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PROGRAM CINEMA 

n PRIMĂRIA CĂLĂRAŞI

SÂMBĂTĂ DUMINICĂ LUNI MARŢI MIERCURI
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Program Cinema Călăraşi 
23 - 30 iunie 2017

Averse Averse Averse Averse Parţial noros Parţial noros Parţial 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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nul acesta a fost unul toată existenţa şcolii de până 
extrem de fructuos din acum. Din cei 22 de Apunct de vedere al participanţi la etapele 

rezultatelor elevilor Şcolii judeţene numai puţin de 5 
Mircea Vodă care au elevi s-au calificat în etapele 
participat la olimpiadele naţionale ale concursurilor 
şcolare, cele mai bune din şcolare. 

Biserica 
, aproape 

de comunitate

"Sfinţii Arhangheli 
Mihail şi Gavriil"
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10 Vă 
mulţumim !

Vă
mulţumim !

Ministrul Tineretului şi Sportului a anunţat 
că va aloca 

 şi va rezolva problema terenurilor din 
cadrul Complexului Tineretului

fonduri pentru secţia de box a 
CSM
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Ulterior vizitelor, ministrul a susţinut o cadrul Complexului Sportiv al Tineretului ăptămâna trecută, ministrul 
conferinţă de presă la sediul PSD, unde a din Călăraşi care sunt deţinute, în Tineretului şi Sportului, Bogdan Matei, S anunţat că ministerul pe care îl conduce va momentul de faţă de mai multe instituţii cu s-a aflat într-o vizită de lucru la 
aloca fonduri pentru dotarea sălii de forţă a activitate sportivă. Călăraşi, pentru a vizita sediile DJTS Călăraşi 
secţiei de box, dar şi că va încerca şi CSM Călăraşi dar şi Sala de box „Ioan „Am vizitat Sala de box, unde am văzut o 
rezolvarea situaţiei juridice a terenurilor din Damian” a CSM. activitate atât de frumoasă... 

Ulterior vizitelor, ministrul a susţinut o cadrul Complexului Sportiv al Tineretului ăptămâna trecută, ministrul 
conferinţă de presă la sediul PSD, unde a din Călăraşi care sunt deţinute, în Tineretului şi Sportului, Bogdan Matei, S anunţat că ministerul pe care îl conduce va momentul de faţă de mai multe instituţii cu s-a aflat într-o vizită de lucru la 
aloca fonduri pentru dotarea sălii de forţă a activitate sportivă. Călăraşi, pentru a vizita sediile DJTS Călăraşi 
secţiei de box, dar şi că va încerca şi CSM Călăraşi dar şi Sala de box „Ioan „Am vizitat Sala de box, unde am văzut o 
rezolvarea situaţiei juridice a terenurilor din Damian” a CSM. activitate atât de frumoasă... 

Rezultate de excepţie ale 
elevilor 

 la 
olimpiadele şcolare

Şcolii Mircea 
Vodă Călăraşi

„DOI CĂLĂTORI” 
- EXPOZIŢIE DE ARTĂ 
PLASTICĂ 

A fost semnat 
proiectul pentru 
realizarea Promenadei 
Călăraşi

În prezenţa ministrului 
Petre Daea, a fost 
pusă în funcţiune 
staţia de pompare 
Gălăţui-Călăraşi

Un rezultat 
mincinos!
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ORAŞUL LEHLIU GARĂ, cu sediul în judeţul 
Călăraşi, oraşul Lehliu-Gară, strada Pompieri nr. 3, 
titular al proiectului „AMENAJARE PARC ÎN 
O R A Ş U L  L E H L I U  G A R Ă ,  J U D E Ţ U L  
CĂLĂRAŞI” , anunţă publicul interesat asupra luării 
deciziei etapei de încadrare de către APM 
CĂLĂRAŞI, pentru proiectul „AMENAJARE 
PARC ÎN ORAŞUL LEHLIU GARĂ, JUDEŢUL 
CĂLĂRAŞI” , propus a fi amplasat în judeţul 
Călăraşi, oraşul Lehliu Gară, Cvartal 22, Parcela 69.

1.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o 
fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M. 
Calaraşi, Soseaua Chiciu, Nr. 2, jud. Calarasi, in zilele 
de luni-vineri, intre orele 9-12, precum si la 
urmatoarea adresa de internet: www.apmcl.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/ 
observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen 
de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de 
internet a autoritatii competente pentru protectia 
mediului.

2. Publicul interesat poate depune propuneri in ceea 
ce priveste continutul raportului privind impactul 
asupra mediului la sediul autoritatii competente 
pentru protecţia mediului.

iceprimarul Viorel Ivanciu a anunţat, în cadrul primăvară.
unei conferinţe de presă, că Primăria Călăraşi va Vom continua acţiunile de disciplinare a domeniului Vdesfăşura o amplă campanie de curăţenie la care public prin eliminarea construcţiilor ilegale şi 

sunt rugaţi să participe şi cetăţenii Călăraşiului dar şi improvizate şi care afectează imaginea municipiului.
societăţile comerciale.

Vom fi pe străzi, vom fi în parcuri, în jurul blocurilor şi 
„Odată cu încălzirea vremii vom mobiliza toate resursele gospodăriilor şi împreună putem să facem un oraş mai 
disponibile pentru realizarea unei ample acţiuni de curat. În concluzie, aşteptăm alături de noi cât mai mulţi 
reparare a străzilor afectate de sezonul rece, curăţenie a cetăţeni, indiferent de vârstă să ni se alăture în această 
oraşului şi înfrumuseţare prin amenajări peisagistice de amplă campanie!”, a declarat Ivanciu.

rimăria Călăraşi aduce la cunoştinţa 
călărăşenilor faptul că lucrările din Pproiectul privind înfiinţarea canalizării 

pluviale pe strada Năvodari - zona de case 
implică şi săpături pe spaţiul verde de pe 
marginea străzii Năvodari, între Panduri şi 
Victoriei.

Concret, reţeaua de canalizare pluvială ce se 
înfiinţează pentru zona de case se va racorda la 
căminul situat la intersecţia Victoriei-
Năvodari, în proiectul tehnic al lucrării fiind 
incluse, aşadar, aceste lucrări pe spaţiul verde 
pentru săpături la adâncimea de 3 metri, 
precum şi o subtraversare în diagonală a 
străzii Panduri.

Pentru aceste lucrări a fost emisă autorizaţia 
de construire numărul 1/14.01.2019 ce 
cuprinde şi avizul de mediu. Reţeaua de 
canalizare pluvială se va înfiinţa pe o lungime 
de 1.125 m, lungime pe care se vor amenaja 45 
de guri de scurgere şi 21 cămine de vizitare.

Urmare a acestei soluţii tehnice, proiectul a 
cuprins şi tăierea unui număr de 12 arbori. Se 
vor replanta, în aliniament, arbori pe toată 
lungimea zonei verzi.

e 22 martie a.c. s-a încheiat campania ierarhizeze proiectele selectate pentru oraşele 
„Alege Priorităţile Oraşului Tău” în cadrul lor în funcţie de ce consideră ei că este esenţial Pcăreia călărăşenii au putut să voteze pentru a stimula dezvoltarea economică locală şi 

online care sunt cele mai importante 10 proiecte a creşte calitatea vieţii
care ar trebui realizate de autorităţi. Priorităţile zonei urbane Călăraşi

1. Podul peste Dunăre în zona transfrontalieră 
Călăraşi (România) - Silistra (Bulgaria)
2. Creşterea mobilităţii transfrontaliere prin 
îmbunătăţirea/modernizarea şi dezvoltarea 
reţelei de transport interne, precum şi a 
centurilor ocolitoare ale Municipiului Călăraşi
3. Reabilitarea/modernizarea/extinderea 
infrastructurii căilor de rulare destinate 
transportului public de călători în Municipiul 
Călăraşi
4. Înfiinţarea/dezvoltarea portului industrial 
Călăraşi
5. Dezvoltarea turistică a Braţului Borcea - 
î n f i i n ţ a r e a  p o r t u l u i  t u r i s t i c  p e n t r u  Banca Mondială, în parteneriat cu Federaţia 
ambarcaţiuni de agrement în Municipiul Zonelor Metropolitane şi Aglomerărilor Urbane 
Călăraşidin România (FZMAUR) şi cu sprijinul 
6. Consolidarea malului stâng al Braţului Borcea autorităţilor publice, a identificat o serie de 
în zona Municipiului Călăraşi, în vederea proiecte (în general 10) de dezvoltare urbană şi 
prevenirii distrugerilor provocate de inundaţiicu impact metropolitan pentru Bucureşti şi cele 
7. Înfiinţarea nodului intermodal şi a portului 40 de reşedinţe de judeţ din România.
comercial în zona Chiciu, Judeţul CălăraşiProiectele pentru fiecare oraş au fost incluse 
8. Dezvoltarea structurii pentru afaceri a într-o serie de HĂRŢI şi puse la dispoziţia 
Judeţului Călăraşi prin înfiinţarea unui parc cetăţenilor împreună cu un chestionar, în 
logistic în Municipiul Călăraşi, Strada cadrul campaniei de consultare publică „Alege 
Independenţei (fosta UM)Priorităţile Oraşului Tău”.
9. Drumul TransRegio "Ister" (Călăraşi - Brăila)Rolul campaniei a fost de a implica cetăţenii în 
10. Îmbunătăţirea condiţiilor de navigaţie pe definirea priorităţilor de dezvoltare a propriei 
Dunăre (sector Călăraşi - Brăila)comunităţi. Astfel, cetăţenii au fost invitaţi să 

a sfârşitul lunii martie a.c., la sediul Biroului şi folosirea unor mijloace de transport fluvial sigure între 
Regional pentru Cooperare Transfrontalieră cele două localităţi. LCălăraşi pentru graniţa România-Bulgaria, Activităţi care revin municipiul Călăraşi:

primarul municipiului Călăraşi, Daniel Ştefan Drăgulin, a -execuţia de lucrări de apărare de mal stâng al Braţului 
semnat, alături de preşedintele Consiliului Judeţean Borcea pe toată lungimea promenadei şi a aleilor pietonale 
Călăraşi, Vasile Iliuţă, contractul de finanţare al (aproximativ 350 ml)
proiectului Promenada Călăraşi. -construcţia gării fluviale (din metal şi sticlă) şi a 

pontonului
-amenajări exterioare (mobilier urban)
-asigurarea utilităţilor
„Mă bucur că am ajuns, alături de Consiliul 
Judeţean Călăraşi, să semnăm acest contract de 
finanţare pentru un proiect care va transforma în 
realitate o parte din ideile binecunoscutului 
proiect Danubius Park, proiect care a luat naştere 
în urmă cu foarte mulţi ani, dar care nu a avut 
şansa unei finanţări europene. Vreau să felicit 
echipele care au conlucrat la acest proiect, cea din 
Primăria Municipiului Călăraşi şi cea din Proiectul „Îmbunătăţirea siguranţei navigabilităţii pe 
Consiliul Judeţean Călăraşi, şi să le urez succes în fluviul Dunărea în Regiunea transfrontalieră Călăraşi-
implementarea lui.” - Daniel Ştefan Drăgulin, primar Silistra” este finanţat în cadrul Programului Operaţional 
Călăraşi.Interreg V-a, Axa prioritară 1 „O regiune bine conectată”, 
Activităţi care revin Consiliului Judeţean:Obiectiv Specific 1.1 „Îmbunătăţirea siguranţei 
-pregăteşte partea de consultanţă premergătoare licitaţiei;transportului pe căile navigabile fluviale şi maritime”. Din 
-executarea lucrărilor neeligibile (modernizarea clădirii totalul bugetului acestui proiect, cea mai mare parte revine 
Secţiei de Canotaj, amenajarea căii de acces - podul de la Municipiului Călăraşi, astfel:
cascadă)Total buget: 5.946.041,76 euro, din care: 

-Consiliul Judeţean Călăraşi (lider de proiect) – „Acest proiect reprezintă dovada profesiona-
719.345,54 euro (12,09%) lismului oamenilor din Consiliul Judeţean. 
-Municipalitatea Silistra : 1.999.999,32 euro (33,63%) Mulţumesc şi echipei BRCT Călăraşi, doamnei 
-MunicipiulCălăraşi: 3.226.696,9 euro (54,26%) Nicoleta Mincu, cei care ne-au oferit consultanţă. 
Proiectul are ca scop îmbunătăţirea navigabilităţii în Putem spune că am adus Călăraşiul acolo unde îi 
regiunea transfrontalieră Călăraşi-Silistra, prin este locul, în rândul judeţelor cu proiecte 
infrastructura de întărire a malurilor, atât în România, cât finanţate.” - Vasile Iliuţă, preşedinte Consiliul Judeţean 
şi în Bulgaria, marcarea corespunzătoare a căii navigabile Călăraşi.

reşedintele Consiliului Judeţean 
Călăraşi a anunţat că toate construcţiile Pde pe malul Borcei, aflate în perimetrul 

unde se va amenaja Promenada Călăraşi, vor 
fi dezafectate. 

Vasile Iliuţă a declarat că cei care deţin 
concesiuni în acea zonă vor fi înştiinţaţi din 
vreme pentru a avea timp să îşi strângă 
lucrurile pe care le deţin pe terenurile 
concesionate.

„Vom transmite înştiinţări celor care deţin 
acele terenuri pentru a-şi strânge bunurile în 
termen de 30 de zile. Nu contează cine se află 
acolo, nu contează numele, toţi vor primi 
înştiinţări pentru a elibera terenul până la 
Plaja Tineretului. Vom încheia un contract de 
prestări servicii cu o firmă pentru a degaja 
toate construcţiile.”, a transmis Iliuţă.

Vineri, 29 martie a.c., la sediul BRCT Călăraşi, 
a fost semnat proiectul privind realizarea 
Promenadei Călăraşi pe malul stâng al 
Braţului Borcea, între plaja Tineretului şi 
Secţia de Canotaj.

onsiliul Judeţean Călăraşi a bugetat pe agenda mea de la începutul mandatului. Sunt 
achiziţionarea de echipamente noi la blocul mulţumit că reuşim, pas cu pas, să schimbăm ceea Calimentar al Spitalului Judeţean Călăraşi. ce am găsit aici. Urmează să achiziţionăm 

echipamente şi vase corespunzătoare pentru 
Recentele dotări, cu o valoare de 32.000 de lei, mai 

transportul hranei către saloane”, a declarat 
presupun veselă, frigidere şi ustensile necesare 

preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, Vasile 
pentru activitatea în bucătărie.

Iliuţă, prezent la Spital pentru a vedea întreaga 
„Modernizarea blocului alimentar la spital se află aparatură în funcţiune.

Dotări noi la blocul alimentar 
al Spitalului Judeţean Călăraşi

genţia Judeţeană pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă Călăraşi (AJOFM ACălăraşi) organizează vineri, 12 aprilie a.c., 

Bursa Generală a Locurilor de Muncă.

Evenimentul se va desfăşura începând cu ora 
9.30, la sediul CRFPA Călăraşi, Str. Sloboziei, 
nr.4 Bis, Călăraşi. În acelaşi interval de timp, 
Bursa Generală a Locurilor de Muncă va avea 
loc şi la sediul Agenţiei Locale pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă din Olteniţa, str. 
Argeşului nr.111. 

Acţiunea se adresează tuturor persoanelor aflate 
în căutarea unui loc de muncă, acestea având 
posibilitatea de a susţine interviuri cu mai mulţi 
agenţi economici, în scopul ocupării unui loc de 
muncă şi, totodată agenţilor economici care, au 
avantajul de a alege candidatul potrivit.

Obiectivul principal al acestei măsuri active 
de combatere a şomajului îl constituie 
creşterea gradului de ocupare a persoanelor 
aflate în căutarea unui loc de muncă prin 
intermedierea unui dialog direct între agenţii 
economici interesaţi şi solicitanţii de loc de 
muncă. 

Atât persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă 
cât şi agenţii economici, pot beneficia de subvenţiile, 
primele şi facilităţile prevăzute de Legea 76/2002, 
privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 
stimularea ocupării forţei de muncă.

Pentru o promovare cât mai eficientă a locurilor de 
muncă vacante, angajatorii sunt rugaţi să transmită 
la AJOFM Călăraşi, până pe data de 10 aprilie 2019, 
p r i n  f a x :  0 2 4 2 / 3 3 1 6 9 3  s a u  e - m a i l :  
ajofm@cl.anofm.ro, situaţia privind locurile 
de muncă vacante, cu menţiunile: „pentru 
bursa generală”; „participăm/nu participăm 
la acţiune”.

Astăzi are loc Bursa 
Generală a Locurilor 
de Muncă organizată 

de AJOFM Călăraşi 

Primăria Lehliu Gară

Anunţ public privind 
decizia etapei de încadrare

Campania „Alege Priorităţile Oraşului 
Tău” s-a încheiat! Ce au votat 

călărăşenii ca prioritar pentru oraşul lor

Viceprimar Ivanciu: „Am început 
curăţenia de primăvară, asfaltările şi 

continuăm cu degajarea spaţiului public”

Primăria Călăraşi face 
precizări privind copacii 
tăiaţi pe strada Năvodari

A fost semnat proiectul pentru 
realizarea Promenadei Călăraşi

Construcţiile care se află 
pe terenul unde se va 

construi Promenada vor fi 
dezafectate
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ORAŞUL LEHLIU GARĂ, cu sediul în judeţul 
Călăraşi, oraşul Lehliu-Gară, strada Pompieri nr. 3, 
titular al proiectului „AMENAJARE PARC ÎN 
O R A Ş U L  L E H L I U  G A R Ă ,  J U D E Ţ U L  
CĂLĂRAŞI” , anunţă publicul interesat asupra luării 
deciziei etapei de încadrare de către APM 
CĂLĂRAŞI, pentru proiectul „AMENAJARE 
PARC ÎN ORAŞUL LEHLIU GARĂ, JUDEŢUL 
CĂLĂRAŞI” , propus a fi amplasat în judeţul 
Călăraşi, oraşul Lehliu Gară, Cvartal 22, Parcela 69.

1.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o 
fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M. 
Calaraşi, Soseaua Chiciu, Nr. 2, jud. Calarasi, in zilele 
de luni-vineri, intre orele 9-12, precum si la 
urmatoarea adresa de internet: www.apmcl.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/ 
observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen 
de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de 
internet a autoritatii competente pentru protectia 
mediului.

2. Publicul interesat poate depune propuneri in ceea 
ce priveste continutul raportului privind impactul 
asupra mediului la sediul autoritatii competente 
pentru protecţia mediului.

iceprimarul Viorel Ivanciu a anunţat, în cadrul primăvară.
unei conferinţe de presă, că Primăria Călăraşi va Vom continua acţiunile de disciplinare a domeniului Vdesfăşura o amplă campanie de curăţenie la care public prin eliminarea construcţiilor ilegale şi 

sunt rugaţi să participe şi cetăţenii Călăraşiului dar şi improvizate şi care afectează imaginea municipiului.
societăţile comerciale.

Vom fi pe străzi, vom fi în parcuri, în jurul blocurilor şi 
„Odată cu încălzirea vremii vom mobiliza toate resursele gospodăriilor şi împreună putem să facem un oraş mai 
disponibile pentru realizarea unei ample acţiuni de curat. În concluzie, aşteptăm alături de noi cât mai mulţi 
reparare a străzilor afectate de sezonul rece, curăţenie a cetăţeni, indiferent de vârstă să ni se alăture în această 
oraşului şi înfrumuseţare prin amenajări peisagistice de amplă campanie!”, a declarat Ivanciu.

rimăria Călăraşi aduce la cunoştinţa 
călărăşenilor faptul că lucrările din Pproiectul privind înfiinţarea canalizării 

pluviale pe strada Năvodari - zona de case 
implică şi săpături pe spaţiul verde de pe 
marginea străzii Năvodari, între Panduri şi 
Victoriei.

Concret, reţeaua de canalizare pluvială ce se 
înfiinţează pentru zona de case se va racorda la 
căminul situat la intersecţia Victoriei-
Năvodari, în proiectul tehnic al lucrării fiind 
incluse, aşadar, aceste lucrări pe spaţiul verde 
pentru săpături la adâncimea de 3 metri, 
precum şi o subtraversare în diagonală a 
străzii Panduri.

Pentru aceste lucrări a fost emisă autorizaţia 
de construire numărul 1/14.01.2019 ce 
cuprinde şi avizul de mediu. Reţeaua de 
canalizare pluvială se va înfiinţa pe o lungime 
de 1.125 m, lungime pe care se vor amenaja 45 
de guri de scurgere şi 21 cămine de vizitare.

Urmare a acestei soluţii tehnice, proiectul a 
cuprins şi tăierea unui număr de 12 arbori. Se 
vor replanta, în aliniament, arbori pe toată 
lungimea zonei verzi.

e 22 martie a.c. s-a încheiat campania ierarhizeze proiectele selectate pentru oraşele 
„Alege Priorităţile Oraşului Tău” în cadrul lor în funcţie de ce consideră ei că este esenţial Pcăreia călărăşenii au putut să voteze pentru a stimula dezvoltarea economică locală şi 

online care sunt cele mai importante 10 proiecte a creşte calitatea vieţii
care ar trebui realizate de autorităţi. Priorităţile zonei urbane Călăraşi

1. Podul peste Dunăre în zona transfrontalieră 
Călăraşi (România) - Silistra (Bulgaria)
2. Creşterea mobilităţii transfrontaliere prin 
îmbunătăţirea/modernizarea şi dezvoltarea 
reţelei de transport interne, precum şi a 
centurilor ocolitoare ale Municipiului Călăraşi
3. Reabilitarea/modernizarea/extinderea 
infrastructurii căilor de rulare destinate 
transportului public de călători în Municipiul 
Călăraşi
4. Înfiinţarea/dezvoltarea portului industrial 
Călăraşi
5. Dezvoltarea turistică a Braţului Borcea - 
î n f i i n ţ a r e a  p o r t u l u i  t u r i s t i c  p e n t r u  Banca Mondială, în parteneriat cu Federaţia 
ambarcaţiuni de agrement în Municipiul Zonelor Metropolitane şi Aglomerărilor Urbane 
Călăraşidin România (FZMAUR) şi cu sprijinul 
6. Consolidarea malului stâng al Braţului Borcea autorităţilor publice, a identificat o serie de 
în zona Municipiului Călăraşi, în vederea proiecte (în general 10) de dezvoltare urbană şi 
prevenirii distrugerilor provocate de inundaţiicu impact metropolitan pentru Bucureşti şi cele 
7. Înfiinţarea nodului intermodal şi a portului 40 de reşedinţe de judeţ din România.
comercial în zona Chiciu, Judeţul CălăraşiProiectele pentru fiecare oraş au fost incluse 
8. Dezvoltarea structurii pentru afaceri a într-o serie de HĂRŢI şi puse la dispoziţia 
Judeţului Călăraşi prin înfiinţarea unui parc cetăţenilor împreună cu un chestionar, în 
logistic în Municipiul Călăraşi, Strada cadrul campaniei de consultare publică „Alege 
Independenţei (fosta UM)Priorităţile Oraşului Tău”.
9. Drumul TransRegio "Ister" (Călăraşi - Brăila)Rolul campaniei a fost de a implica cetăţenii în 
10. Îmbunătăţirea condiţiilor de navigaţie pe definirea priorităţilor de dezvoltare a propriei 
Dunăre (sector Călăraşi - Brăila)comunităţi. Astfel, cetăţenii au fost invitaţi să 

a sfârşitul lunii martie a.c., la sediul Biroului şi folosirea unor mijloace de transport fluvial sigure între 
Regional pentru Cooperare Transfrontalieră cele două localităţi. LCălăraşi pentru graniţa România-Bulgaria, Activităţi care revin municipiul Călăraşi:

primarul municipiului Călăraşi, Daniel Ştefan Drăgulin, a -execuţia de lucrări de apărare de mal stâng al Braţului 
semnat, alături de preşedintele Consiliului Judeţean Borcea pe toată lungimea promenadei şi a aleilor pietonale 
Călăraşi, Vasile Iliuţă, contractul de finanţare al (aproximativ 350 ml)
proiectului Promenada Călăraşi. -construcţia gării fluviale (din metal şi sticlă) şi a 

pontonului
-amenajări exterioare (mobilier urban)
-asigurarea utilităţilor
„Mă bucur că am ajuns, alături de Consiliul 
Judeţean Călăraşi, să semnăm acest contract de 
finanţare pentru un proiect care va transforma în 
realitate o parte din ideile binecunoscutului 
proiect Danubius Park, proiect care a luat naştere 
în urmă cu foarte mulţi ani, dar care nu a avut 
şansa unei finanţări europene. Vreau să felicit 
echipele care au conlucrat la acest proiect, cea din 
Primăria Municipiului Călăraşi şi cea din Proiectul „Îmbunătăţirea siguranţei navigabilităţii pe 
Consiliul Judeţean Călăraşi, şi să le urez succes în fluviul Dunărea în Regiunea transfrontalieră Călăraşi-
implementarea lui.” - Daniel Ştefan Drăgulin, primar Silistra” este finanţat în cadrul Programului Operaţional 
Călăraşi.Interreg V-a, Axa prioritară 1 „O regiune bine conectată”, 
Activităţi care revin Consiliului Judeţean:Obiectiv Specific 1.1 „Îmbunătăţirea siguranţei 
-pregăteşte partea de consultanţă premergătoare licitaţiei;transportului pe căile navigabile fluviale şi maritime”. Din 
-executarea lucrărilor neeligibile (modernizarea clădirii totalul bugetului acestui proiect, cea mai mare parte revine 
Secţiei de Canotaj, amenajarea căii de acces - podul de la Municipiului Călăraşi, astfel:
cascadă)Total buget: 5.946.041,76 euro, din care: 

-Consiliul Judeţean Călăraşi (lider de proiect) – „Acest proiect reprezintă dovada profesiona-
719.345,54 euro (12,09%) lismului oamenilor din Consiliul Judeţean. 
-Municipalitatea Silistra : 1.999.999,32 euro (33,63%) Mulţumesc şi echipei BRCT Călăraşi, doamnei 
-MunicipiulCălăraşi: 3.226.696,9 euro (54,26%) Nicoleta Mincu, cei care ne-au oferit consultanţă. 
Proiectul are ca scop îmbunătăţirea navigabilităţii în Putem spune că am adus Călăraşiul acolo unde îi 
regiunea transfrontalieră Călăraşi-Silistra, prin este locul, în rândul judeţelor cu proiecte 
infrastructura de întărire a malurilor, atât în România, cât finanţate.” - Vasile Iliuţă, preşedinte Consiliul Judeţean 
şi în Bulgaria, marcarea corespunzătoare a căii navigabile Călăraşi.

reşedintele Consiliului Judeţean 
Călăraşi a anunţat că toate construcţiile Pde pe malul Borcei, aflate în perimetrul 

unde se va amenaja Promenada Călăraşi, vor 
fi dezafectate. 

Vasile Iliuţă a declarat că cei care deţin 
concesiuni în acea zonă vor fi înştiinţaţi din 
vreme pentru a avea timp să îşi strângă 
lucrurile pe care le deţin pe terenurile 
concesionate.

„Vom transmite înştiinţări celor care deţin 
acele terenuri pentru a-şi strânge bunurile în 
termen de 30 de zile. Nu contează cine se află 
acolo, nu contează numele, toţi vor primi 
înştiinţări pentru a elibera terenul până la 
Plaja Tineretului. Vom încheia un contract de 
prestări servicii cu o firmă pentru a degaja 
toate construcţiile.”, a transmis Iliuţă.

Vineri, 29 martie a.c., la sediul BRCT Călăraşi, 
a fost semnat proiectul privind realizarea 
Promenadei Călăraşi pe malul stâng al 
Braţului Borcea, între plaja Tineretului şi 
Secţia de Canotaj.

onsiliul Judeţean Călăraşi a bugetat pe agenda mea de la începutul mandatului. Sunt 
achiziţionarea de echipamente noi la blocul mulţumit că reuşim, pas cu pas, să schimbăm ceea Calimentar al Spitalului Judeţean Călăraşi. ce am găsit aici. Urmează să achiziţionăm 

echipamente şi vase corespunzătoare pentru 
Recentele dotări, cu o valoare de 32.000 de lei, mai 

transportul hranei către saloane”, a declarat 
presupun veselă, frigidere şi ustensile necesare 

preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, Vasile 
pentru activitatea în bucătărie.

Iliuţă, prezent la Spital pentru a vedea întreaga 
„Modernizarea blocului alimentar la spital se află aparatură în funcţiune.

Dotări noi la blocul alimentar 
al Spitalului Judeţean Călăraşi

genţia Judeţeană pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă Călăraşi (AJOFM ACălăraşi) organizează vineri, 12 aprilie a.c., 

Bursa Generală a Locurilor de Muncă.

Evenimentul se va desfăşura începând cu ora 
9.30, la sediul CRFPA Călăraşi, Str. Sloboziei, 
nr.4 Bis, Călăraşi. În acelaşi interval de timp, 
Bursa Generală a Locurilor de Muncă va avea 
loc şi la sediul Agenţiei Locale pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă din Olteniţa, str. 
Argeşului nr.111. 

Acţiunea se adresează tuturor persoanelor aflate 
în căutarea unui loc de muncă, acestea având 
posibilitatea de a susţine interviuri cu mai mulţi 
agenţi economici, în scopul ocupării unui loc de 
muncă şi, totodată agenţilor economici care, au 
avantajul de a alege candidatul potrivit.

Obiectivul principal al acestei măsuri active 
de combatere a şomajului îl constituie 
creşterea gradului de ocupare a persoanelor 
aflate în căutarea unui loc de muncă prin 
intermedierea unui dialog direct între agenţii 
economici interesaţi şi solicitanţii de loc de 
muncă. 

Atât persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă 
cât şi agenţii economici, pot beneficia de subvenţiile, 
primele şi facilităţile prevăzute de Legea 76/2002, 
privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 
stimularea ocupării forţei de muncă.

Pentru o promovare cât mai eficientă a locurilor de 
muncă vacante, angajatorii sunt rugaţi să transmită 
la AJOFM Călăraşi, până pe data de 10 aprilie 2019, 
p r i n  f a x :  0 2 4 2 / 3 3 1 6 9 3  s a u  e - m a i l :  
ajofm@cl.anofm.ro, situaţia privind locurile 
de muncă vacante, cu menţiunile: „pentru 
bursa generală”; „participăm/nu participăm 
la acţiune”.

Astăzi are loc Bursa 
Generală a Locurilor 
de Muncă organizată 

de AJOFM Călăraşi 

Primăria Lehliu Gară

Anunţ public privind 
decizia etapei de încadrare

Campania „Alege Priorităţile Oraşului 
Tău” s-a încheiat! Ce au votat 

călărăşenii ca prioritar pentru oraşul lor

Viceprimar Ivanciu: „Am început 
curăţenia de primăvară, asfaltările şi 

continuăm cu degajarea spaţiului public”

Primăria Călăraşi face 
precizări privind copacii 
tăiaţi pe strada Năvodari

A fost semnat proiectul pentru 
realizarea Promenadei Călăraşi

Construcţiile care se află 
pe terenul unde se va 

construi Promenada vor fi 
dezafectate
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phylactère, rébus, signe, tracé.
La acţiunea literară dedicată 
Francofoniei a fost prezentă şi 
doamna director adjunct, Manciu 
Elena, care a felicitat cadrele 
didactice coordonatoare şi pe toţi 
elevii implicaţi în activităţile 
derulate.

Obiectivele urmărite in derularea 
acţiunii au fost: cresterea interesului 
pentru invăţarea / cunoaşterea 
Francofoniei,  prin realizarea şi 
expunerea unor planşe originale sau Mircea  Brânduşă tori), dar şi contribuţia la ameliorarea Sub coordonarea profesorilor de limba 
prezentări power-point.franceză, Ţitei Cornelia Florentina şi nivelului de viaţă pentru populaţiile 

n de an, la 20 martie, este Manole Virginia Narcisa, copiii au creat La finalul acţiunii s-au făcut sale, sprijinindu-le în elaborarea sau în 
celebrată Ziua internaţională a postere, versuri, au vizionat filmuleţe fotografii de grup, iar copiii au consolidarea politicilor sau derulând AFrancofoniei, zi în care cei peste (Sur le pont D Avignon) şi au recitat din primit dulciuri. Ei au înţeles că limba politici internaţionale sau de cooperare.

250 de milioane de francofoni din lumea lirica poeţilor Guillaume Apollinaire şi franceză este una dintre cele mai În acest context, Şcoala Gimnazială 
întreagă îşi sărbătoresc limba maternă, Louis Aragon. răspandite în lume, fapt pentru care 

„Iancu Rosetti” Roseţi a derulat o prin manifestări culturale tematice, D-na bibliotecar/documentarist Decu românii au un mare avantaj în învaţarea 
acţiune având ca tematică Săptămâna festivaluri de film, cercuri literare sau Maria le-a vorbit copiilor despre limbii franceze, date fiind rădăcinile 
Francofoniei, care a implicat elevi de expoziţii artistice. tematica anuală a celor zece cuvinte latine comune, precum şi o multitudine 
gimnaziu, clasele V-VIII. Activităţile-Organizaţia Internaţională a Franco- francofone alese pentru a putea crea de cuvinte împrumutate din limba 
atelier au vizat creativitatea elevilor dar foniei are ca principal obiectiv versuri, eseuri, caligrame: arabesque, franceză.  Posterele şi afişele 

composer, coquille, cursif/-ive, şi abilităţi de comunicare în limba realizate au rămas expuse în promovarea solidarităţii între cele 84 de 
g r i b o u i l l i s ,  l o g o g r a m m e ,  biblioteca şcolii.franceză. state (58 de membri şi 26 de observa-

Mircea Brânduşă obiect iv  încă  de  la  începutul  
campionatului. Fără forţă şi scânteie, 
Agricola s-a expus total în faţa echipei vând ca obiectiv salvarea de 
din Medgidia şi a tras obloanele încă la retrogradare, CSM 
din minutul 45. În timp ce jucătorii AMedgidia s-a prezentat la adverşi au zburdat pe teren, au jucat cu 

Borcea cu formula cea mai bună viteză şi entuziasm, fiind încurajaţi din 
tribune de primarul Valentin Vrabie şi pentru a încerca să obţină cele 3 
directorul CSM, Nicolae Tutungiu. puncte puse în joc care să-i ofere un 
„Agricultorii” lui Aniel Nedelcu s-au 

final de campionat liniştit. Şi a dat plimbat pe teren, neînţelegând 
peste o echipă, Agricola desenată la strategia de joc a antrenorului Niţoi şi 

nici maniera centralului bucureştean, start cu o mutare de şahist din 
una care a stricat total spectacol partea antrenorului Niţoi Virgil. 
sportiv!

Alexandru, folosit avansat pe flancul 
l Virgil Niţoi - Agricola Borcea: stâng, cu sarcini ofensive spre ai pune 
„Încă nu-mi dau prea bine seama ce s-a în evidenţă potenţialul tehnic şi de 
întâmplat. În mod normal, după acel 0-viteză. De partea cealaltă, antrenorul 
1 picat repede în minutul 17, jocul ar fi Daniel Rădulescu a avut în Petre 
trebuit să curgă altfel. Să atacăm, să Bolojan arma secretă a primului mitan. 
încercăm să recuperăm, să egalăm. Dar Extrema dreaptă din Medgidia va fi 
ce a urmat a fost un coşmar. Am încasat omul care va subordona rapid 

32 de Bolojan, capul în bară a lui trimite uşor peste transversală. încă un gol şi era cât pe ce să-l primim şi defensiva lui Niţoi, cu un gol realizat 
Coman (39), dar, şi ratarea incredibilă Medgidia răspunde pe măsură, Coman pe cel de-al treilea. Am reuşit să înainte ca gazdele să se aşeze bine în 
din minutul 41 a lui Alexandru care, (min. 79) a scăpat singur cu Vreme într- revenim pe tabelă la 1-2, însă nu am mai teren. O pasă luminoasă la limita 
singur cu portarul, trimite mult peste o fază trasă parcă la indigo cu cea de la avut forţa, nici fizică, nici mentală să ofsaidului produsă de Ergut Asan i-a 
transversală. Păcat de acţiunea sa reuşita lui Bolojan, numai că decarul putem întoarce rezultatul în repriza a deschis lui Bolojan 25 metri complet 
pentru că reuşise să „pedaleze cu oaspeţilor a pus piciorul strâmb la doua. Îmi cer scuze suporterilor pentru liberi spre buturile lui Vreme, iar 
bicicleta” printre întreaga apărare a finalizare şi a trimis balonul pe lângă că aşa ceva nu ar fi trebuit să se acesta, pe fondul marcajului întârziat al 
echipei din Medgidia. Repriza a doua va bară dintr-o poziţie avantajoasă pentru întâmple.”lui Nedelcu, n-a ezitat nicio secundă în 
fi una extrem de tensionată din cauza un jucător tehnic. În minutul 81, al executa lejer pe goalkeeper-ul l Daniel Rădulescu – CSM 
centralului Ene, care preţ de 8 minute Borcea beneficiază de o nouă gazdelor. Era minutul 17 şi totul pornea Medgidia: „Sunt mulţumit şi de 
(64-72) printr-un circ ieftin şi o oportunitate de egalare. Coman practic de la 0-1, spre disperarea lui rezultat şi de joc. Mai avem multe de 
manieră iritantă, fără bun simţ, crează produce un atac imprudent asupra lui Niţoi, care pe margine începuse deja să pus la punct. Pe fondul unor neglijenţe 
o atmosferă tensionată care va conduce Zaina în apropierea careului mare. fiarbă. Ba chiar şi-a ieşit aproape din ale portarului nostru, am încasat un gol 
în final la eliminarea nejustificată a lui Gaţă aşează mingea, o pasează repede fire la unica sclipire din primele 25 din penalty, care ar fi putut însemna 
Alexandru (min. 79) pentru cumul de la dreapta lui „Marmon” care, minute a elevilor săi, atunci când pe revitalizarea din partea gazdelor. Pe 
avertismente. A primit al doilea neinspirat, încearcă un ultim dribling contraatac Zaina (min. 23) şutează viitor, în jocurile care au mai rămas 
cartonaş galben, doar pentru faptul că a în faţa portarului, acesta reuşind să extrem de slab dintr-o poziţie până la finalul campioantului,vreau 
încercat să explice arbitrului că agaţe în ultimul moment mingea. Şi favorabilă. Un minut mai târziu, mai mult de la băieţii mei. Ca să fim 
intervenţia sa privind evacuarea din vine minutul 84 când centralul Ene ia o Medgidia iniţiază o acţiune pe partea competitivi, trebuie să suferim la 
incinta terenului de joc a unor persoane decizie neînţeleasă de nimeni, inclusiv dreaptă, mingea ajunge la Rusu care antrenamente. Numai astfel vom putea 
neautorizate, care stăteau liniştite pe o de observatorul jocului, experimen-profită de forma slabă a căpitanului să facem bine ambele faze ale jocului.” 
bancă, este tergiversată foarte mult. tatul fost arbitru de Liga I, Mihai echipei gazdă, pasează către Gheorghe 

n Agricola Borcea: Vreme, Grigore, Până atunci, în minutul 48, Militaru Ionescu. La un contact umăr la umăr Dumitru, acesta centrează înşelător, 
Cristil ( 65 Ghiurcă), Nedelcu, preia slab în careu şi  ratează între Militaru de la gazde şi Suflaru de Vreme apreciază greşit traiectoria 
Alexandru, Toader, Zaina, Gaţă, Neg oportunitatea de a egala. În minutul 50, la oaspeţi, arbitrul apreciază că mingii şi o boxează în plasă. Este 0-2, 
(65 Gheorghe), Militaru (75 Neculai), Gheorghe de la Medgidia primeşte atacantul a faultat înainte de a pasa un scor care întotdeauna în fotbal dă 
Spătaru.cartonaş galben pentru un atac decisiv către Gaţă care, printr-un şut siguranţă dar şi multă relaxare echipei 

imprudent, sancţionat de arbitru cu o plasat, trimisese deja mingea în poartă Antrenor: Virgil Niţoi Nota 7în avantaj. În minutul 27 Agricola 
lovitură liberă directă, rămasă fără în momentul fluierului de oprire a beneficiază de o lovitură liberă directă n CSM Medgidia: Mociu, Tenea 
efect pe tabelă. Pe contraatac Medgidia jocului. În urma acestei decizii de pe flancul drept, în apropierea (90+2 Ştefan), Suflaru, Itoafă, Rusu, 
ratează desprinderea în minutul 56 neinspirate, centralul Ene pierde suprafeţei de 16 metri, execută Gaţă, Gheorghe, Asan (84 Dediu), Bolojan, 
prin Asan care se intimidează de Vreme controlul jocului. În cele 5 minute de portarul oaspeţilor, Mociu, greşeşte în Coman (90+4 Cojocaru), Abdellatif, 
şi şutează slab pe lângă stâlpul din p r e l u n g i r e  a r ă t a t e ,  c a r e  s - a u  două rânduri: prima dată respinge Meleandră.
stânga acestuia. Niţoi încearcă transformat în final în 8, Ene arată spre neglijent mingea în faţă care este 

Antrenor: Daniel Rădulescu Nota 9revigorarea atacului prin câteva disperarea publicului spectator încă 3 interceptată de Alexandru, iar a doua 
schimbări inspirate. Scoate doi cartonaşe galbene. Gaţă (min. 90) Arbitri: Mihai Ene –4; Alex. Murariu - oară îi împiedică înaintarea atacantu-
apărători şi introduce un mijlocaş şi un pentru atac imprudent, Zaina (min. 7; Mihaela Ţepuşă - 7; toţi Bucureştilui, imprudenţă care este sancţionată 
atacant. Ca atare, în minutul 74 90+2) pentru proteste şi Neculai (min. de centralul Ene cu lovitură de la 11 Obs arbitri: Mihai Ionescu – Ploieşti
consemnăm cea mai frumoasă fază a 90+5). La finalul jocului am constatat metri şi cartonaş galben. Execută cu 

Obs joc: Viorel Nicolescu - Videlereprizei. „Marmon” ia la mână toţi că domnul Niţoi nu a deţinut bagheta multă siguranţă Gaţă şi înscrie pentru 
adversarii ieşiţi în cale, centrează ideal magică şi nici apă vie să arunce peste o La acest meci au asistat aproximativ 1-2. Până la finalul primei reprize mai 
către Militaru, însă acesta, cu capul, echipă cu jucători mediocri, rămaşi fără 500 de spectatori.notăm avertismentul primit în minutul 

genţia Naţională de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară (ANCPI) a început cea de-a cincea Aetapă de finanţare a lucrărilor de cadastru 

general, prin Programul Naţional de Cadastru şi Carte 
Funciară 2015 – 2023. În judeţul Călăraşi, au fost 
înregistrate 29 de cereri pentru finanţarea lucrărilor 
de cadastru care vor începe în acest an, în cuantum de 
3.354.440 de lei. 

Suma totală alocată de ANCPI în această etapă de 
finanţare pentru înregistrarea imobilelor în sistemul 
integrat de cadastru şi carte funciară, pe sectoare 
cadastrale, este de aproape 280 de milioane de lei. 
Primăriile interesate să acceseze fonduri prin 
Programul Naţional de Cadastru şi Carte Funciară 
2015 – 2023 sunt următoarele: Belciugatele, Borcea, 
Călăraşi, Căscioarele, Ciocăneşti, Curcani, Cuza 
Vodă, Dichiseni, Dor Mărunt, Dragoş Vodă, Frăsinet, 
Fundeni, Gălbinaşi, Grădiştea, Independenţa, 
Lehliu, Lehliu Gară, Lupşanu, Mânăstirea, Mitreni, 
Modelu, Olteniţa, Radovanu, Sohatu, Spanţov, 
Şoldanu, Tămădău Mare, Ulmeni şi Valea Argovei.
Potrivit legii, au prioritate sectoarele cadastrale care 
c u p r i n d t e r e n u r i  a f e r e n t e  p r o i e c t e l o r  d e  
infrastructură de interes naţional şi terenuri agricole 
subvenţionate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie 
pentru Agricultură. Totodată, pentru a beneficia de 
fondurile alocate de ANCPI, primăriile care semnează 
contracte de finanţare cu oficiile de cadastru şi recepţionate. Obiectivul principal al Programului ANCPI – peste patru miliarde de lei, dar şi din fonduri 
publicitate imobiliară trebuie să găsească prestatori Naţional de Cadastru şi Carte Funciară 2015 – 2023 externe obţinute prin Programul Operaţional 
până în luna august, anul curent. Conform legislaţiei, este înregistrarea gratuită a tuturor imobilelor Regional, în cuantum de peste 300 de milioane de 
Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate (terenuri, clădiri şi apartamente) din România în euro. De asemenea, în cadrul acestui proiect, o altă 
Imobiliară va efectua plăţile către primării după Sistemul integrat de cadastru şi carte funciară. sursă de finanţare poate fi bugetul local al 
deschiderea cărţilor funciare aferente imobilelor primăriilor.Programul este finanţat din veniturile proprii ale 
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phylactère, rébus, signe, tracé.
La acţiunea literară dedicată 
Francofoniei a fost prezentă şi 
doamna director adjunct, Manciu 
Elena, care a felicitat cadrele 
didactice coordonatoare şi pe toţi 
elevii implicaţi în activităţile 
derulate.

Obiectivele urmărite in derularea 
acţiunii au fost: cresterea interesului 
pentru invăţarea / cunoaşterea 
Francofoniei,  prin realizarea şi 
expunerea unor planşe originale sau Mircea  Brânduşă tori), dar şi contribuţia la ameliorarea Sub coordonarea profesorilor de limba 
prezentări power-point.franceză, Ţitei Cornelia Florentina şi nivelului de viaţă pentru populaţiile 

n de an, la 20 martie, este Manole Virginia Narcisa, copiii au creat La finalul acţiunii s-au făcut sale, sprijinindu-le în elaborarea sau în 
celebrată Ziua internaţională a postere, versuri, au vizionat filmuleţe fotografii de grup, iar copiii au consolidarea politicilor sau derulând AFrancofoniei, zi în care cei peste (Sur le pont D Avignon) şi au recitat din primit dulciuri. Ei au înţeles că limba politici internaţionale sau de cooperare.

250 de milioane de francofoni din lumea lirica poeţilor Guillaume Apollinaire şi franceză este una dintre cele mai În acest context, Şcoala Gimnazială 
întreagă îşi sărbătoresc limba maternă, Louis Aragon. răspandite în lume, fapt pentru care 

„Iancu Rosetti” Roseţi a derulat o prin manifestări culturale tematice, D-na bibliotecar/documentarist Decu românii au un mare avantaj în învaţarea 
acţiune având ca tematică Săptămâna festivaluri de film, cercuri literare sau Maria le-a vorbit copiilor despre limbii franceze, date fiind rădăcinile 
Francofoniei, care a implicat elevi de expoziţii artistice. tematica anuală a celor zece cuvinte latine comune, precum şi o multitudine 
gimnaziu, clasele V-VIII. Activităţile-Organizaţia Internaţională a Franco- francofone alese pentru a putea crea de cuvinte împrumutate din limba 
atelier au vizat creativitatea elevilor dar foniei are ca principal obiectiv versuri, eseuri, caligrame: arabesque, franceză.  Posterele şi afişele 

composer, coquille, cursif/-ive, şi abilităţi de comunicare în limba realizate au rămas expuse în promovarea solidarităţii între cele 84 de 
g r i b o u i l l i s ,  l o g o g r a m m e ,  biblioteca şcolii.franceză. state (58 de membri şi 26 de observa-

Mircea Brânduşă obiect iv  încă  de  la  începutul  
campionatului. Fără forţă şi scânteie, 
Agricola s-a expus total în faţa echipei vând ca obiectiv salvarea de 
din Medgidia şi a tras obloanele încă la retrogradare, CSM 
din minutul 45. În timp ce jucătorii AMedgidia s-a prezentat la adverşi au zburdat pe teren, au jucat cu 

Borcea cu formula cea mai bună viteză şi entuziasm, fiind încurajaţi din 
tribune de primarul Valentin Vrabie şi pentru a încerca să obţină cele 3 
directorul CSM, Nicolae Tutungiu. puncte puse în joc care să-i ofere un 
„Agricultorii” lui Aniel Nedelcu s-au 

final de campionat liniştit. Şi a dat plimbat pe teren, neînţelegând 
peste o echipă, Agricola desenată la strategia de joc a antrenorului Niţoi şi 

nici maniera centralului bucureştean, start cu o mutare de şahist din 
una care a stricat total spectacol partea antrenorului Niţoi Virgil. 
sportiv!

Alexandru, folosit avansat pe flancul 
l Virgil Niţoi - Agricola Borcea: stâng, cu sarcini ofensive spre ai pune 
„Încă nu-mi dau prea bine seama ce s-a în evidenţă potenţialul tehnic şi de 
întâmplat. În mod normal, după acel 0-viteză. De partea cealaltă, antrenorul 
1 picat repede în minutul 17, jocul ar fi Daniel Rădulescu a avut în Petre 
trebuit să curgă altfel. Să atacăm, să Bolojan arma secretă a primului mitan. 
încercăm să recuperăm, să egalăm. Dar Extrema dreaptă din Medgidia va fi 
ce a urmat a fost un coşmar. Am încasat omul care va subordona rapid 

32 de Bolojan, capul în bară a lui trimite uşor peste transversală. încă un gol şi era cât pe ce să-l primim şi defensiva lui Niţoi, cu un gol realizat 
Coman (39), dar, şi ratarea incredibilă Medgidia răspunde pe măsură, Coman pe cel de-al treilea. Am reuşit să înainte ca gazdele să se aşeze bine în 
din minutul 41 a lui Alexandru care, (min. 79) a scăpat singur cu Vreme într- revenim pe tabelă la 1-2, însă nu am mai teren. O pasă luminoasă la limita 
singur cu portarul, trimite mult peste o fază trasă parcă la indigo cu cea de la avut forţa, nici fizică, nici mentală să ofsaidului produsă de Ergut Asan i-a 
transversală. Păcat de acţiunea sa reuşita lui Bolojan, numai că decarul putem întoarce rezultatul în repriza a deschis lui Bolojan 25 metri complet 
pentru că reuşise să „pedaleze cu oaspeţilor a pus piciorul strâmb la doua. Îmi cer scuze suporterilor pentru liberi spre buturile lui Vreme, iar 
bicicleta” printre întreaga apărare a finalizare şi a trimis balonul pe lângă că aşa ceva nu ar fi trebuit să se acesta, pe fondul marcajului întârziat al 
echipei din Medgidia. Repriza a doua va bară dintr-o poziţie avantajoasă pentru întâmple.”lui Nedelcu, n-a ezitat nicio secundă în 
fi una extrem de tensionată din cauza un jucător tehnic. În minutul 81, al executa lejer pe goalkeeper-ul l Daniel Rădulescu – CSM 
centralului Ene, care preţ de 8 minute Borcea beneficiază de o nouă gazdelor. Era minutul 17 şi totul pornea Medgidia: „Sunt mulţumit şi de 
(64-72) printr-un circ ieftin şi o oportunitate de egalare. Coman practic de la 0-1, spre disperarea lui rezultat şi de joc. Mai avem multe de 
manieră iritantă, fără bun simţ, crează produce un atac imprudent asupra lui Niţoi, care pe margine începuse deja să pus la punct. Pe fondul unor neglijenţe 
o atmosferă tensionată care va conduce Zaina în apropierea careului mare. fiarbă. Ba chiar şi-a ieşit aproape din ale portarului nostru, am încasat un gol 
în final la eliminarea nejustificată a lui Gaţă aşează mingea, o pasează repede fire la unica sclipire din primele 25 din penalty, care ar fi putut însemna 
Alexandru (min. 79) pentru cumul de la dreapta lui „Marmon” care, minute a elevilor săi, atunci când pe revitalizarea din partea gazdelor. Pe 
avertismente. A primit al doilea neinspirat, încearcă un ultim dribling contraatac Zaina (min. 23) şutează viitor, în jocurile care au mai rămas 
cartonaş galben, doar pentru faptul că a în faţa portarului, acesta reuşind să extrem de slab dintr-o poziţie până la finalul campioantului,vreau 
încercat să explice arbitrului că agaţe în ultimul moment mingea. Şi favorabilă. Un minut mai târziu, mai mult de la băieţii mei. Ca să fim 
intervenţia sa privind evacuarea din vine minutul 84 când centralul Ene ia o Medgidia iniţiază o acţiune pe partea competitivi, trebuie să suferim la 
incinta terenului de joc a unor persoane decizie neînţeleasă de nimeni, inclusiv dreaptă, mingea ajunge la Rusu care antrenamente. Numai astfel vom putea 
neautorizate, care stăteau liniştite pe o de observatorul jocului, experimen-profită de forma slabă a căpitanului să facem bine ambele faze ale jocului.” 
bancă, este tergiversată foarte mult. tatul fost arbitru de Liga I, Mihai echipei gazdă, pasează către Gheorghe 

n Agricola Borcea: Vreme, Grigore, Până atunci, în minutul 48, Militaru Ionescu. La un contact umăr la umăr Dumitru, acesta centrează înşelător, 
Cristil ( 65 Ghiurcă), Nedelcu, preia slab în careu şi  ratează între Militaru de la gazde şi Suflaru de Vreme apreciază greşit traiectoria 
Alexandru, Toader, Zaina, Gaţă, Neg oportunitatea de a egala. În minutul 50, la oaspeţi, arbitrul apreciază că mingii şi o boxează în plasă. Este 0-2, 
(65 Gheorghe), Militaru (75 Neculai), Gheorghe de la Medgidia primeşte atacantul a faultat înainte de a pasa un scor care întotdeauna în fotbal dă 
Spătaru.cartonaş galben pentru un atac decisiv către Gaţă care, printr-un şut siguranţă dar şi multă relaxare echipei 

imprudent, sancţionat de arbitru cu o plasat, trimisese deja mingea în poartă Antrenor: Virgil Niţoi Nota 7în avantaj. În minutul 27 Agricola 
lovitură liberă directă, rămasă fără în momentul fluierului de oprire a beneficiază de o lovitură liberă directă n CSM Medgidia: Mociu, Tenea 
efect pe tabelă. Pe contraatac Medgidia jocului. În urma acestei decizii de pe flancul drept, în apropierea (90+2 Ştefan), Suflaru, Itoafă, Rusu, 
ratează desprinderea în minutul 56 neinspirate, centralul Ene pierde suprafeţei de 16 metri, execută Gaţă, Gheorghe, Asan (84 Dediu), Bolojan, 
prin Asan care se intimidează de Vreme controlul jocului. În cele 5 minute de portarul oaspeţilor, Mociu, greşeşte în Coman (90+4 Cojocaru), Abdellatif, 
şi şutează slab pe lângă stâlpul din p r e l u n g i r e  a r ă t a t e ,  c a r e  s - a u  două rânduri: prima dată respinge Meleandră.
stânga acestuia. Niţoi încearcă transformat în final în 8, Ene arată spre neglijent mingea în faţă care este 

Antrenor: Daniel Rădulescu Nota 9revigorarea atacului prin câteva disperarea publicului spectator încă 3 interceptată de Alexandru, iar a doua 
schimbări inspirate. Scoate doi cartonaşe galbene. Gaţă (min. 90) Arbitri: Mihai Ene –4; Alex. Murariu - oară îi împiedică înaintarea atacantu-
apărători şi introduce un mijlocaş şi un pentru atac imprudent, Zaina (min. 7; Mihaela Ţepuşă - 7; toţi Bucureştilui, imprudenţă care este sancţionată 
atacant. Ca atare, în minutul 74 90+2) pentru proteste şi Neculai (min. de centralul Ene cu lovitură de la 11 Obs arbitri: Mihai Ionescu – Ploieşti
consemnăm cea mai frumoasă fază a 90+5). La finalul jocului am constatat metri şi cartonaş galben. Execută cu 

Obs joc: Viorel Nicolescu - Videlereprizei. „Marmon” ia la mână toţi că domnul Niţoi nu a deţinut bagheta multă siguranţă Gaţă şi înscrie pentru 
adversarii ieşiţi în cale, centrează ideal magică şi nici apă vie să arunce peste o La acest meci au asistat aproximativ 1-2. Până la finalul primei reprize mai 
către Militaru, însă acesta, cu capul, echipă cu jucători mediocri, rămaşi fără 500 de spectatori.notăm avertismentul primit în minutul 

genţia Naţională de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară (ANCPI) a început cea de-a cincea Aetapă de finanţare a lucrărilor de cadastru 

general, prin Programul Naţional de Cadastru şi Carte 
Funciară 2015 – 2023. În judeţul Călăraşi, au fost 
înregistrate 29 de cereri pentru finanţarea lucrărilor 
de cadastru care vor începe în acest an, în cuantum de 
3.354.440 de lei. 

Suma totală alocată de ANCPI în această etapă de 
finanţare pentru înregistrarea imobilelor în sistemul 
integrat de cadastru şi carte funciară, pe sectoare 
cadastrale, este de aproape 280 de milioane de lei. 
Primăriile interesate să acceseze fonduri prin 
Programul Naţional de Cadastru şi Carte Funciară 
2015 – 2023 sunt următoarele: Belciugatele, Borcea, 
Călăraşi, Căscioarele, Ciocăneşti, Curcani, Cuza 
Vodă, Dichiseni, Dor Mărunt, Dragoş Vodă, Frăsinet, 
Fundeni, Gălbinaşi, Grădiştea, Independenţa, 
Lehliu, Lehliu Gară, Lupşanu, Mânăstirea, Mitreni, 
Modelu, Olteniţa, Radovanu, Sohatu, Spanţov, 
Şoldanu, Tămădău Mare, Ulmeni şi Valea Argovei.
Potrivit legii, au prioritate sectoarele cadastrale care 
c u p r i n d t e r e n u r i  a f e r e n t e  p r o i e c t e l o r  d e  
infrastructură de interes naţional şi terenuri agricole 
subvenţionate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie 
pentru Agricultură. Totodată, pentru a beneficia de 
fondurile alocate de ANCPI, primăriile care semnează 
contracte de finanţare cu oficiile de cadastru şi recepţionate. Obiectivul principal al Programului ANCPI – peste patru miliarde de lei, dar şi din fonduri 
publicitate imobiliară trebuie să găsească prestatori Naţional de Cadastru şi Carte Funciară 2015 – 2023 externe obţinute prin Programul Operaţional 
până în luna august, anul curent. Conform legislaţiei, este înregistrarea gratuită a tuturor imobilelor Regional, în cuantum de peste 300 de milioane de 
Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate (terenuri, clădiri şi apartamente) din România în euro. De asemenea, în cadrul acestui proiect, o altă 
Imobiliară va efectua plăţile către primării după Sistemul integrat de cadastru şi carte funciară. sursă de finanţare poate fi bugetul local al 
deschiderea cărţilor funciare aferente imobilelor primăriilor.Programul este finanţat din veniturile proprii ale 
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enatorul liberal Răducu Filipescu, trecut cu senatoarea PSD Roxana 
vicepreşedinte al PNL, este P a ţ u r c ă ) ,  F i l i p e s c u  s - a  a r ă t a t  Soptimist în ceea ce priveşte şansele neîncrezător faţă de cel puţin una din 

partidului din care face parte la alegerile posibilităţi. 
europarlamentare. Cu toate acestea, „Vrăjeli d'astea de campanie ştim şi noi. 
Filipescu recunoaşte că, în regiunea Ion Iacomi nu o să treacă la PSD, eu vă 
Sud-Muntenia, PNL ar putea înregistra spun de acum. Nu acelaşi lucru pot să 
un scor  electoral mai mic decât cel la spun şi de Borcea, că acolo, na, e în pat 
alegerile europarlamentare trecute. cu diavolul... La Dor-Mărunt, Iulian 
„Probabil că nu vom reuşi să egalăm Iacomi îşi ia voturile singur, nu trebuie 
rezultatele de la alegerile euro- să i le dea fratele lui, care e la PNL. Nu 
parlamentare trecute, dar ne bazăm şi uitaţi că Iulian Iacomi a fost două 
pe faptul că PSD nu este tocmai în cea mandate primar la Dor Mărunt. Are şi el 
mai bună formă. Giurgiu nu mai este un oamenii lui de unde îşi ia voturile, fără să 
judeţ liberal, aşa cum este Călăraşiul, de fie nevoie ca fratele lui să facă vreun gest 
aceea mă gândesc că s-ar putea să nu şi să-i dea voturi. Nu îmi fac probleme că 
mai avem printre cele mai bune Ion Iacomi ar putea să plece de la PNL la 
rezultate din ţară, cum s-a întâmplat PSD. El va candida, la anul, pe PNL. O să 
data trecută.” vedeţi! Nici de Aniel Nedelcu n-aş fi 
În ceea ce priveşte şansele că organizaţia sigur că se va duce la PSD.”
PNL de la Călăraşi să aibă un rezultat 
bun la europarlamentare, senatorul 

Liderul liberal Răducu Răducu Filipescu apreciază că liberalii 
de aici se vor bucura de un rezultat bun. Filipescu a comentat şi 
„Călăraşiul va fi peste medie. Încerc să 

despre unele nemulţumiri cred că vom fi în primele zece, pentru că 
în momentul de faţă sunt organizaţii faţă de starea de lucruri 

şefii de organizaţii. Ne facem treaba, o liderul ALDE să pară mai tânăr. care sunt  mai  puternice decât  din municipiul Călăraşivom lua din casă în casă, ne vom „Şi când l-am cunoscut eu, acum 20 de Călăraşiul, cum ar fi Sibiu, Alba... Dacă 
transmite mesajul, nu este nimic nou. O ani, era mai bătrân decât apare pe scoate 35%, nu e regres, în comparaţie 
să vină şi Rareş Bogdan în Călăraşi, bannere. Eu ştiu ce să zic?! Poate vrea să „Sunt foarte multe lucruri care nu s-au cu alegerile trecute. Dacă va fi sub 35%, 
chiar dacă el are alocate mai mult se mai însoare o dată.” făcut, dar care se vor face. Pentru că în putem spune că e un regres, dar trebuie 
judeţele din vest.” ţara asta, până îţi vin banii îţi trece un să analizăm şi condiţiile în care se 

mandat.  Am fost  trei  mandate întâmplă acest fenomen. Avem 36 de Filipescu tot nu crede că 
preşedinte de Consiliu Judeţean. primari. Dacă nici aşa nu suntem în Tăriceanu, acum 20 de  Aniel Nedelcu Paţurcă şi Gândiţi-vă câţi ani mi-au trebuit să fac stare... înseamnă că trebuie să găsim alte 

ani când l-am cunoscut, Casa de Cultură! Că dacă aveam un soluţii.” Ion Iacomi vor candida  
singur mandat o începeam eu şi o Filipescu a mai spus că liberalii de la era mai bătrân decât din partea PSD termina altul. Aşa se fac lucrurile în Călăraşi au experienţă în organizarea de 

apare acum pe bannere România, foarte greu. Sunt câteva oraşe campanii electorale şi nu-şi face 
Întrebat ce crede despre anunţul făcut în România, conduse de liberali sau probleme în ceea ce priveşte desfăşu-

Filipescu a fost provocat să comenteze şi de PSD Călăraşi, cum că primarii liberali PSD-işti, care merg mai repede şi mai rarea pregătirilor pentru alegerile 
despre imaginea lui Călin Popescu Ion Iacomi şi Aniel Nedelcu ar fi trecut la bine. Dar pentru că sunt oraşe foarte europarlamentare. 
Tăriceanu, în campania electorală, poză PSD (primul este fratele liderului PSD, mari şi nu pot fi refuzate, nu pot fi date la „Dan Motreanu va avea patru întâlniri în 
modificată în Photoshop astfel încât Iulian Iacomi, al doilea s-a căsătorit anul o parte. Călăraşiul este un oraş mic.”zonă, ne vom întâlni cu primarii noştri şi 

Cultură 712 - 18 aprilie 2019
...afli ce se-ntâmplă

www.obiectiv-online.ro

...afli ce se-ntâmplă6 Politică 12 - 18 aprilie 2019

www.obiectiv-online.ro

rezenţa la Conferinţa Extraordinară de Alegeri a PSD Călăraşi, 
din 10 martie a.c., a primarilor liberali Aniel Nedelcu Paţurcă P(Borcea) şi Ion Iacomi (Dor Mărunt) a dat naştere unor speculaţii 

privind trecerea lor la PSD, neinfirmate, însă, la data respectivă de 
conducerea PNL. 
Preşedintele PSD Călăraşi, Iulian Iacomi, a confirmat presei că cei doi 
primari menţionaţi vor trece la PSD urmând să candideze din partea 
acestei formaţiuni politice la alegerile locale din vara anului 2020.
Ion Iacomi, primarul comunei Dor Mărunt este fratele preşedintelui 
PSD Iulian Iacomi, iar Aniel Nedelcu Paţurcă, primarul comunei 
Borcea, este soţul senatoarei PSD Roxana Paţurcă.

ineri, 5 aprilie a.c., a fost pusă în Valoarea contractului: 17.268.587,66  lei
funcţiune staţia de pompare din Lucrări realizate:Vamenajarea Gălăţui – Călăraşi. La Clădire instalaţii electrice mal – 1 

eveniment  au  par t ic ipat  minis t ru l  Reabilitat unităţi plutitoare mal – 2 c
Agriculturii, Petre Daea, preşedintele Terasamente (batardou)
Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, Reabilitat agregate pompare – 12 buc – 
autorităţi locale, parlamentari. Electropompa verticală axială monoetajată cu 
Lucrările la obiectivul de investiţii  refulare Dn 900 inferioară, din fontă cu 
„Modernizarea staţiei de pompare de irigaţii parametrii Q = 2.75mc/s; H = 10.8 m, Pm = 
SPA km 388 - navele 2, 3 din amenajarea 400 kw,U = 6 kv
Gălăţui Călăraşi au fost finalizate în doar 17 Reabilitat instalaţii electrice – 12 buc
luni deşi fuseseră contractate pentru 30 de Instalaţii automatizare – 1 buc
luni. În ultimii doi ani, reţeaua de irigaţii Utilaje hidromecanice electropompe – 24 buc
naţională a fost extinsă de la 374.000 de Conducte refulare Dn 1100 masiv – b.r. – 12 
hectare la 1,4 milioane de hectare. fire
Constructor :  ARGIF SA – lider al asocierii Conducte refulare Dn 800 masiv – b.r. – 12 
f o r m a t ă  d i n :  S C  E L E C T R O  A L F A  fire
INTERNAŢIONAL SRL & SC ROMSTAR Conducte refulare Dn 900 legare cu malul – 
PROIF SRL 12 fire

vizitare în perioada 14 aprilie – 10 mai 2019.Gheorghe 
Mosorescu este scenograf, membru al Uniunii 
Artiştilor Plastici din România, preşedintele Filialei 
Brăila a UAPR şi vine pe simezele călărăşene cu o serie 
de pasteluri reprezentând„parfumul unor vremuri şi 
al unor lumi, al unor locuri, lucruri şi amintiri, 
mărturisite”. (A. Dincă)

Florian Mihăilescu revine cu o a doua expoziţie în 
spaţiul  călărăşean (prima pe 25.03.2017,  
http://obiectiv-online.ro/expozitie-de-pictura-la-uminică, 14 aprilie 2019, la ora 13, la Muzeul 
calarasi/), având ca vector de imagine apa, specificul 

„Dunării de Jos” Călăraşi, sediul din str. 
Călăraşiului. Pictorul Florian Mihăilescu este 

Progresul nr. 4, se va vernisa expoziţia „DOI D profesor la Liceul de Arte Plastice „N. Tonitza” 
CĂLĂTORI”, a artiştilor plastici Gheorghe Bucureşti, membru al Uniunii Artiştilor Plastici din 
Mosorescu şi Florian Mihăilescu. România, preşedintele Comisiei profesionale a 

Filialei de Artă Plastică Religioasă şi Restaurare a Expoziţia este curatoriată de criticul de artă Ana vechi prieteni, eu cunoscându-l pe George Mosorescu 
UAPR.Amelia Dincă, are sprijinul conducerii Muzeului de aproape douăzeci şi cinci de ani, aşa că acest 

„Dunării de Jos” Călăraşi, reprezentată prin Valentin eveniment reprezintă un moment de bucurie pe care Într-un scurt interviu,pictorul Florian Mihăilescu ne-
Parnic şi va rămâne deschisă publicului pentru dorim să vi-l împărtăşim din toată inima”.a mărturist că „expoziţia este o întâlnire între doi 

oi, 11 aprilie, la sediul Muzeului din str. 
Progresul, nr. 4, a avut loc vernisajul expoziţiei J„Lumina Învierii”. 

Prin intermediul formelor şi al culorilor, obiectele 
de artă sacră, mărturisesc trăirile cele mai adânci ale 
sufletul omenesc. Totodată arta creştină are puterea 
de a străbate timpul şi spaţiul, luminând minţi şi 
transformând conştiinţe. 

Piesele expuse aparţin colecţiei muzeului, colecţiei 
Protopopiatului Călăraşi, parohiei „Sf. Nifon” 
Călăraşi ,  parohiei  Nicolae Bălcescu din 
Protopopiatul Lehliu, precum şi preotului Daniel 
Tudoran (colecţie particulară). 

Expoziţia cuprinde icoane vechi pictate pe lemn, 
psaltiri, ceasloave tipărite cu alfabetul chirilic, 
obiecte de cult, precum şi un vechi veşmânt 
preoţesc.

Iubitorii de artă sacră vor putea vizita expoziţia 
până în data de 15 mai 2019.

uzeul Dunării de Jos Călăraşi vă invită, în 
perioada 15-19 aprilie 2019, să participaţi la Matelierele dedicate programului „Şcoala 

Altfel: Să ştii mai multe, Să fii mai bun!”
Reprezentanţii Muzeului şi-au propus ca în această 
perioadă să desfăşoare o serie de activităţi interactive 
dedicate copiilor preşcolari şi şcolari, care au ca scop 
stimularea creativităţii şi dezvoltarea imaginaţiei 
acestora.
La sediul muzeului din str. Progresului nr. 4, vor putea 
fi vizitate următoarele expoziţii:
- Salonul de primăvară
- 1914-1918 Drumul spre Unire
Taxa de vizitare: 1 leu/persoană.
Se pot face înscrieri la tel. 0242 313161; persoana de 
contact: Mihaela Crăciun.
La Secţia Arheologie, din str. 1 Decembrie 1918 
(demisolul Consiliului Judeţean Călăraşi), este deschisă 
spre vizitare expoziţia de bază Evoluţia comunităţilor 
umane la Dunărea de Jos.
În perioada 15-19 aprilie, între orele 8.00–12.00 se va 
desfăşura Atelierul: Să confecţionăm, să ne jucăm! 
în cadrul căruia participanţii vor realiza suporturi pentru 
ouă din carton, împreună cu muzeografii secţiei. 
Taxa de atelier: 2 lei/persoană.
Taxa de vizitare: 1 leu/persoană.
Se pot face înscrieri atât pentru participarea la atelier, cât 
şi pentru vizitare la tel. 0722 270 848; persoana de 
contact: Anişoara Topârceanu.
La Secţia Etnografie şi Artă Populară poate fi 
vizitată expoziţia de bază Meşteşuguri tradiţionale la tehnica încondeierii şi vor pune la dispoziţia călărăşenilor 
apus. ouă încondeiate cu motive tradiţionale româneşti de 
În perioada 15-19 aprilie, între orele 8.15-17.00 se va genul: ştergarul  bucovinean, coarnele berbecului, calea 
desfăşura Atelierul demonstrativ de încondeiat rătăcită, grebla, soarele, trifoiul, motive florale, motive 
ouă. religioase, etc.
Scopul acestui atelier de lucru este acela de a-i familiariza Taxa de atelier: 2 lei/persoană.
pe cei mici cu instrumentul de lucru şi anume chişiţa, cu 

Taxa de vizitare: 1 leu/persoană
tehnicile de lucru şi de a-i face să înţeleagă semnificaţia 

Se pot face înscrieri atât pentru participarea la atelier, cât simbolurilor care apar pe coaja oului.  
şi pentru vizitare la tel. 0242311690; persoana de contact: Aneci Aurica – meşter popular din localitatea Paltinu, 
Virginia Oană.judeţul Suceava împreună cu nora sa Aneci Marinela – 
Înscrierile se pot face între orele 9.00–15.00.meşter popular de asemenea, vor învăţa participanţii 

„DOI CĂLĂTORI” - EXPOZIŢIE DE ARTĂ PLASTICĂ 

Lucrare de Gh. Mosorescu Lucrare de Florian Mihăilescu

Foto - Gh. Mosorescu (stânga) 
împreună cu Florian Mihăilescu (dreapta)

Afiş de Victor Grigore (muzeograf la 
Muzeul „Dunării de Jos”Călăraşi)

Muzeul Dunării de 
Jos Călăraşi 
găzduieşte 

vernisajul expoziţiei 
„Lumina Învierii”

Muzeul Dunării de Jos organizează 
ateliere în cadrul programului „Şcoala 

Altfel: Să ştii mai multe, Să fii mai bun!”

Senatorul Filipescu mizează că PNL Călăraşi va fi în 
primele zece organizaţii din ţară la europarlamentare

Iulian Iacomi a anunţat că 
primarii liberali din Borcea şi 
Dor Mărunt au trecut la PSD

În prezenţa ministrului Petre Daea, 
a fost pusă în funcţiune staţia de 
pompare Gălăţui – Călăraşi



enatorul liberal Răducu Filipescu, trecut cu senatoarea PSD Roxana 
vicepreşedinte al PNL, este P a ţ u r c ă ) ,  F i l i p e s c u  s - a  a r ă t a t  Soptimist în ceea ce priveşte şansele neîncrezător faţă de cel puţin una din 

partidului din care face parte la alegerile posibilităţi. 
europarlamentare. Cu toate acestea, „Vrăjeli d'astea de campanie ştim şi noi. 
Filipescu recunoaşte că, în regiunea Ion Iacomi nu o să treacă la PSD, eu vă 
Sud-Muntenia, PNL ar putea înregistra spun de acum. Nu acelaşi lucru pot să 
un scor  electoral mai mic decât cel la spun şi de Borcea, că acolo, na, e în pat 
alegerile europarlamentare trecute. cu diavolul... La Dor-Mărunt, Iulian 
„Probabil că nu vom reuşi să egalăm Iacomi îşi ia voturile singur, nu trebuie 
rezultatele de la alegerile euro- să i le dea fratele lui, care e la PNL. Nu 
parlamentare trecute, dar ne bazăm şi uitaţi că Iulian Iacomi a fost două 
pe faptul că PSD nu este tocmai în cea mandate primar la Dor Mărunt. Are şi el 
mai bună formă. Giurgiu nu mai este un oamenii lui de unde îşi ia voturile, fără să 
judeţ liberal, aşa cum este Călăraşiul, de fie nevoie ca fratele lui să facă vreun gest 
aceea mă gândesc că s-ar putea să nu şi să-i dea voturi. Nu îmi fac probleme că 
mai avem printre cele mai bune Ion Iacomi ar putea să plece de la PNL la 
rezultate din ţară, cum s-a întâmplat PSD. El va candida, la anul, pe PNL. O să 
data trecută.” vedeţi! Nici de Aniel Nedelcu n-aş fi 
În ceea ce priveşte şansele că organizaţia sigur că se va duce la PSD.”
PNL de la Călăraşi să aibă un rezultat 
bun la europarlamentare, senatorul 

Liderul liberal Răducu Răducu Filipescu apreciază că liberalii 
de aici se vor bucura de un rezultat bun. Filipescu a comentat şi 
„Călăraşiul va fi peste medie. Încerc să 

despre unele nemulţumiri cred că vom fi în primele zece, pentru că 
în momentul de faţă sunt organizaţii faţă de starea de lucruri 

şefii de organizaţii. Ne facem treaba, o liderul ALDE să pară mai tânăr. care sunt  mai  puternice decât  din municipiul Călăraşivom lua din casă în casă, ne vom „Şi când l-am cunoscut eu, acum 20 de Călăraşiul, cum ar fi Sibiu, Alba... Dacă 
transmite mesajul, nu este nimic nou. O ani, era mai bătrân decât apare pe scoate 35%, nu e regres, în comparaţie 
să vină şi Rareş Bogdan în Călăraşi, bannere. Eu ştiu ce să zic?! Poate vrea să „Sunt foarte multe lucruri care nu s-au cu alegerile trecute. Dacă va fi sub 35%, 
chiar dacă el are alocate mai mult se mai însoare o dată.” făcut, dar care se vor face. Pentru că în putem spune că e un regres, dar trebuie 
judeţele din vest.” ţara asta, până îţi vin banii îţi trece un să analizăm şi condiţiile în care se 

mandat.  Am fost  trei  mandate întâmplă acest fenomen. Avem 36 de Filipescu tot nu crede că 
preşedinte de Consiliu Judeţean. primari. Dacă nici aşa nu suntem în Tăriceanu, acum 20 de  Aniel Nedelcu Paţurcă şi Gândiţi-vă câţi ani mi-au trebuit să fac stare... înseamnă că trebuie să găsim alte 

ani când l-am cunoscut, Casa de Cultură! Că dacă aveam un soluţii.” Ion Iacomi vor candida  
singur mandat o începeam eu şi o Filipescu a mai spus că liberalii de la era mai bătrân decât din partea PSD termina altul. Aşa se fac lucrurile în Călăraşi au experienţă în organizarea de 

apare acum pe bannere România, foarte greu. Sunt câteva oraşe campanii electorale şi nu-şi face 
Întrebat ce crede despre anunţul făcut în România, conduse de liberali sau probleme în ceea ce priveşte desfăşu-

Filipescu a fost provocat să comenteze şi de PSD Călăraşi, cum că primarii liberali PSD-işti, care merg mai repede şi mai rarea pregătirilor pentru alegerile 
despre imaginea lui Călin Popescu Ion Iacomi şi Aniel Nedelcu ar fi trecut la bine. Dar pentru că sunt oraşe foarte europarlamentare. 
Tăriceanu, în campania electorală, poză PSD (primul este fratele liderului PSD, mari şi nu pot fi refuzate, nu pot fi date la „Dan Motreanu va avea patru întâlniri în 
modificată în Photoshop astfel încât Iulian Iacomi, al doilea s-a căsătorit anul o parte. Călăraşiul este un oraş mic.”zonă, ne vom întâlni cu primarii noştri şi 
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rezenţa la Conferinţa Extraordinară de Alegeri a PSD Călăraşi, 
din 10 martie a.c., a primarilor liberali Aniel Nedelcu Paţurcă P(Borcea) şi Ion Iacomi (Dor Mărunt) a dat naştere unor speculaţii 

privind trecerea lor la PSD, neinfirmate, însă, la data respectivă de 
conducerea PNL. 
Preşedintele PSD Călăraşi, Iulian Iacomi, a confirmat presei că cei doi 
primari menţionaţi vor trece la PSD urmând să candideze din partea 
acestei formaţiuni politice la alegerile locale din vara anului 2020.
Ion Iacomi, primarul comunei Dor Mărunt este fratele preşedintelui 
PSD Iulian Iacomi, iar Aniel Nedelcu Paţurcă, primarul comunei 
Borcea, este soţul senatoarei PSD Roxana Paţurcă.

ineri, 5 aprilie a.c., a fost pusă în Valoarea contractului: 17.268.587,66  lei
funcţiune staţia de pompare din Lucrări realizate:Vamenajarea Gălăţui – Călăraşi. La Clădire instalaţii electrice mal – 1 

eveniment  au  par t ic ipat  minis t ru l  Reabilitat unităţi plutitoare mal – 2 c
Agriculturii, Petre Daea, preşedintele Terasamente (batardou)
Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, Reabilitat agregate pompare – 12 buc – 
autorităţi locale, parlamentari. Electropompa verticală axială monoetajată cu 
Lucrările la obiectivul de investiţii  refulare Dn 900 inferioară, din fontă cu 
„Modernizarea staţiei de pompare de irigaţii parametrii Q = 2.75mc/s; H = 10.8 m, Pm = 
SPA km 388 - navele 2, 3 din amenajarea 400 kw,U = 6 kv
Gălăţui Călăraşi au fost finalizate în doar 17 Reabilitat instalaţii electrice – 12 buc
luni deşi fuseseră contractate pentru 30 de Instalaţii automatizare – 1 buc
luni. În ultimii doi ani, reţeaua de irigaţii Utilaje hidromecanice electropompe – 24 buc
naţională a fost extinsă de la 374.000 de Conducte refulare Dn 1100 masiv – b.r. – 12 
hectare la 1,4 milioane de hectare. fire
Constructor :  ARGIF SA – lider al asocierii Conducte refulare Dn 800 masiv – b.r. – 12 
f o r m a t ă  d i n :  S C  E L E C T R O  A L F A  fire
INTERNAŢIONAL SRL & SC ROMSTAR Conducte refulare Dn 900 legare cu malul – 
PROIF SRL 12 fire

vizitare în perioada 14 aprilie – 10 mai 2019.Gheorghe 
Mosorescu este scenograf, membru al Uniunii 
Artiştilor Plastici din România, preşedintele Filialei 
Brăila a UAPR şi vine pe simezele călărăşene cu o serie 
de pasteluri reprezentând„parfumul unor vremuri şi 
al unor lumi, al unor locuri, lucruri şi amintiri, 
mărturisite”. (A. Dincă)

Florian Mihăilescu revine cu o a doua expoziţie în 
spaţiul  călărăşean (prima pe 25.03.2017,  
http://obiectiv-online.ro/expozitie-de-pictura-la-uminică, 14 aprilie 2019, la ora 13, la Muzeul 
calarasi/), având ca vector de imagine apa, specificul 

„Dunării de Jos” Călăraşi, sediul din str. 
Călăraşiului. Pictorul Florian Mihăilescu este 

Progresul nr. 4, se va vernisa expoziţia „DOI D profesor la Liceul de Arte Plastice „N. Tonitza” 
CĂLĂTORI”, a artiştilor plastici Gheorghe Bucureşti, membru al Uniunii Artiştilor Plastici din 
Mosorescu şi Florian Mihăilescu. România, preşedintele Comisiei profesionale a 

Filialei de Artă Plastică Religioasă şi Restaurare a Expoziţia este curatoriată de criticul de artă Ana vechi prieteni, eu cunoscându-l pe George Mosorescu 
UAPR.Amelia Dincă, are sprijinul conducerii Muzeului de aproape douăzeci şi cinci de ani, aşa că acest 

„Dunării de Jos” Călăraşi, reprezentată prin Valentin eveniment reprezintă un moment de bucurie pe care Într-un scurt interviu,pictorul Florian Mihăilescu ne-
Parnic şi va rămâne deschisă publicului pentru dorim să vi-l împărtăşim din toată inima”.a mărturist că „expoziţia este o întâlnire între doi 

oi, 11 aprilie, la sediul Muzeului din str. 
Progresul, nr. 4, a avut loc vernisajul expoziţiei J„Lumina Învierii”. 

Prin intermediul formelor şi al culorilor, obiectele 
de artă sacră, mărturisesc trăirile cele mai adânci ale 
sufletul omenesc. Totodată arta creştină are puterea 
de a străbate timpul şi spaţiul, luminând minţi şi 
transformând conştiinţe. 

Piesele expuse aparţin colecţiei muzeului, colecţiei 
Protopopiatului Călăraşi, parohiei „Sf. Nifon” 
Călăraşi ,  parohiei  Nicolae Bălcescu din 
Protopopiatul Lehliu, precum şi preotului Daniel 
Tudoran (colecţie particulară). 

Expoziţia cuprinde icoane vechi pictate pe lemn, 
psaltiri, ceasloave tipărite cu alfabetul chirilic, 
obiecte de cult, precum şi un vechi veşmânt 
preoţesc.

Iubitorii de artă sacră vor putea vizita expoziţia 
până în data de 15 mai 2019.

uzeul Dunării de Jos Călăraşi vă invită, în 
perioada 15-19 aprilie 2019, să participaţi la Matelierele dedicate programului „Şcoala 

Altfel: Să ştii mai multe, Să fii mai bun!”
Reprezentanţii Muzeului şi-au propus ca în această 
perioadă să desfăşoare o serie de activităţi interactive 
dedicate copiilor preşcolari şi şcolari, care au ca scop 
stimularea creativităţii şi dezvoltarea imaginaţiei 
acestora.
La sediul muzeului din str. Progresului nr. 4, vor putea 
fi vizitate următoarele expoziţii:
- Salonul de primăvară
- 1914-1918 Drumul spre Unire
Taxa de vizitare: 1 leu/persoană.
Se pot face înscrieri la tel. 0242 313161; persoana de 
contact: Mihaela Crăciun.
La Secţia Arheologie, din str. 1 Decembrie 1918 
(demisolul Consiliului Judeţean Călăraşi), este deschisă 
spre vizitare expoziţia de bază Evoluţia comunităţilor 
umane la Dunărea de Jos.
În perioada 15-19 aprilie, între orele 8.00–12.00 se va 
desfăşura Atelierul: Să confecţionăm, să ne jucăm! 
în cadrul căruia participanţii vor realiza suporturi pentru 
ouă din carton, împreună cu muzeografii secţiei. 
Taxa de atelier: 2 lei/persoană.
Taxa de vizitare: 1 leu/persoană.
Se pot face înscrieri atât pentru participarea la atelier, cât 
şi pentru vizitare la tel. 0722 270 848; persoana de 
contact: Anişoara Topârceanu.
La Secţia Etnografie şi Artă Populară poate fi 
vizitată expoziţia de bază Meşteşuguri tradiţionale la tehnica încondeierii şi vor pune la dispoziţia călărăşenilor 
apus. ouă încondeiate cu motive tradiţionale româneşti de 
În perioada 15-19 aprilie, între orele 8.15-17.00 se va genul: ştergarul  bucovinean, coarnele berbecului, calea 
desfăşura Atelierul demonstrativ de încondeiat rătăcită, grebla, soarele, trifoiul, motive florale, motive 
ouă. religioase, etc.
Scopul acestui atelier de lucru este acela de a-i familiariza Taxa de atelier: 2 lei/persoană.
pe cei mici cu instrumentul de lucru şi anume chişiţa, cu 

Taxa de vizitare: 1 leu/persoană
tehnicile de lucru şi de a-i face să înţeleagă semnificaţia 

Se pot face înscrieri atât pentru participarea la atelier, cât simbolurilor care apar pe coaja oului.  
şi pentru vizitare la tel. 0242311690; persoana de contact: Aneci Aurica – meşter popular din localitatea Paltinu, 
Virginia Oană.judeţul Suceava împreună cu nora sa Aneci Marinela – 
Înscrierile se pot face între orele 9.00–15.00.meşter popular de asemenea, vor învăţa participanţii 
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Lucrare de Gh. Mosorescu Lucrare de Florian Mihăilescu

Foto - Gh. Mosorescu (stânga) 
împreună cu Florian Mihăilescu (dreapta)

Afiş de Victor Grigore (muzeograf la 
Muzeul „Dunării de Jos”Călăraşi)

Muzeul Dunării de 
Jos Călăraşi 
găzduieşte 

vernisajul expoziţiei 
„Lumina Învierii”

Muzeul Dunării de Jos organizează 
ateliere în cadrul programului „Şcoala 

Altfel: Să ştii mai multe, Să fii mai bun!”

Senatorul Filipescu mizează că PNL Călăraşi va fi în 
primele zece organizaţii din ţară la europarlamentare

Iulian Iacomi a anunţat că 
primarii liberali din Borcea şi 
Dor Mărunt au trecut la PSD

În prezenţa ministrului Petre Daea, 
a fost pusă în funcţiune staţia de 
pompare Gălăţui – Călăraşi



ăptămâna trecută, ministrul 
Tineretului şi Sportului, SBogdan Matei, s-a aflat într-o 

vizită de lucru la Călăraşi, pentru a 
vizita sediile DJTS Călăraşi şi CSM 
Călăraşi dar şi Sala de box „Ioan 
Damian” a CSM. 

Ulterior vizitelor, ministrul a 
susţinut o conferinţă de presă la 
sediul PSD, unde a anunţat că 
ministerul pe care îl conduce va 
aloca fonduri pentru dotarea sălii de 
forţă a secţiei de box, dar şi că va 
încerca rezolvarea situaţiei juridice a 
terenurilor din cadrul Complexului 
Sportiv al Tineretului din Călăraşi 
care sunt deţinute, în momentul de 
faţă de mai multe instituţii cu 
activitate sportivă. săptă-mâni, să mă întâlnesc cu „În perioada următoare vom avea o 

întâlnire cu preşedintele Consiliului domnul director (n.r. Dumitru 
„Am vizitat Sala de box, unde am Judeţean, Vasile Iliuţă, pentru a Chirilă) la Ministerul Tineretului şi 
văzut o activitate atât de frumoasă, reglementa situaţia cu privire la Sporturilor pentru a finanţa utilarea 
iar cei doi domni antrenori de acolo stadionul municipal. Acolo sunt sălii de forţă pentru că într-adevăr 

câteva neclarităţi cu privire la cei ce (n.r. Valentin şi Georgian Anghel) acolo necesită îmbunătăţiri, iar 
deţin terenurile respective şi cred că fac lucruri minunate pentru copii şi copiii de acolo chiar merită să aibă o 
în perioada următoare va trebui să da, într-adevăr, am fost impresio- sală de box corespunzătoare 
deblocăm această situaţie pentru că nat. Am luat decizia ca în perioada performanţei din zilele noastre.” , a 
acolo avem mai mulţi proprietari pe imediat următoare, în maxim două declarat ministrul Bogdan Matei.
mai multe clădiri iar lucrurile nu 
decurg aşa cum trebuie. Va trebui să 
anulăm Hotărârile de Guvern 
existente până acum şi să iniţiem o 
nouă Hotărâre de Guvern astfel 
încât să avem un singur proprietar 
care să deţină tot ce este acolo.”, a 
anunţat Bogdan Matei.

De asemenea, ministrul a anunţat că 
pregăteşte o hotărâre de guvern prin 
care Direcţiile Judeţene de Tineret şi 
Sport să treacă în administrarea 
Consiliilor Judeţene iar CSM-urile 
în subordinea Primăriilor. Acesta a 
spus că acest lucru nu va presupune 
o presiune financiară în plus pentru 
instituţiile respective deoarece 
Direcţiile şi Cluburile vor trece 
inclusiv cu alocarea bugetară de la 
bugetul de stat. 
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o x e r u l  C l u b u l u i  S p o r t i v  „Sergey Danilchenko”.
Municipal Călăraşi,  Marco După ce a învins adversari de calibru, din BAntonio Manea, a câştigat turneul ţări cu un box foarte dezvoltat ca Georgia 

„Sergey Danilchenko” din Ucraina, şi Azerbaidjan, sportivul nostru a trecut 
desfăşurat la sfârşitul lunii martie a.c. clar în finala competiţiei de sportivul 

ucrainian, Andryj Kostenko, cu o decizie 
Antrenorul lui Marco Manea, Valentin de 5-0.
Anghel, s-a arătat extrem de încântat de Mulţumim atât celor care au făcut 
această performanţă, mai ales că a venit posibilă această performanţă, cât şi 
după o lungă perioadă de aşteptări. tuturor prietenilor care ajută aceşti copii 
„După foarte mult timp, un sportiv în drumul lor spre înalta performanţă.
călărăşean reuşeşte să câştige un turneu Urmează Campionatul European, unde 
în Ucraina, una dintre cele mai puternice suntem siguri că Marco poate reprezenta 
ţări din boxul mondial. cu succes oraşul Călăraşi, obţinând o 
Manea Marco Antonio, sportivul CSM performanţă mare pentru România.”, a 
Călăraşi, face o competiţie excelentă şi se scris Valentin Anghel pe pagina de 
clasează pe locul I la puternicul turneu facebook a Box CSM Călăraşi.

stăzi, 12 aprilie, începând cu 
ora 15.00, în sala de spectacole Aa Centrului Judeţean Cultural 

Călăraşi, va avea loc spectacolul 
umanitar „NOUĂ NE PASĂ”, aflat 
deja la cea de a şaptea ediţie. Pornit 
din dorinţa de a ajuta, acest 
eveniment a prins rădăcini în 
comunitatea călărăşeană, în fiecare 
an tot mai mulţi oameni cu sufletul 
mare donând pentru o cauză 
umanitară. 
Anul acesta, fondurile ce vor fi 
strânse vor fi direcţionate către 
Centrul Judeţean de Transfuzii 
Sânge. 

Povestea lui „NOUĂ 
NE PASĂ” a început în 

urmă cu 4 ani
Din 2015, Şcoala „Mircea Vodă” 
Călăraşi derulează proiectul umanitar 
„NOUĂ NE PASĂ”, născut din 
dragoste pentru oameni şi din dorinţa 
noastră, a dascălilor, de a sădi în 
sufletul copiilor condescendenţă 
pentru semenii lor aflaţi în suferinţă.
În fiecare an am descoperit un caz în 
localitatea noastră şi ne-am implicat 
în rezolvarea lui prin strângerea unor 
sume de bani, prin promovarea 
acestuia în comunitatea din care 
facem parte şi desfăşurarea unui 
spectacol umanitar în care evoluează 
un număr mare de elevi ai şcolilor din 
judeţul  nostru.
Începând cu acest an, proiectul este 
recunoscut pe plan regional şi a fost 
inclus de Ministerul Educatiei în 
Calendarul Activitatilor Educative 
Regionale - Domeniul educatie civica, 
voluntariat, proiecte caritabile.
Dacă anul trecut ne-am implicat, 
alături de Fundaţia SALVATI COPIII, 
în dotarea Maternitatii Spitalului 
Judeţean Călăraşi, anul acesta 
strângem fonduri pentru a 
achiziţiona aparatură modernă 
pentru Centrul de Transfuzii Sânge 
Călăraşi.
Contul, deschis de Crucea Roşie – 
Filiala Călăraşi, partenerul nostru în 
acest an, prin prezenţa activă a Aurei 
Giurcă, este următorul: CONT – 
RO20BRDE120SV35897541200  
deschis la BRD - Groupe Société 
Générale
Donaţia dumneavoastră va sprijini 
acest demers al nostru. În acest sens, 
Echipa „Nouă ne pasă” vă 
mulţumeşte pentru sprijin şi vă 
asigură că gestul pe care l-aţi făcut 
este foarte important pentru 
atingerea scopului nostru final.

Vă aşteptăm la spectacolul nostru 
umanitar din 12 aprilie, începând cu 
ora 15.00, la Sala Centrului Judeţean 
de Cultură şi Creaţie Călăraşi. Pe 
scenă vor evolua şi anul acesta elevi 
ai unităţilor de învăţământ din întreg 
judeţul.

Intrarea este liberă. Donaţiile se pot 
face direct, pe parcursul 
evenimentului.

Director Alina Lotrea,

Şcoala Mircea Vodă Călăraşi

NOUĂ NE PASĂ! 
Dacă şi vouă vă pasă, vă aşteptăm 

astăzi la Sala Barbu Ştirbei

Ministrul Tineretului şi Sportului a anunţat 
că va aloca fonduri pentru secţia de box a 
CSM şi va rezolva problema terenurilor din 

cadrul Complexului Tineretului

Boxerul călărăşean 
Marco Antonio Manea, 

campion în Ucraina

entrul Judeţean de Cultură şi 
Creaţie Călăraşi şi Inspectoratul CŞcolar Judeţean Călăraşi 

organizează luni, 15 aprilie, ora 19:00, 
spectacolul organizat cu prilejul 
strângerii de fonduri pentru 
evenimentul umanitar „Ajutaţi-mă să 
revin” pentru micuţul Luca Minea. 

Cei care doresc să-l ajute pe micuţul 
Luca pot achiziţiona un tichet de acces 
la  spectacolul de teatru „Variaţiuni 
enigmatice” de  Eric Emmanuel 
Schmitt, în valoare de 30 de lei, bani ce 
vor fi donaţi pentru sprijinul acestuia. 

Luca Minea a fost diagnosticat cu 
leucemie acută monobrastică şi se află 
internat, în acest moment, în unitatea 
de sănătate Ospedale Bambino Gesu – 
Italia. Doar împreună, de la suflet la 
suflet, îi putem da o şansă la viaţă lui 
Luca, băieţelul peste care această boală 
nemiloasă a pus stăpânire şi îl ţine pe 
un pat de spital. Doar împreună îl vom 
ajuta să-şi recapete sănătatea, să revină 
în ţară alături de familie, colegii de 
şcoală şi de prietenii din echipa care-l 
aşteaptă pe terenul de fotbal. 

La sfârşitul evenimentului umanitar va 
fi organizată o licitaţie în scop caritabil 
cu lucrările efectuate în cadrul 
atelierului de creaţie „De ziua ta... 
mămico”, la care au participat tinerii 
din centrele de plasament SERA şi „Sf. 
Ştefan” Perişoru ale Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Călăraşi.

Spectacol 
umanitar 

pentru 
micuţul Luca
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Vineri 12 aprilie: ora 12.30 bine şi rău se transformă într-o luptă Cu: Hero Fiennes Tiffin, Josephine 26 şi 30 aprilie
Sâmbătă 13 aprilie: orele 10.30 şi mult prea periculoasă şi sângeroasă, Langford 01 - 05 mai

12.30 care nu numai că riscă să genereze o Gen film: Dramă,Romantic,Dragoste Orele: 17.00 şi 20.00
Duminică 14 aprilie: orele 10.30 mulţime de victime colaterale, dar poate Rating: N15 Luni: titlul nu este proiectat

şi 12.30 să provoace chiar şi sfârşitul lumii – un Premiera în România: 19.04.2019 Răzbunătorii: Sfârşitul deznodământ pe care Hellboy încearcă Bazat pe un roman semnat de Anna Jack şi figurinele să îl evite cu orice preţ. Todd, "După ce te-am întâlnit" spune jocului – 3D
povestea unei tinere care se indrăgos-fermecate - 2D Regia: Anthony Russo, Joe Russo
teşte de un băiat cu un secret întunecat, Regia: Gary Wang Cu: Brie Larson, Karen Gillan, Scarlett 
cei doi intrând într-o relaţie turbulentă.Cu: voci română - Cristi Neacşu, Johansson, Bradley Cooper, Tom 

19 - 25 aprilie 2019Alexandra Radu, Alina Teianu, Ernest Holland, Robert Downey Jr., Chris 
Fazekas, Teodor Ghiţă, Cristi Balint, Hemsworth, Chris Evans                                     
Mihai Niculescu, Doru Cătănescu, Gen film: Acţiune, Aventuri, Fantastic, 
Theodora Stancu & Tudor Dobrescu, SF
Ionuţ Grama, Elias Ferkin, Raul Rating: AP 12
Stănulescu, Gabriela Durata: 182 minute
Gen film: Animaţie, varianta dublată Premiera în România: 26.04.2019
Rating: AG Plutind în voia sorţii, în adâncul 
Durata: 98 minute spaţiului, fără apă sau mâncare şi cu 
Premiera în România: 05.04.2019 rezervele de aer pe terminate, Tony 
Figurinele pentru servit ceaiul sunt de Stark înregistrează un mesaj pentru 
nelipsit pentru orice pasionat de ceai. De Pepper Potts, în speranţa că, într-o bună 
obicei, au formă de animăluţe, şi îşi zi, probabil mult după ce el nu va mai fi 
schimbă culoarea când verşi ceaiul decât un schelet mumificat la bordul 
fierbinte peste ele. Dar ele nu sunt doar unei nave în derivă, vorbele lui vor 
obiecte de colecţionat, şi şi talismane ajunge la destinatar. Între timp, 
care poartă noroc. Răzbunătorii care au supravieţuit 
Protagonistul nostru, Jack, trăieşte într- decimării provocate de Thanos cu un 
un magazin de ceai, şi este singurul care simplu pocnet din degete, adică Thor, 
nu îşi poate schimba culoarea, deşi a fost Black Widow, Captain America şi Bruce 
creat de un maestru foarte priceput. Banner, încearcă să găsească o cale de a-19 – 21 aprilie: 
Norocul i se schimbă când apare Robo, o şi salva prietenii, aliaţii şi, mă rog, acea Vineri: ora 12.30
creatură venită din viitor, care îl poate jumătate de univers care nu a supra-Sâmbătă: orele 10.30 şi 12.30
ajuta, dar numai dacă Jack acceptă să vieţuit semi-zeului malefic ce a nimicit Duminică: orele 10.30 şi 12.30

Ora 20:00pornească într-o călătorie în viitor, unde viaţa pe o scară greu de imaginat.26 aprilie: orele 10.30 şi 12.30
Luni: titlul nu este proiectatexistă o soluţie ce îi poate rezolva 30 aprilie: ora 12.30

problema... De cealaltă parte a Parcul de distracţii - 
12 – 18 aprilie justiţiei - 2D 3D

Orele: 17:00 şi 20:00 Cu: Brianna Denski, Jennifer Garner, Regia: S. Craig Zahler
15 aprilie Ken Hudson Campbel l ,  Kenan Cu: Mel Gibson, Jennifer Carpenter, Ora: 20:00 Thompson, Mila Kunis, John Oliver Liannet Borrego, Vince Vaughn, Laurie 

Gen film: Animaţie, varianta dublatăHellboy – 2D Holden
Rating: AG / Durata: 85 minuteRegia: Neil Marshall Gen film: Acţiune, Crimă, Dramă, Premiera în România: 19.04.2019Cu: Milla Jovovich, David Harbour, Ian ThrillerPovestea unui minunat parc de distracţii McShane, Daniel Dae Kim

Rating: N15în care imaginaţia deosebit de creativă a Gen film: Acţiune, Aventuri, Fantastic, 
tinerei June prinde viaţă. Durata: 159 minuteSF

Premiera în România: 12.04.2019Premiera în România: 12.04.2019
19 - 25 aprilie 2019În încercarea sa de a li se împotrivi unor „De cealaltă parte a justiţiei” spune 

Ora 17:00vrăjitoare medievale lipsite de scrupule povestea a doi poliţişti suspendaţi 
22 aprilieşi dispuse să folosească farmece vechi de atunci când în presă apare un video cu 

Ora: 20:00mii de ani pentru a-şi atinge scopul final cei doi făcând abuz de putere. Rămaşi 
de a distruge întreaga omenire, Hellboy fără bani si opţiuni, cei doi poliţişti decid După ce ne-am întâlnit 
ajunge în Marea Britanie, unde trebuie să pătrundă în lumea interlopă, însă - 2D să le înfrângă pe consoarta lui Merlin şi descoperă mai mult decât s-ar fi 
Regina Nimue. Însă confruntarea dintre Regia: Jenny Gage aşteptat.

Program Cinema 3D/2D Călăraşi - 5 aprilie - 5 mai 2019

MARIANAnul acesta a fost unul extrem de 
Menţiune Concursul „Cultură şi fructuos din punct de vedere al 
spiritualitate românească” etapa  Arezultatelor elevilor Şcolii Mircea 
judeţeanăVodă care au participat la olimpiadele 
Profesori coordonatori SPIROIU MIŞU şcolare, cele mai bune din toată 
şi ALDEA MARIANA

existenţa şcolii de până acum. Din cei 
23 de participanţi la etapele judeţene IUGA GABRIELA
numai puţin de 5 elevi s-au calificat în Clasa a VII a 
etapele naţionale ale concursurilor Menţiune Olimpiada de religie etapa 
şcolare. judeţeană

Profesor coordonator SPIROIU MIŞU

Olimpicii Şcolii DIMA ŞTEFANIA
Clasa a VII aGimnaziale Mircea 
Locul II Concursul naţional „Pleiada 

Vodă Călăraşi personalităţilor neamului românesc” 
etapa naţională 

PREDA CRISTIAN VASILE Profesor coordonator NEDELCU 
Clasa a V a FLORICA
Premiul I Concursul „Călători prin 
istorie” etapa judeţeană calificat la GANEA TEODORA
faza Naţională Clasa a VII a
Profesor coordonator FILIP Locul III Olimpiada de Religie etapa 
NICOLAE judeţeană
Menţiune Concursul naţional Profesor coordonator SPIROIU MIŞUPAVEL ANDREI MARIAN
„Lumina Math” etapa Clasa a VIII a IORGULESCU CĂTĂLINA
judeţeană GĂINUŞĂ DENISAPremiul I Olimpiada de Ştiinţe Clasa a VI a
Profesor coordonator DABU Clasa a VIII asocio-umane etapa judeţeană Locul II Concursul „Cultură şi 
CARMEN Locul II Olimpiada de Religie etapa calificat la faza Naţională spiritualitate românească” etapa 

judeţeanăProfesor coordonator GĂBREANU judeţeană
Profesor coordonator  SPIROIU MIŞUŞERBAN ANDREEA CRISTINA LAURDUŢĂ MATEI ŞTEFAN Profesori coordonatori ALDEA 
Menţiune Concursul naţional „Lumina Clasa a-VIII a Clasa a II a MARIANA şi SPIROIU MIŞU
Math” etapa judeţeanăLocul II Concursul naţional Premiul I Olimpiada „Lectura ca 
Profesor coordonator DABU CARMEN„LuminaMath” etapa Naţională COJOCARU ADRIANAabilitate de viaţă” etapa judeţeană 

Profesor coordonator Clasa a VI acalificată la faza Naţională
MANOLACHE ANDREEADUMITRAŞCU  DANIELA Locul  I Sesiunea de Comunicări Profesor coordonator ALDEA 
Clasa a VIII aştiinţifice biologie etapa judeţeană MARIANA
Locul III Olimpiada de religie etapa DUMITRACHE MARIA Profesor coordonator SÂRBU Premiul III Olimpiada de istorie 
judeţeanăClasa a V a NICOLETA etapa judeţeană 
Profesor coordonator SPIROIU MIŞUMenţiune Olimpiada de religie etapa Locul III Olimpiada „Lectura ca abilitate Profesor coordonator FILIP 

judeţeană de viaţă” etapa judeţeană NICOLAE
GHIŢĂ ELENAProfesor coordonator  SPIROIU MIŞU Profesor coordonator MANOLACHE Menţiune Concursul „Cultură şi 
MANOLACHE ANDREEALocul II Concurs regional „Românie, VERONICAspiritualitate românească” etapa 
Clasa a VIII aplai de dor” etapa regională judeţeană
Menţiune Olimpiada de religie etapa Profesor coordonator  NEDELCU COSTEA ALINAProfesori coordonatori  ALDEA 
judeţeanăFLORICA Clasa a VI aMARIANA şi SPIROIU MIŞU
Profesor coordonator SPIROIU MIŞULocul I Sesiunea de Comunicări Menţiune Concursul Naţional „Ion 

NĂSTASE ANDREI ştiinţifice biologie etapa judeţeană Barbu-Dan Barbilian” etapa CADUC EILITIAClasa a V a Profesor coordonator SÂRBU judeţeană Clasa a VIII aPremiul II Olimpiada de lingvistică NICOLETA 
Profesor coordonator ALDEA Menţiune Olimpiada limbă şi etapa judeţeană 
MARIANA comunicare etapa judeţeană Profesor coordonator MANOLACHE VÂLSAN ROBERTA

Profesor coordonator MANOLACHE VERONICA Clasa a VI a
MATACHE  ELENA VERONICALocul III Concursul „Călători prin Menţiune Concursul „Cultură şi 
Clasa a VIII a istorie” etapa  judeţeană spiritualitate românească” etapa 
Premiul I Olimpiada de istorie BICĂ ALEXANDRAProfesor coordonator FILIP NICOLAE judeţeană
etapa judeţeană calificată la faza Clasa a VIII aMenţiune Olimpiada de matematică Profesori coordonatori ALDEA 
Naţională Menţiune Concursul „Cultură şi etapa judeţeană MARIANA şi SPIROIU MIŞU
Profesor coordonator FILIP spiritualitate românească” etapa Profesor coordonator VICIU LUCIA
NICOLAE judeţeană SANDU MARIA

Profesori coordonatori SPIROIU MIŞU NICA ALESIA Clasa a VII a 
şi MANOLACHE VERONICATUDOR CAMELIA Clasa a V a Locul  II Olimpiada de Educaţie 
Menţiune Olimpiada „Lectura ca Clasa a VIII a Locul  II Olimpiada de Educaţie tehnologică etapa judeţeană
abilitate de viaţă” etapa judeţeanăPremiul I Olimpiada de Ştiinţe Tehnologică etapa judeţeană Profesor coordonator RODEAN 
Profesor coordonator MANOLACHE socio-umane etapa judeţeană Profesor coordonator RODEAN GABRIELA 
VERONICAcalificată la faza Naţională GABRIELA Locul III Concursul naţional „Pleiada 

Locul III Olimpiada de lingvistică etapa personalităţilor neamului românesc” Profesor coordonator GĂBREANU 
BĂRBOSU ELISAjudeţeană etapa naţională LAURA
Clasa a V aProfesor coordonator MANOLACHE Profesor coordonator NEDELCU Menţiune Concursul naţional 
Menţiune Olimpiada de Limba şi VERONICA FLORICA„LuminaMath” etapa 
literatura română faza judeţeanăMenţiune Olimpiada de  religie etapa Menţiune Concursul naţional „Ion judeţeană
Profesor coordonator ALDEA judeţeană Barbu-Dan Barbilian” etapa judeţeană Profesor coordonator DABU 
MARIANA Profesor coordonator SPIROIU MIŞU Profesor coordonator ALDEA CARMEN

Rezultate de excepţie ale elevilor Şcolii 
Mircea Vodă Călăraşi la olimpiadele şcolare

PREDA CRISTIAN VASILE ŞERBAN ANDREEA CRISTINA MATACHE  ELENA TUDOR CAMELIA
PAVEL ANDREI 
MARIAN

Informaţii: Sala CINEMA 3D/ 2D, B- dul 1 Mai, 
nr. 5A- Parcul central
Preţul biletelor (acelaşi pengtru 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
-www.culturacl.ro
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Vineri 12 aprilie: ora 12.30 bine şi rău se transformă într-o luptă Cu: Hero Fiennes Tiffin, Josephine 26 şi 30 aprilie
Sâmbătă 13 aprilie: orele 10.30 şi mult prea periculoasă şi sângeroasă, Langford 01 - 05 mai

12.30 care nu numai că riscă să genereze o Gen film: Dramă,Romantic,Dragoste Orele: 17.00 şi 20.00
Duminică 14 aprilie: orele 10.30 mulţime de victime colaterale, dar poate Rating: N15 Luni: titlul nu este proiectat

şi 12.30 să provoace chiar şi sfârşitul lumii – un Premiera în România: 19.04.2019 Răzbunătorii: Sfârşitul deznodământ pe care Hellboy încearcă Bazat pe un roman semnat de Anna Jack şi figurinele să îl evite cu orice preţ. Todd, "După ce te-am întâlnit" spune jocului – 3D
povestea unei tinere care se indrăgos-fermecate - 2D Regia: Anthony Russo, Joe Russo
teşte de un băiat cu un secret întunecat, Regia: Gary Wang Cu: Brie Larson, Karen Gillan, Scarlett 
cei doi intrând într-o relaţie turbulentă.Cu: voci română - Cristi Neacşu, Johansson, Bradley Cooper, Tom 

19 - 25 aprilie 2019Alexandra Radu, Alina Teianu, Ernest Holland, Robert Downey Jr., Chris 
Fazekas, Teodor Ghiţă, Cristi Balint, Hemsworth, Chris Evans                                     
Mihai Niculescu, Doru Cătănescu, Gen film: Acţiune, Aventuri, Fantastic, 
Theodora Stancu & Tudor Dobrescu, SF
Ionuţ Grama, Elias Ferkin, Raul Rating: AP 12
Stănulescu, Gabriela Durata: 182 minute
Gen film: Animaţie, varianta dublată Premiera în România: 26.04.2019
Rating: AG Plutind în voia sorţii, în adâncul 
Durata: 98 minute spaţiului, fără apă sau mâncare şi cu 
Premiera în România: 05.04.2019 rezervele de aer pe terminate, Tony 
Figurinele pentru servit ceaiul sunt de Stark înregistrează un mesaj pentru 
nelipsit pentru orice pasionat de ceai. De Pepper Potts, în speranţa că, într-o bună 
obicei, au formă de animăluţe, şi îşi zi, probabil mult după ce el nu va mai fi 
schimbă culoarea când verşi ceaiul decât un schelet mumificat la bordul 
fierbinte peste ele. Dar ele nu sunt doar unei nave în derivă, vorbele lui vor 
obiecte de colecţionat, şi şi talismane ajunge la destinatar. Între timp, 
care poartă noroc. Răzbunătorii care au supravieţuit 
Protagonistul nostru, Jack, trăieşte într- decimării provocate de Thanos cu un 
un magazin de ceai, şi este singurul care simplu pocnet din degete, adică Thor, 
nu îşi poate schimba culoarea, deşi a fost Black Widow, Captain America şi Bruce 
creat de un maestru foarte priceput. Banner, încearcă să găsească o cale de a-19 – 21 aprilie: 
Norocul i se schimbă când apare Robo, o şi salva prietenii, aliaţii şi, mă rog, acea Vineri: ora 12.30
creatură venită din viitor, care îl poate jumătate de univers care nu a supra-Sâmbătă: orele 10.30 şi 12.30
ajuta, dar numai dacă Jack acceptă să vieţuit semi-zeului malefic ce a nimicit Duminică: orele 10.30 şi 12.30

Ora 20:00pornească într-o călătorie în viitor, unde viaţa pe o scară greu de imaginat.26 aprilie: orele 10.30 şi 12.30
Luni: titlul nu este proiectatexistă o soluţie ce îi poate rezolva 30 aprilie: ora 12.30

problema... De cealaltă parte a Parcul de distracţii - 
12 – 18 aprilie justiţiei - 2D 3D

Orele: 17:00 şi 20:00 Cu: Brianna Denski, Jennifer Garner, Regia: S. Craig Zahler
15 aprilie Ken Hudson Campbel l ,  Kenan Cu: Mel Gibson, Jennifer Carpenter, Ora: 20:00 Thompson, Mila Kunis, John Oliver Liannet Borrego, Vince Vaughn, Laurie 

Gen film: Animaţie, varianta dublatăHellboy – 2D Holden
Rating: AG / Durata: 85 minuteRegia: Neil Marshall Gen film: Acţiune, Crimă, Dramă, Premiera în România: 19.04.2019Cu: Milla Jovovich, David Harbour, Ian ThrillerPovestea unui minunat parc de distracţii McShane, Daniel Dae Kim

Rating: N15în care imaginaţia deosebit de creativă a Gen film: Acţiune, Aventuri, Fantastic, 
tinerei June prinde viaţă. Durata: 159 minuteSF

Premiera în România: 12.04.2019Premiera în România: 12.04.2019
19 - 25 aprilie 2019În încercarea sa de a li se împotrivi unor „De cealaltă parte a justiţiei” spune 

Ora 17:00vrăjitoare medievale lipsite de scrupule povestea a doi poliţişti suspendaţi 
22 aprilieşi dispuse să folosească farmece vechi de atunci când în presă apare un video cu 

Ora: 20:00mii de ani pentru a-şi atinge scopul final cei doi făcând abuz de putere. Rămaşi 
de a distruge întreaga omenire, Hellboy fără bani si opţiuni, cei doi poliţişti decid După ce ne-am întâlnit 
ajunge în Marea Britanie, unde trebuie să pătrundă în lumea interlopă, însă - 2D să le înfrângă pe consoarta lui Merlin şi descoperă mai mult decât s-ar fi 
Regina Nimue. Însă confruntarea dintre Regia: Jenny Gage aşteptat.

Program Cinema 3D/2D Călăraşi - 5 aprilie - 5 mai 2019

MARIANAnul acesta a fost unul extrem de 
Menţiune Concursul „Cultură şi fructuos din punct de vedere al 
spiritualitate românească” etapa  Arezultatelor elevilor Şcolii Mircea 
judeţeanăVodă care au participat la olimpiadele 
Profesori coordonatori SPIROIU MIŞU şcolare, cele mai bune din toată 
şi ALDEA MARIANA

existenţa şcolii de până acum. Din cei 
23 de participanţi la etapele judeţene IUGA GABRIELA
numai puţin de 5 elevi s-au calificat în Clasa a VII a 
etapele naţionale ale concursurilor Menţiune Olimpiada de religie etapa 
şcolare. judeţeană

Profesor coordonator SPIROIU MIŞU

Olimpicii Şcolii DIMA ŞTEFANIA
Clasa a VII aGimnaziale Mircea 
Locul II Concursul naţional „Pleiada 

Vodă Călăraşi personalităţilor neamului românesc” 
etapa naţională 

PREDA CRISTIAN VASILE Profesor coordonator NEDELCU 
Clasa a V a FLORICA
Premiul I Concursul „Călători prin 
istorie” etapa judeţeană calificat la GANEA TEODORA
faza Naţională Clasa a VII a
Profesor coordonator FILIP Locul III Olimpiada de Religie etapa 
NICOLAE judeţeană
Menţiune Concursul naţional Profesor coordonator SPIROIU MIŞUPAVEL ANDREI MARIAN
„Lumina Math” etapa Clasa a VIII a IORGULESCU CĂTĂLINA
judeţeană GĂINUŞĂ DENISAPremiul I Olimpiada de Ştiinţe Clasa a VI a
Profesor coordonator DABU Clasa a VIII asocio-umane etapa judeţeană Locul II Concursul „Cultură şi 
CARMEN Locul II Olimpiada de Religie etapa calificat la faza Naţională spiritualitate românească” etapa 

judeţeanăProfesor coordonator GĂBREANU judeţeană
Profesor coordonator  SPIROIU MIŞUŞERBAN ANDREEA CRISTINA LAURDUŢĂ MATEI ŞTEFAN Profesori coordonatori ALDEA 
Menţiune Concursul naţional „Lumina Clasa a-VIII a Clasa a II a MARIANA şi SPIROIU MIŞU
Math” etapa judeţeanăLocul II Concursul naţional Premiul I Olimpiada „Lectura ca 
Profesor coordonator DABU CARMEN„LuminaMath” etapa Naţională COJOCARU ADRIANAabilitate de viaţă” etapa judeţeană 

Profesor coordonator Clasa a VI acalificată la faza Naţională
MANOLACHE ANDREEADUMITRAŞCU  DANIELA Locul  I Sesiunea de Comunicări Profesor coordonator ALDEA 
Clasa a VIII aştiinţifice biologie etapa judeţeană MARIANA
Locul III Olimpiada de religie etapa DUMITRACHE MARIA Profesor coordonator SÂRBU Premiul III Olimpiada de istorie 
judeţeanăClasa a V a NICOLETA etapa judeţeană 
Profesor coordonator SPIROIU MIŞUMenţiune Olimpiada de religie etapa Locul III Olimpiada „Lectura ca abilitate Profesor coordonator FILIP 

judeţeană de viaţă” etapa judeţeană NICOLAE
GHIŢĂ ELENAProfesor coordonator  SPIROIU MIŞU Profesor coordonator MANOLACHE Menţiune Concursul „Cultură şi 
MANOLACHE ANDREEALocul II Concurs regional „Românie, VERONICAspiritualitate românească” etapa 
Clasa a VIII aplai de dor” etapa regională judeţeană
Menţiune Olimpiada de religie etapa Profesor coordonator  NEDELCU COSTEA ALINAProfesori coordonatori  ALDEA 
judeţeanăFLORICA Clasa a VI aMARIANA şi SPIROIU MIŞU
Profesor coordonator SPIROIU MIŞULocul I Sesiunea de Comunicări Menţiune Concursul Naţional „Ion 

NĂSTASE ANDREI ştiinţifice biologie etapa judeţeană Barbu-Dan Barbilian” etapa CADUC EILITIAClasa a V a Profesor coordonator SÂRBU judeţeană Clasa a VIII aPremiul II Olimpiada de lingvistică NICOLETA 
Profesor coordonator ALDEA Menţiune Olimpiada limbă şi etapa judeţeană 
MARIANA comunicare etapa judeţeană Profesor coordonator MANOLACHE VÂLSAN ROBERTA

Profesor coordonator MANOLACHE VERONICA Clasa a VI a
MATACHE  ELENA VERONICALocul III Concursul „Călători prin Menţiune Concursul „Cultură şi 
Clasa a VIII a istorie” etapa  judeţeană spiritualitate românească” etapa 
Premiul I Olimpiada de istorie BICĂ ALEXANDRAProfesor coordonator FILIP NICOLAE judeţeană
etapa judeţeană calificată la faza Clasa a VIII aMenţiune Olimpiada de matematică Profesori coordonatori ALDEA 
Naţională Menţiune Concursul „Cultură şi etapa judeţeană MARIANA şi SPIROIU MIŞU
Profesor coordonator FILIP spiritualitate românească” etapa Profesor coordonator VICIU LUCIA
NICOLAE judeţeană SANDU MARIA

Profesori coordonatori SPIROIU MIŞU NICA ALESIA Clasa a VII a 
şi MANOLACHE VERONICATUDOR CAMELIA Clasa a V a Locul  II Olimpiada de Educaţie 
Menţiune Olimpiada „Lectura ca Clasa a VIII a Locul  II Olimpiada de Educaţie tehnologică etapa judeţeană
abilitate de viaţă” etapa judeţeanăPremiul I Olimpiada de Ştiinţe Tehnologică etapa judeţeană Profesor coordonator RODEAN 
Profesor coordonator MANOLACHE socio-umane etapa judeţeană Profesor coordonator RODEAN GABRIELA 
VERONICAcalificată la faza Naţională GABRIELA Locul III Concursul naţional „Pleiada 

Locul III Olimpiada de lingvistică etapa personalităţilor neamului românesc” Profesor coordonator GĂBREANU 
BĂRBOSU ELISAjudeţeană etapa naţională LAURA
Clasa a V aProfesor coordonator MANOLACHE Profesor coordonator NEDELCU Menţiune Concursul naţional 
Menţiune Olimpiada de Limba şi VERONICA FLORICA„LuminaMath” etapa 
literatura română faza judeţeanăMenţiune Olimpiada de  religie etapa Menţiune Concursul naţional „Ion judeţeană
Profesor coordonator ALDEA judeţeană Barbu-Dan Barbilian” etapa judeţeană Profesor coordonator DABU 
MARIANA Profesor coordonator SPIROIU MIŞU Profesor coordonator ALDEA CARMEN

Rezultate de excepţie ale elevilor Şcolii 
Mircea Vodă Călăraşi la olimpiadele şcolare

PREDA CRISTIAN VASILE ŞERBAN ANDREEA CRISTINA MATACHE  ELENA TUDOR CAMELIA
PAVEL ANDREI 
MARIAN

Informaţii: Sala CINEMA 3D/ 2D, B- dul 1 Mai, 
nr. 5A- Parcul central
Preţul biletelor (acelaşi pengtru 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
-www.culturacl.ro
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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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