţa „Apă pentru toţi” se fiind anul în care se împlinesc 15 ani 
această zi specială, printr-o serie de va desfăşura la Sala de sedinţe a de activitate, se va organiza şi o masă 
acţiuni adresate publicului, specia- Consiliului Judeţean, eveniment în rotundă dedicată pensionarilor care 
liştilor, administraţiei locale, con- care vor susţine prezentări perso- au lucrat în societate. 

s o c i a ţ i a  R o m â n ă  d e  întreceri pe fiecare braţ, astfel:
Skandenberg „Braţ de fier”, Sâmbătă, 23 martie:Aîn colaborare cu Primăria şi 08.00-10.00 – Cântar oficial şi 

Consiliul Local Călăraşi, organi- înregistrare concurenţi
zează, în weekendul 22-24 martie, 

11.00-11.30 – Festivitatea de ediţia 2019 a Campionatului 
deschidere oficială a CampionatuluiNaţional de Skandenberg, în Sala 
11.30 – Preliminarii braţul stâng / Polivalentă Ion C. Neagu din 
Finale / Openmunicipiul Călăraşi.
Duminică, 24 martie:Câteva sute de participanţi din toată 
09.30 – Preliminarii braţul drept / ţara sunt aşteptaţi la Călăraşi pentru 
Finale / Openaceastă competiţie, ce se va 

desfăşura pe categorii masculin / La această competiţie este aşteptată 
feminin şi pe grupe de vârstă: 14-15 prezenţa arbitrului internaţional 
ani, 16-18 ani, 19-21 ani, peste 21 de Katia Crucitt i ,  precum şi  a  
ani, peste 40 de ani şi peste 50 de binecunoscutului Radu Valahu, în 
ani. calitate de prezentator-MC, prezent 

şi la Zilele Municipiului Călăraşi – Dacă ziua de vineri, 22 martie, este 
ediţia 2018.destinată seminariilor de arbitraj şi 

organizare, precum şi primei Mai multe detalii despre competiţie 
înregistrări a participanţilor şi se pot găsi pe pagina de facebook a 
primului cântar oficial, zilele de Asociaţiei Române de Skandenberg 
sâmbătă şi duminică sunt pentru „Braţ de fier”.

levii învăţământului gimnazial de la 
Şcoala Gimnazială Nr.1 Cuza Vodă, Ejudeţul Călăraşi, coordonaţi de profesorul 

Marin Georgeta, participă la concursul propus de 
Organizaţia „Salvaţi copiii” din cadrul 
programului Ora de Net „Aleg conştient. Stop 
dependenţei de Internet”. În cadrul acestui 
concurs vor fi organizate o serie de activităţi, una 
dintre ele fiind o întâlnire care îşi propune să 
adune peste 50 de reprezentaţi ai elevilor, 
părinţilor şi cadrelor didactice, cu scopul 
promovării informaţiilor privind riscul 
dependenţei de internet în rândul copiilor şi 
tinerilor şi crearea unui spaţiu de discuţii prin 
care să se găsească alternative de petrecere a 
timpului liber care să nu implice mediul online. 
Activitatea de informare se va desfăşura în cadrul 
Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Cuza Vodă, judeţul 
Călăraşi, în data de 05.04.2019. În cadrul acestei 
activităţi vor fi vizionate resursele puse la 
dispoziţie în cadrul platformei „Ora de Net” şi vor 
avea loc dezbateri în urma cărora vor fi propuse 
soluţii de petrecere a timpului liber. 
Programul Ora de Net este un program sprijinit 
de Comisia Europeană, care cuprinde centre 
naţionale active în Uniunea Europeană, având ca 
obiectiv comun promovarea utilizării în condiţii 
de mai mare siguranţă a internetului şi a noilor 
tehnologii online de către copii. Organizaţia 
Salvaţi Copiii România este coordonator 
naţional în cadrul acestui program, anul acesta 
fiind a XI-a ediţie, tematica anului 2019 fiind 
„Aleg conştient. Stop dependenţei de internet!”.

Ziua Mondială a 
Apei - 22 martie 2019

Călăraşiul va găzdui Campionatul Naţional de Skandenberg, în 
weekendul 22-24 martie

„Aleg conştient. 
Stop dependenţei de 
internet!” - Internetul 

în folosul copiilor 
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Şerban, 11. Rodrigo Coelho, 12. Paulo 
Pinto, 6. Doru Rotaru.
Antrenor: Marian Şotârcă
United Galaţi: 30. Wellington Silva – 10. 
Andrei Crăciun, 5. Viorel Cojoc, 9. 
Octavian Cireş, 17. Ovidiu Tudose.
Rezerve: 1. Ionuţ Păduraru – 2. Florin 
Ignat, 7. Andrian Laşcu, 4. Constantin 
Burdujel, 11. Kailon Borges, 14. Cosmin 
Petică, 6. Mimi Stoica, 8. Daniel Araujo, upa României la futsal, ediţia 
22. Moreira Neto.2018-2019, rămâne la Călăraşi. 
Antrenor: Florin IgnatDunărea Călăraşi scrie istorie şi C
Au arbitrat: Vlad Ciobanu (Iaşi) – Liviu câştigă pentru prima dată Cupa 
Chiţa (Piteşti). Rezervă: Marian României după finala câştigată în faţa 
Ivănescu (Bucureşti).celor de la United Galaţi.
Observator de joc: Gabriel Gherman Dunărea a reuşit să deschidă scorul în 
(Bucureşti)minutul 10 prin Rodrogo Coelho, 
Observator de arbitri: Andrei Ioniţă brazilianul marcând în urma unui şut pe 
(Bucureşti)jos expediat de la 12-13 metri pe un soi 
Viceprimar Viorel Ivanciu, organizator de contraatac, năucitor pentru defensiva 
Final Four Călăraşioaspeţilor.
„Toţi cei care au urmărit competiţia de la Tabela s-a modificat din nou în minutul 
Călăraşi ne-au lăudat pentru modul în 14. Spaniolul Yanez Galan transformă cu 
care a fost organizată. Ne-au lăudat şi precizie o lovitură de la 10 metri primită 
oficialii Federaţiei Române de Fotbal, de echipa noastră datorită celor 6 
ceea ce a reprezentat o mare satisfacţie faulturi realizate de gălăţeni. În tribune, 
pentru noi cei care ne-am ocupat de bucuria manifestată de peste 1200 de 
organizare şi care am transpirat la fel ca călărăşeni este enormă.
şi jucătorii. Jocul încins oferă şi posibilitatea 
E foarte adevărat însă că toate lucrurile gălăţenilor să beneficieze, la rândul lor, 

restabileasscă egalitatea. Dunărea s-a devenit posibil duminică seară. Futsal astea nu ar fi avut mare valoare dacă de o lovitură de la 10 metri, transformată 
apărat eroic, având în poartă doi îngeri Club Dunărea, echipă care în urmă cu băieţii noştri nu ar fi câştigat Cupa, deşi de Daniel Araujo în minutul 17. Tabela 
păzitori. Igor Garcia dar şi Ionuţ nici 6 luni era doar un simplu proiect, a au plecat cu şansa a treia. Eu nu m-am devine 2-1, rezultat cu care se încheie 
Moldovanu au făcut adevărate minuni primit mult râvnitul trofeu, chiar din îndoit de ei dar într-o competiţie din prima repriză care a durat 52 de minute 
între butur, contribuind decisiv la mâinile preşedintelului FRF, Răzvan asta scurtă de două zile se poate deşi timpul efectiv a fost de doar 20 de 
câştigarea trofeului. Burleanu, devenind prima echipă întâmpla orice. minute.
Şi ceea ce părea imposibil vineri, în călărăşeană care a intrat în posesia Trăim câteva zile de bucurie, pe care Partea secundă e mult mai dinamică, 
preziua demarării Final Four-ului, a Cupei României! cred că le meritam, suntem felicitaţi pe United străduindu-se din răsputeri să 

O r g a n i z a r e a ,  c o o r d o n a t ă  d e  stradă, la telefon, lucru extrem de plăcut 
viceprimarul Viorel Ivanciu, a fost după o astfel de competiţie. După ce 
ireproşabilă. Galeria şi publicul în petreci câţiva ani în sport e bine să ai şi 
general au creat o atmosferă magică. Iar momente ca astea!”
pe „parchet”, „galben – albaştrii”, deşi Marian Şotârcă, antrenor – jucător 
au intrat în competiţie poate cu şansa a Dunărea Călăraşi
3-a, au trecut de două forţe ale futsalului „E primul trofeu din cariera mea de 
românesc, Autobergamo Deva şi antrenor, sper să nu fie şi ultimul... Încă 
United, figurând de acum în galeria sunt obosit, şi psihic, şi fizic, plin de 
câştigătoarelor Cupei României. vânătăi dar sunt nişte clipe pe care le 
Sursa: arenamedia.ro retrăiesc, pentru că am mai câştigat 
Dunărea Călăraşi – United Galaţi 2-1 acest trofeu, ca jucător, dar acum au altă 
Au marcat:  Rodrigo Coelho (10), Yanez valoare fiind antrenor – jucător. 
Galan (14) / Daniel Araujo (17) Are altă însemnătate pentru mine, 
Dunărea Călăraşi: 21. Igor Garcia – 14. bucuria este mult mai mare. Sunt fericit 
Yanez Galan, 15. Cesar Ribeiro, 7. că am reuşit să organizăm acasă turneul 
Marian Plugaru, 17. Thyago Monteiro. şi să-l câştigăm! Mai avem câteva zile de 
Rezerve: 1. Andrei Moldovanu. 5. Robert euforie dar trebuie să trecem peste 
Vîrlan, 3. George Tomescu, 8. Marian pentru că urmează altă bătălie, cea 
Şotârcă, 2. Ionuţ Movileanu, 87. Gabriel pentru campionat. ”

- Cătălin-Marian Ioniţă - locul I cat. n perioada 9-10 martie a.c., a 
+70 kg culturism juniori miciavut loc etapa de zonă a ÎCampionatelor Naţionale de - Georgian Petcu - locul II cat. 70 kg 

Culturism desfăşurată la Ploieşti, culturism juniori mari
eveniment la care au participat şi 

- Ştefan-Alexandru Nan - locul II cat. culturiştii călărăşeni de la CS 
open men physique juniori 16-19 aniFortus.
- Nicoleta Dumitru - locul III cat. La startul acestui eveniment au fost 
bikini fitness 179 cm senioareprezenţi sportivi din partea de sud a 

ţării (Bucureşti şi judeţele: Argeş, - Laurenţiu Parashiv - locul IV cat. 
Călăraşi, Constanţa, Dâmboviţa, 70 kg culturism seniori 
Dolj, Galaţi, Giurgiu, Gorj, Ialomiţa, 

Ciprian-George Solzaru a fost Ilfov, Mehedinţi, Olt, Prahova, 
selecţionat în lotul ce va reprezenta Teleorman, Tulcea, Vâlcea).
România la Balcaniada din acest an 

Clubul Sportiv Fortus Călăraşi a ce se va desfăşura în perioada 17-19 
făcut deplasarea la Ploieşti cu 7 mai pe insula Corfu - Grecia.
sportivi obţinând trei clasări pe 

Sportivul Ciprian-George Solzaru a prima poziţie.
revenit în activitatea sportivă după o 

- Ciprian-George Solzaru - locul I pauză de 2 ani, timp în care s-a 
cat. 70 kg culturism seniori căsătorit, fiind tăticul unui băieţel de 

2 ani despre care speră să îi calce pe - Damian-Gigi Fusea - locul I cat. 70 
urme.kg culturism juniori mici

Dunărea Călăraşi a câştigat 
Cupa României la futsal 

n Primul trofeu din istoria echipelor de club din Călăraşi 

Culturiştii călărăşeni, clasaţi pe podium 
la etapa de zonă a CN de la Ploieşti

nalităti  din mediul  academic 
(profesori universitari din cadrul 
Universitătii Tehnice de Construcţii 
Bucureşti şi Universitătii Politehnice 
Bucureşti) (orele 11.30-14.00) 
S e m i n a r u l  „ S p r i j i n  p e n t r u  
pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a 
documentaţiilor de atribuire pentru 
proiectul regional  de dezvoltare a 
infrastructurii de apă şi apă uzată 
pentru aria de operare a operatorului 
regional în judeţele Călăraşi şi 
Ialomiţa, în perioada 2014-2020”, 
cofinanţat prin Fondul de Coeziune 
prin Programul Operaţional Infra-
structura Mare 2014-2020 (POIM), 
va avea loc Sala de sedinţe a Primăriei 
Municipiului Călăraşi şi va cuprinde 
prezentarea documentaţiilor de 
atribuire aferente proiectului.  (orele 
11.30- 14.00)
Spectacolul  „Apă pentru toţi” se 
va desfăşura sub forma unui concurs 
între şcolile din aria de operare 
ECOAQUA, în Sala „Barbu Ştirbei” a 
Centrului Cultural. (orele 10.30-
11.30 )
La Muzeul Municipal Călăraşi se 
vor desfăşura ateliere de pictură şi 
modelaj în lut. (orele 10.00 – 
13.00)
L a  B i b l i o t e c a  J u d e ţ e a n ă  
Călăraşi se va desfăşura concursul 
de creaţii literare şi artistice „Valuri 
de cuvinte” (orele 10.00 – 13.00)
Furnizorii de echipamente şi 
tehnologii din domeniul apei 
potabile, canalizării si epurării 
apelor uzate vor expune şi 
prezenta produse şi solutii 
tehnologice de interes. 
Anul acesta au contribuit la realizarea 
evenimentului - alături de ECOAQUA 
şi ADI Ecoaqua – Asociaţia Româna a 

dunarea Generală a Naţiunilor ştientizării importanţei gestionării Apei, Primăria Municipiului Călăraşi, 
Unite a desemnat ziua de 22 apei şi problemelor de mediu în Consiliul Judeţean Călăraşi, Camera Amartie ca fiind Ziua Mondială rândul elevilor. de Comerţ Industrie şi Agricultură 

a Apei. Această zi se sărbătoreste încă Calendarul evenimentelor din această Călăraşi, colaboratori ai ECOAQUA şi 
din anul 1993. Pentru anul 2019,  ediţie este următorul: furnizori de produse, servicii, 
tema aleasă de UN-Water (Grupul Deschiderea evenimentului va tehnologii din domeniul apei şi apei 
ONU pentru Apă) este „Apă pentru avea loc începând cu ora 9.00 la Sala uzate.
toţi''. „Barbu Ştirbei”  a Centrului Cultural Având în vedere faptul că anul 2019 
ECOAQUA SA Călăraşi împreună cu Judeţean. este un an special pentru ECOAQUA, 
ADI ECOAQUA celebrează anual, Conferinţa „Apă pentru toţi” se fiind anul în care se împlinesc 15 ani 
această zi specială, printr-o serie de va desfăşura la Sala de sedinţe a de activitate, se va organiza şi o masă 
acţiuni adresate publicului, specia- Consiliului Judeţean, eveniment în rotundă dedicată pensionarilor care 
liştilor, administraţiei locale, con- care vor susţine prezentări perso- au lucrat în societate. 

s o c i a ţ i a  R o m â n ă  d e  întreceri pe fiecare braţ, astfel:
Skandenberg „Braţ de fier”, Sâmbătă, 23 martie:Aîn colaborare cu Primăria şi 08.00-10.00 – Cântar oficial şi 

Consiliul Local Călăraşi, organi- înregistrare concurenţi
zează, în weekendul 22-24 martie, 

11.00-11.30 – Festivitatea de ediţia 2019 a Campionatului 
deschidere oficială a CampionatuluiNaţional de Skandenberg, în Sala 
11.30 – Preliminarii braţul stâng / Polivalentă Ion C. Neagu din 
Finale / Openmunicipiul Călăraşi.
Duminică, 24 martie:Câteva sute de participanţi din toată 
09.30 – Preliminarii braţul drept / ţara sunt aşteptaţi la Călăraşi pentru 
Finale / Openaceastă competiţie, ce se va 

desfăşura pe categorii masculin / La această competiţie este aşteptată 
feminin şi pe grupe de vârstă: 14-15 prezenţa arbitrului internaţional 
ani, 16-18 ani, 19-21 ani, peste 21 de Katia Crucitt i ,  precum şi  a  
ani, peste 40 de ani şi peste 50 de binecunoscutului Radu Valahu, în 
ani. calitate de prezentator-MC, prezent 

şi la Zilele Municipiului Călăraşi – Dacă ziua de vineri, 22 martie, este 
ediţia 2018.destinată seminariilor de arbitraj şi 

organizare, precum şi primei Mai multe detalii despre competiţie 
înregistrări a participanţilor şi se pot găsi pe pagina de facebook a 
primului cântar oficial, zilele de Asociaţiei Române de Skandenberg 
sâmbătă şi duminică sunt pentru „Braţ de fier”.

levii învăţământului gimnazial de la 
Şcoala Gimnazială Nr.1 Cuza Vodă, Ejudeţul Călăraşi, coordonaţi de profesorul 

Marin Georgeta, participă la concursul propus de 
Organizaţia „Salvaţi copiii” din cadrul 
programului Ora de Net „Aleg conştient. Stop 
dependenţei de Internet”. În cadrul acestui 
concurs vor fi organizate o serie de activităţi, una 
dintre ele fiind o întâlnire care îşi propune să 
adune peste 50 de reprezentaţi ai elevilor, 
părinţilor şi cadrelor didactice, cu scopul 
promovării informaţiilor privind riscul 
dependenţei de internet în rândul copiilor şi 
tinerilor şi crearea unui spaţiu de discuţii prin 
care să se găsească alternative de petrecere a 
timpului liber care să nu implice mediul online. 
Activitatea de informare se va desfăşura în cadrul 
Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Cuza Vodă, judeţul 
Călăraşi, în data de 05.04.2019. În cadrul acestei 
activităţi vor fi vizionate resursele puse la 
dispoziţie în cadrul platformei „Ora de Net” şi vor 
avea loc dezbateri în urma cărora vor fi propuse 
soluţii de petrecere a timpului liber. 
Programul Ora de Net este un program sprijinit 
de Comisia Europeană, care cuprinde centre 
naţionale active în Uniunea Europeană, având ca 
obiectiv comun promovarea utilizării în condiţii 
de mai mare siguranţă a internetului şi a noilor 
tehnologii online de către copii. Organizaţia 
Salvaţi Copiii România este coordonator 
naţional în cadrul acestui program, anul acesta 
fiind a XI-a ediţie, tematica anului 2019 fiind 
„Aleg conştient. Stop dependenţei de internet!”.

Ziua Mondială a 
Apei - 22 martie 2019

Călăraşiul va găzdui Campionatul Naţional de Skandenberg, în 
weekendul 22-24 martie

„Aleg conştient. 
Stop dependenţei de 
internet!” - Internetul 

în folosul copiilor 
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Direcţia Judeţeană de Administrare a 300 lei.
Domeniului Public şi Privat al Garanţia de participare la licitaţie este 
judeţului Călăraşi, cu sediul în de 5.478 lei.
Călăraşi, Str. 1 decembrie 1918, nr.1 A, Documentele de participare la licitaţie 
Bl. A24 (Flora), tronson 3, judeţul sunt cele menţionate în Instrucţiunile 
Călăraşi, organizează licitaţie publică constituite ca anexa la HCJ 
cu strigare, pentru vânzarea unui nr.262/20.12.2018 şi vor fi depuse în 
imobil, reprezentând fostul spital Dor plicuri sigilate la sediul Direcţiei 
Mărunt, aflat în proprietatea privată a Judeţene de Administrare  a 
judeţului Călăraşi, conform Hotărârii Domeniului Public şi Privat al 
Consiliului Judeţean Călăraşi judeţului Călăraşi, cu sediul în 
nr.187/20.09.2018, privind aprobarea municipiul Călăraşi, Str. 1 Decembrie 
vânzării, prin licitaţie publică cu 1918, nr.1A, Bloc 24( Flora), tronson 3, 
strigare, a unui imobil aflat în judeţul Călăraşi, până pe data de 
domeniul privat al judeţului Călăraşi. 03.04.2019, ora 13.00.
Imobilul scos la vânzare prin licitaţie Deschiderea plicurilor va avea loc la 
publică cu strigare este compus din11 sediul Direcţiei Judeţene de 
construcţii, cu suprafaţa construită Administrare a Domeniului Public şi 
totală de 2.099 mp şi teren în suprafaţă Privat al judeţului Călăraşi în data de 
măsurată totală de 23.406mp şi şi 04.04.2019, ora 13.00, în prezenţa 
23.402 mp suprafaţa din acte şi tuturor ofertanţilor, urmând ca 
reprezintă fostul spital Dor Mărunt. afişarea listei cu ofertanţii calificaţi la 
Imobilul are numărul cadastral 22560 licitaţia publică cu strigare, să aibă loc 
(nr.vechi 810), înscris în Cartea pe data de 04.04.2019, ora 14.00, la 
Funciară nr.22560 (nr.vechi 547) a sediulDirecţiei Judeţene de 
localităţii Dor  Mărunt. Administrare a Domeniului Public şi 
Preţul de pornire al licitaţiei publice cu Privat al judeţului Călăraşi.
strigare este de 273.920 lei. Licitaţia va avea loc în sala de şedinţe a 
Dosarul de licitaţie poate fi procurat Direcţiei Judeţene de Administrare a 
zilnic de la sediul Direcţiei Judeţene de Domeniului Public şi Privat al 
Administrare a Domeniului Public şi judeţului Călăraşi, pe data de 
Privat al judeţului Călăraşi din 10.04.2019, ora 13.00.
municipiul Călăraşi, str. 1 Decembrie Pentru relaţii suplimentare vă puteţi 
1918, nr. 1A, Bloc A24 (Flora), tronson adresa dnei Enciu Dorina telefon 
3, judeţul Călăraşi, începând cu data de 0342405912.
20.03.2019, ora 9.00, până pe data de DIRECTOR,
26.03.2019, ora 13.00, la preţul de Ing. OLTEANU  Dan

22 - 28 martie 2019 Rating: AG
Durata: 120 minuteOra 17:00
Premiera în România: 29.03.201925 martie filmul nu rulează
Holt Farrier, un veteran de război şi fost star al Faci sau taci - 2D circului, îşi găseşte viaţa întoarsă cu susul în jos atunci 

Regia: Iura Luncaşu când se întoarce din război. Proprietarul circului, Max 
Cu: Augustin Viziru, Levent Sali, Cătălin Cazacu, Medici, îl invită pe Holt şi pe copiii săi, Milly şi Joe, să 
Codin Maticiuc, Diana Dumitrescu, Sandra Izbaşa, aibă grijă de un elefant nou-născut ale cărui urechi 
Horia Brenciu supra-dimensionate îl fac obiectul ridiculizării într-un 
Gen film: Comedie circ deja zbuciumat. Dar când ei descoperă că Dumbo 
Rating: AG poate zbura, circul are parte de o revenire incredibilă, 
Durata: 99 minute atrăgând persuasivul antreprenor V.A. Vandevere, 
Premiera în România: 15.03.2019 care recrutează elefantul special pentru cel mai nou 
"Faci sau taci" aduce în prim plan reţelele de traficanţi spectacol de divertisment, „Dreamland”. Dumbo 
de carne vie, care de această dată au căpătat proporţii atinge noi culmi alături de fermecă-toarea şi 
îngrijorătoare. Nimic amuzant până aici. Dar atunci spectaculoasa artistă, Colette Marchant, până când 
când câţiva funcţionari români primesc vizita Holt află că sub poleiala sa strălucitoare, „Dreamland” 
oficialilor din Spania şi trebuie să pună la cale o este plin de secrete întunecate.
misiune specială, iar spaniola lor constă în Hola, 
mamacita, Shakira, Pique, lucrurile se complică. 29 martie - 01 aprilie 2019 
Pornim în misiune, dar care-i aia? Ora: 20:00

02 - 04 aprilie 
Ora: 17:00 şi 20:0022 - 28 martie 2019

Ora 20:00 The Beach Bum - 2D 
Regia: Harmony KorineNoi - 2D 
Cu: Matthew McConaugheyRegia: Jordan Peele
Gen film: ComedieCu: Yahya Abdul-Mateen II, Elisabeth Moss, Anna 
Durata: 95 minuteDiop, Lupita Nyong'o, Kara Hayward
Premiera în România: 29.03.2019Gen film: Horror, Thriller
Moondog este un personaj rebel care îşi trăieşte viaţa Durata: 120 minute
după regulile proprii.Premiera în România: 22.03.2019

Liniştea unei familii devine haos când dublurile lor le 
bat la uşă şi încep să îi terorizeze.

Vineri, 29 martie 2019: 12:30
Sâmbătă, 30 martie 2019: ora 10:30 şi 12:30
Duminică, 31 martie 2019: ora 10:30 şi 12:30

Dumbo - 3D 
(varianta dublată)

29 - 31 martie 2019
Ora 17:00

Dumbo - 3D (varianta subtitrată)
Regia: Tim Burton
Cu: Eva Green, Colin Farrell, Michael Keaton, Danny 
DeVito, Alan Arkin
Gen film: Familie, Fantastic

Program Cinema 3D/2D Călăraşi - 22 martie - 04 aprilie 

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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PUBLIC ŞI PRIVAT AL JUDEŢULUI CĂLĂRAŞI
Călăraşi, Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 1A, Bl.A24 (Flora), tronson 3, 
Tel.: 0342405912, Fax: 0342405914, E-mail: djadpp@calarasi.ro
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PUBLIC ŞI PRIVAT AL JUDEŢULUI CĂLĂRAŞI
Călăraşi, Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 1A, Bl.A24 (Flora), tronson 3, 
Tel.: 0342405912, Fax: 0342405914, E-mail: djadpp@calarasi.ro

Până în 2021, în Sud Muntenia, vor fi înfiinţate 65 de reprezentând circa 33,3% din total. Dacă dimensiunea astfel de forme precum cooperativa agricolă şi grupul de 
cooperative agricole, din care minim două grupuri de medie la nivelul UE a unei ferme este de 16,1 hectare, în producători duc la o dezvoltare durabilă a acestui sector pe 
producători locali, prin Măsura 2 a PNDR 2014-2020. România aceasta este de numai 3,5 hectare, adică de peste plan local, regional, naţional şi european.

patru ori mai mică faţă de media europeană. În perioada 2018-2021, EGIS ROMÂNIA S.A. va implementa Prin proiectul Servicii de consiliere acordate 
proiectul Servicii de consiliere acordate producătorilor producătorilor agricoli în vederea înfiinţării şi 
agricoli în vederea înfiinţării şi dezvoltării formelor dezvoltării formelor asociative în sectorul agricol, 
asociative în sectorul agricol, proiect cofinanţat din denumit pe scurt AGRICOOP, producătorii agricoli din 
FEADR prin PNDR 2014-2020. România vor beneficia de sprijin pentru înfiinţarea unei 
Proiectul este finanţat prin Măsura 2 - Servicii de forme asociative,de consiliere tehnologică, fiscală şi 
consiliere, servicii de gestionare a fermei şi servicii de juridică, elaborarea planului de afaceri şi monitorizarea 
înlocuire în cadrul fermei -şiconstă în promovarea acestuia timp de 12 luni în vederea evaluării stadiului 
serviciilor de consiliere în rândul producătorilor agricoli cu privind funcţionarea şi elaborarea ajustărilor necesare, 
scopul de a facilita asocierea acestora în cooperative identificarea de soluţii pentru o cât mai bună organizare 
agricole sau grupuri de producători conform legislaţiei a cooperativei şi pentru creşterea vânzărilor prin crearea 
naţionale în vigoare. unui lanţ scurt de producţie-distribuţie-vânzare, sprijin 
În cadrul proiectului, EGIS România, companie cu în redactarea şi întocmirea documentaţiei pentru 
experienţă în consilierea fermierilor, oferă servicii de accesarea de fonduri publice şi europene.
consultanţă către 10.000 de producători agricoli cu scopul 

Proiectul include şi derularea unei campanii de promovare a final al înfiinţării a 350 de cooperative agricole, din care 
necesităţii dezvoltării formelor de cooperare asociativă în minim 8 grupuri de producători locali în toate regiunile de 
România printr-o acţiune de conştientizare a producătorilor dezvoltare ale României. Avantajele existenţei formelor asociative sunt recunoscute 
agricoli privind oportunitatea programului de consiliere şi La nivelul regiunii Sud Muntenia, din care şi judeţul Călăraşi în întreaga lume. Cu toate acestea în prezent în România, 
facilitare a asocierii acestora în cooperative agricole şi face parte, vor fi oferite servicii de consultanţă către 1904 sub 1% dintre fermierii români fac parte dintr-o formă 
grupuri de producători, precum şi asupra beneficiilor ce producători agricoli cu scopul final al înfiinţării a 65 de asociativă, comparativ cu Uniunea Europeană, unde media 
decurg din înfiinţarea şi dezvoltarea acestora, a aplicării cooperative agricole, din care minim 2 grupuri de de organizare este de 34%. Mai mult, agricultura rămâne 
unor tehnologii de producţie unitare, moderne, producători locali. principala sursă de venit din zonele rurale de la noi din ţară.
corespunzătoare solicitărilor procesatorilor sau comerţului Conform datelorEurostat, în momentul de faţă în Uniunea În acest context, încurajarea formelor asociative în 
cu ridicata.Europeană, dintr-un total de aproximativ 10,8 milioane de sectorul agricol devine o prioritate pentru dezvoltare în 
Pentru detalii vizitaţi www.agricoop.ro. ferme, aproximativ 3,6 milioane sunt situate în România, România, arătând că beneficiile cooperăriiîn cadrul unor 

A N U N Ţ A N U N Ţ
Direcţia Judeţeană de Administrare a Garanţia de participare la licitaţie este 
Domeniului Public şi Privat al judeţului de 4.349 lei.
Călăraşi, cu sediul în Călăraşi, Str. 1 Documentele de participare la licitaţie 
decembrie 1918, nr.1 A, Bl. A24 (Flora), sunt cele menţionate în Instrucţiunile 
tronson 3, judeţul Călăraşi, organizează constituite ca anexa la HCJ 
licitaţie publică cu strigare, pentru nr.262/20.12.2018 şi vor fi depuse în 
vânzarea unui imobil, reprezentând plicuri sigilate la sediul Direcţiei 
fostul spital Gurbăneşti, aflat în Judeţene de Administrare a 
proprietatea privată a judeţului Domeniului Public şi Privat al judeţului 
Călăraşi, conform Hotărârii Consiliului Călăraşi, cu sediul în municipiul 
Judeţean Călăraşi nr. 186/20.09.2018, Călăraşi, Str. 1 Decembrie 1918, nr.1A, 
privind aprobarea vânzării, prin licitaţie Bloc 24( Flora), tronson 3, judeţul 
publică cu strigare, a unui imobil aflat Călăraşi, până pe data de 03.04.2019 
în domeniul privat al judeţului Călăraşi. ora 13.00.
Imobilul scos la vânzare prin licitaţie Deschiderea plicurilor va avea loc la 
publică cu strigare este compus din 12 sediul Direcţiei Judeţene de 
construcţii, cu suprafaţa construită Administrare a Domeniului Public şi 
totală de 1.608,105 mp şi teren în Privat al judeţului Călăraşi în data de 
suprafaţă măsurată totală de 23.380,61 04.04.2019, ora 11.00, în prezenţa 
mp şi 23.352,11 mp suprafaţa din acte şi tuturor ofertanţilor, urmând ca afişarea 
reprezintă fostul spital Gurbăneşti. listei cu ofertanţii calificaţi la licitaţia 
Imobilul are numărul cadastral 286, publică cu strigare, să aibă loc pe data 
înscris în Cartea Funciară nr.20999 a de 04.04.2019, ora 13.00 la sediul 
localităţii Gurbăneşti. Direcţiei Judeţene de Administrare a 

Domeniului Public şi Privat al judeţului Preţul de pornire al licitaţiei publice cu 
Călăraşi.strigare este de 217.469 lei.
Licitaţia va avea loc în sala de şedinţe a Dosarul de licitaţie poate fi procurat 
Direcţiei Judeţene de Administrare a zilnic de la sediul Direcţiei Judeţene de 
Domeniului Public şi Privat al judeţului Administrare a Domeniului Public şi 
Călăraşi , pe data de 10.04.2019, ora Privat al judeţului Călăraşi din 
11.00.municipiul Călăraşi, str. 1 Decembrie 
Pentru relaţii suplimentare vă puteţi 1918, nr. 1A, Bloc A24 (Flora), tronson 
adresa dnei/dluiEnciu Dorina, telefon 3, judeţul Călăraşi, începând cu data de 
0342405912.20.03.2019, ora 9.00 până pe data de 

26.03.2019, ora 13.00, la preţul de 300 DIRECTOR,
lei. Ing. OLTEANU Dan

Servicii de consiliere acordate producătorilor agricoli în vederea înfiinţării şi dezvoltării 
formelor asociative în sectorul agricolProiect cofinanţat din FEADR prin PNDR 2014-2020

www.agricoop.ro

Călăraşi, 19 martie 2019

COMUNICAT DE PRESĂ

Încurajarea înfiinţării formelor asociative, o necesitate 
pentru dezvoltarea sectorului agricol la nivel local
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Direcţia Judeţeană de Administrare a 300 lei.
Domeniului Public şi Privat al Garanţia de participare la licitaţie este 
judeţului Călăraşi, cu sediul în de 5.478 lei.
Călăraşi, Str. 1 decembrie 1918, nr.1 A, Documentele de participare la licitaţie 
Bl. A24 (Flora), tronson 3, judeţul sunt cele menţionate în Instrucţiunile 
Călăraşi, organizează licitaţie publică constituite ca anexa la HCJ 
cu strigare, pentru vânzarea unui nr.262/20.12.2018 şi vor fi depuse în 
imobil, reprezentând fostul spital Dor plicuri sigilate la sediul Direcţiei 
Mărunt, aflat în proprietatea privată a Judeţene de Administrare  a 
judeţului Călăraşi, conform Hotărârii Domeniului Public şi Privat al 
Consiliului Judeţean Călăraşi judeţului Călăraşi, cu sediul în 
nr.187/20.09.2018, privind aprobarea municipiul Călăraşi, Str. 1 Decembrie 
vânzării, prin licitaţie publică cu 1918, nr.1A, Bloc 24( Flora), tronson 3, 
strigare, a unui imobil aflat în judeţul Călăraşi, până pe data de 
domeniul privat al judeţului Călăraşi. 03.04.2019, ora 13.00.
Imobilul scos la vânzare prin licitaţie Deschiderea plicurilor va avea loc la 
publică cu strigare este compus din11 sediul Direcţiei Judeţene de 
construcţii, cu suprafaţa construită Administrare a Domeniului Public şi 
totală de 2.099 mp şi teren în suprafaţă Privat al judeţului Călăraşi în data de 
măsurată totală de 23.406mp şi şi 04.04.2019, ora 13.00, în prezenţa 
23.402 mp suprafaţa din acte şi tuturor ofertanţilor, urmând ca 
reprezintă fostul spital Dor Mărunt. afişarea listei cu ofertanţii calificaţi la 
Imobilul are numărul cadastral 22560 licitaţia publică cu strigare, să aibă loc 
(nr.vechi 810), înscris în Cartea pe data de 04.04.2019, ora 14.00, la 
Funciară nr.22560 (nr.vechi 547) a sediulDirecţiei Judeţene de 
localităţii Dor  Mărunt. Administrare a Domeniului Public şi 
Preţul de pornire al licitaţiei publice cu Privat al judeţului Călăraşi.
strigare este de 273.920 lei. Licitaţia va avea loc în sala de şedinţe a 
Dosarul de licitaţie poate fi procurat Direcţiei Judeţene de Administrare a 
zilnic de la sediul Direcţiei Judeţene de Domeniului Public şi Privat al 
Administrare a Domeniului Public şi judeţului Călăraşi, pe data de 
Privat al judeţului Călăraşi din 10.04.2019, ora 13.00.
municipiul Călăraşi, str. 1 Decembrie Pentru relaţii suplimentare vă puteţi 
1918, nr. 1A, Bloc A24 (Flora), tronson adresa dnei Enciu Dorina telefon 
3, judeţul Călăraşi, începând cu data de 0342405912.
20.03.2019, ora 9.00, până pe data de DIRECTOR,
26.03.2019, ora 13.00, la preţul de Ing. OLTEANU  Dan

22 - 28 martie 2019 Rating: AG
Durata: 120 minuteOra 17:00
Premiera în România: 29.03.201925 martie filmul nu rulează
Holt Farrier, un veteran de război şi fost star al Faci sau taci - 2D circului, îşi găseşte viaţa întoarsă cu susul în jos atunci 

Regia: Iura Luncaşu când se întoarce din război. Proprietarul circului, Max 
Cu: Augustin Viziru, Levent Sali, Cătălin Cazacu, Medici, îl invită pe Holt şi pe copiii săi, Milly şi Joe, să 
Codin Maticiuc, Diana Dumitrescu, Sandra Izbaşa, aibă grijă de un elefant nou-născut ale cărui urechi 
Horia Brenciu supra-dimensionate îl fac obiectul ridiculizării într-un 
Gen film: Comedie circ deja zbuciumat. Dar când ei descoperă că Dumbo 
Rating: AG poate zbura, circul are parte de o revenire incredibilă, 
Durata: 99 minute atrăgând persuasivul antreprenor V.A. Vandevere, 
Premiera în România: 15.03.2019 care recrutează elefantul special pentru cel mai nou 
"Faci sau taci" aduce în prim plan reţelele de traficanţi spectacol de divertisment, „Dreamland”. Dumbo 
de carne vie, care de această dată au căpătat proporţii atinge noi culmi alături de fermecă-toarea şi 
îngrijorătoare. Nimic amuzant până aici. Dar atunci spectaculoasa artistă, Colette Marchant, până când 
când câţiva funcţionari români primesc vizita Holt află că sub poleiala sa strălucitoare, „Dreamland” 
oficialilor din Spania şi trebuie să pună la cale o este plin de secrete întunecate.
misiune specială, iar spaniola lor constă în Hola, 
mamacita, Shakira, Pique, lucrurile se complică. 29 martie - 01 aprilie 2019 
Pornim în misiune, dar care-i aia? Ora: 20:00

02 - 04 aprilie 
Ora: 17:00 şi 20:0022 - 28 martie 2019

Ora 20:00 The Beach Bum - 2D 
Regia: Harmony KorineNoi - 2D 
Cu: Matthew McConaugheyRegia: Jordan Peele
Gen film: ComedieCu: Yahya Abdul-Mateen II, Elisabeth Moss, Anna 
Durata: 95 minuteDiop, Lupita Nyong'o, Kara Hayward
Premiera în România: 29.03.2019Gen film: Horror, Thriller
Moondog este un personaj rebel care îşi trăieşte viaţa Durata: 120 minute
după regulile proprii.Premiera în România: 22.03.2019

Liniştea unei familii devine haos când dublurile lor le 
bat la uşă şi încep să îi terorizeze.

Vineri, 29 martie 2019: 12:30
Sâmbătă, 30 martie 2019: ora 10:30 şi 12:30
Duminică, 31 martie 2019: ora 10:30 şi 12:30

Dumbo - 3D 
(varianta dublată)

29 - 31 martie 2019
Ora 17:00

Dumbo - 3D (varianta subtitrată)
Regia: Tim Burton
Cu: Eva Green, Colin Farrell, Michael Keaton, Danny 
DeVito, Alan Arkin
Gen film: Familie, Fantastic

Program Cinema 3D/2D Călăraşi - 22 martie - 04 aprilie 

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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Până în 2021, în Sud Muntenia, vor fi înfiinţate 65 de reprezentând circa 33,3% din total. Dacă dimensiunea astfel de forme precum cooperativa agricolă şi grupul de 
cooperative agricole, din care minim două grupuri de medie la nivelul UE a unei ferme este de 16,1 hectare, în producători duc la o dezvoltare durabilă a acestui sector pe 
producători locali, prin Măsura 2 a PNDR 2014-2020. România aceasta este de numai 3,5 hectare, adică de peste plan local, regional, naţional şi european.

patru ori mai mică faţă de media europeană. În perioada 2018-2021, EGIS ROMÂNIA S.A. va implementa Prin proiectul Servicii de consiliere acordate 
proiectul Servicii de consiliere acordate producătorilor producătorilor agricoli în vederea înfiinţării şi 
agricoli în vederea înfiinţării şi dezvoltării formelor dezvoltării formelor asociative în sectorul agricol, 
asociative în sectorul agricol, proiect cofinanţat din denumit pe scurt AGRICOOP, producătorii agricoli din 
FEADR prin PNDR 2014-2020. România vor beneficia de sprijin pentru înfiinţarea unei 
Proiectul este finanţat prin Măsura 2 - Servicii de forme asociative,de consiliere tehnologică, fiscală şi 
consiliere, servicii de gestionare a fermei şi servicii de juridică, elaborarea planului de afaceri şi monitorizarea 
înlocuire în cadrul fermei -şiconstă în promovarea acestuia timp de 12 luni în vederea evaluării stadiului 
serviciilor de consiliere în rândul producătorilor agricoli cu privind funcţionarea şi elaborarea ajustărilor necesare, 
scopul de a facilita asocierea acestora în cooperative identificarea de soluţii pentru o cât mai bună organizare 
agricole sau grupuri de producători conform legislaţiei a cooperativei şi pentru creşterea vânzărilor prin crearea 
naţionale în vigoare. unui lanţ scurt de producţie-distribuţie-vânzare, sprijin 
În cadrul proiectului, EGIS România, companie cu în redactarea şi întocmirea documentaţiei pentru 
experienţă în consilierea fermierilor, oferă servicii de accesarea de fonduri publice şi europene.
consultanţă către 10.000 de producători agricoli cu scopul 

Proiectul include şi derularea unei campanii de promovare a final al înfiinţării a 350 de cooperative agricole, din care 
necesităţii dezvoltării formelor de cooperare asociativă în minim 8 grupuri de producători locali în toate regiunile de 
România printr-o acţiune de conştientizare a producătorilor dezvoltare ale României. Avantajele existenţei formelor asociative sunt recunoscute 
agricoli privind oportunitatea programului de consiliere şi La nivelul regiunii Sud Muntenia, din care şi judeţul Călăraşi în întreaga lume. Cu toate acestea în prezent în România, 
facilitare a asocierii acestora în cooperative agricole şi face parte, vor fi oferite servicii de consultanţă către 1904 sub 1% dintre fermierii români fac parte dintr-o formă 
grupuri de producători, precum şi asupra beneficiilor ce producători agricoli cu scopul final al înfiinţării a 65 de asociativă, comparativ cu Uniunea Europeană, unde media 
decurg din înfiinţarea şi dezvoltarea acestora, a aplicării cooperative agricole, din care minim 2 grupuri de de organizare este de 34%. Mai mult, agricultura rămâne 
unor tehnologii de producţie unitare, moderne, producători locali. principala sursă de venit din zonele rurale de la noi din ţară.
corespunzătoare solicitărilor procesatorilor sau comerţului Conform datelorEurostat, în momentul de faţă în Uniunea În acest context, încurajarea formelor asociative în 
cu ridicata.Europeană, dintr-un total de aproximativ 10,8 milioane de sectorul agricol devine o prioritate pentru dezvoltare în 
Pentru detalii vizitaţi www.agricoop.ro. ferme, aproximativ 3,6 milioane sunt situate în România, România, arătând că beneficiile cooperăriiîn cadrul unor 

A N U N Ţ A N U N Ţ
Direcţia Judeţeană de Administrare a Garanţia de participare la licitaţie este 
Domeniului Public şi Privat al judeţului de 4.349 lei.
Călăraşi, cu sediul în Călăraşi, Str. 1 Documentele de participare la licitaţie 
decembrie 1918, nr.1 A, Bl. A24 (Flora), sunt cele menţionate în Instrucţiunile 
tronson 3, judeţul Călăraşi, organizează constituite ca anexa la HCJ 
licitaţie publică cu strigare, pentru nr.262/20.12.2018 şi vor fi depuse în 
vânzarea unui imobil, reprezentând plicuri sigilate la sediul Direcţiei 
fostul spital Gurbăneşti, aflat în Judeţene de Administrare a 
proprietatea privată a judeţului Domeniului Public şi Privat al judeţului 
Călăraşi, conform Hotărârii Consiliului Călăraşi, cu sediul în municipiul 
Judeţean Călăraşi nr. 186/20.09.2018, Călăraşi, Str. 1 Decembrie 1918, nr.1A, 
privind aprobarea vânzării, prin licitaţie Bloc 24( Flora), tronson 3, judeţul 
publică cu strigare, a unui imobil aflat Călăraşi, până pe data de 03.04.2019 
în domeniul privat al judeţului Călăraşi. ora 13.00.
Imobilul scos la vânzare prin licitaţie Deschiderea plicurilor va avea loc la 
publică cu strigare este compus din 12 sediul Direcţiei Judeţene de 
construcţii, cu suprafaţa construită Administrare a Domeniului Public şi 
totală de 1.608,105 mp şi teren în Privat al judeţului Călăraşi în data de 
suprafaţă măsurată totală de 23.380,61 04.04.2019, ora 11.00, în prezenţa 
mp şi 23.352,11 mp suprafaţa din acte şi tuturor ofertanţilor, urmând ca afişarea 
reprezintă fostul spital Gurbăneşti. listei cu ofertanţii calificaţi la licitaţia 
Imobilul are numărul cadastral 286, publică cu strigare, să aibă loc pe data 
înscris în Cartea Funciară nr.20999 a de 04.04.2019, ora 13.00 la sediul 
localităţii Gurbăneşti. Direcţiei Judeţene de Administrare a 

Domeniului Public şi Privat al judeţului Preţul de pornire al licitaţiei publice cu 
Călăraşi.strigare este de 217.469 lei.
Licitaţia va avea loc în sala de şedinţe a Dosarul de licitaţie poate fi procurat 
Direcţiei Judeţene de Administrare a zilnic de la sediul Direcţiei Judeţene de 
Domeniului Public şi Privat al judeţului Administrare a Domeniului Public şi 
Călăraşi , pe data de 10.04.2019, ora Privat al judeţului Călăraşi din 
11.00.municipiul Călăraşi, str. 1 Decembrie 
Pentru relaţii suplimentare vă puteţi 1918, nr. 1A, Bloc A24 (Flora), tronson 
adresa dnei/dluiEnciu Dorina, telefon 3, judeţul Călăraşi, începând cu data de 
0342405912.20.03.2019, ora 9.00 până pe data de 

26.03.2019, ora 13.00, la preţul de 300 DIRECTOR,
lei. Ing. OLTEANU Dan

Servicii de consiliere acordate producătorilor agricoli în vederea înfiinţării şi dezvoltării 
formelor asociative în sectorul agricolProiect cofinanţat din FEADR prin PNDR 2014-2020

www.agricoop.ro

Călăraşi, 19 martie 2019

COMUNICAT DE PRESĂ

Încurajarea înfiinţării formelor asociative, o necesitate 
pentru dezvoltarea sectorului agricol la nivel local
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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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