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„NOUĂ NE PASĂ”

- proiectul de suflet al călărăşenilor

Tudorel Minciună: Cel
mai important obiectiv
al nostru îl reprezintă
înfiinţarea reţelei de
gaze în Mitreni şi
Valea Roşie
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n
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Concursul de
Educaţie Ecologică
„Şcoala Zero Waste”
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n
ADMINISTRAŢIE

Bugetul Judeţului
Călăraşi pe anul
2019 a fost
aprobat
>> pagina 3

C

ea de-a VII-a ediţie a evenimentului
NOUĂ NE PASĂ s-a încheiat vineri, 12
aprilie, după luni bune de muncă
depusă de către echipa de proiect şi 5 ore de
spectacol pe scena Centrului Judeţean de
Cultură şi Creaţie Călăraşi.

Scopul din acest an a fost strângerea de
fonduri în vederea achiziţionării de aparatură
performantă pentru Centrul de Transfuzii
Sanguine Călăraşi.
Efortul depus de cadrele didactice ale Şcolii
„Mircea Vodă” s-a concretizat prin strângerea

sumei de 27.000 lei, obţinută atât prin
vânzarea mărţişoarelor „Nouă ne pasă”
(peste 1500 de bucăţi), cât şi prin donaţiile
directe făcute pe parcursul spectacolului
umanitar din 12 aprilie.

>> pagina 11

Vizită la nivel înalt
în şcolile din
Comuna Chirnogi >> pagina 9

Călărăşenii vor pod peste
Dunăre între Călăraşi şi Silistra!
Guvernul a decis ca acesta să
fie construit la Zimnicea

P

uşi să ierarhizeze
proiectele care ar
contribui decisiv la
dezvoltarea economică şi
implicit la creşterea calităţii
vieţii în zona în care trăiesc,
în cadrul campaniei „Alege
Priorităţile Oraşului Tău”,

VINERI

SÂMBĂTĂ

desfăşurată de Banca
Mondială şi Federaţia Zonelor
Metropolitane şi
Aglomerărilor Urbane din
România, călărăşenii au pus
pe locul 1 construcţia podului
peste Dunăre (Călăraşi Silistra).
>> pagina 3

DUMINICĂ

LUNI

MARŢI

MIERCURI

JOI

24°C

24°C

22°C

23°C

20°C

21°C

20°C

Parţial noros

Parţial noros

Parţial noros

Parţial noros

Averse

Parţial noros

Parţial noros

2

Local

26 aprilie - 2 mai 2019
...afli ce se-ntâmplă

Programul pieţelor
călărăşene în
zilele de Paşte

S

erviciul Public Pieţe şi Oboare din
subordinea Primăriei Municipiului
Călăraşi va avea închisă activitatea în
prima şi a doua zi de Paşte, pe 28 şi 29 aprilie.
În restul zilelor, inclusiv de 1 mai, cele trei
pieţe din administrarea SPPO (Piaţa Big,
Piaţa Cuza Vodă şi Piaţa Centrală) vor avea
program obişnuit (de luni până vineri între
orele 06.00-20.00, sâmbătă între 06.0016.00, duminică între 06.00-14.00).
În aceste zile, preţurile practicate în pieţele
din municipiul Călăraşi ale produselor de
sezon cele mai căutate sunt următoarele:
Ü
ouă - între 0,45 şi 0,5 lei buc.,
Ü
ceapă verde - 1 leu legătura,
Ü
ridichi - 1,5 lei legătura,
Ü
salată - 1,5 buc.,
Ü
usturoi verde - 1,5 lei legătura,
Ü
verdeaţă - între 0,5-1 leu legătura,
Ü
carne de miel (carcasă) - 26 lei/kg.
De precizat ar fi faptul că, potrivit legislaţiei,
comercializarea carcaselor de miel se
realizează numai în magazinele de
specialitate, fiind interzisă în alte locuri.

„Memofish - Memorie
şi Viitor. Poveşti despre
Civilizaţia dunăreană”

L

uni, 22 aprilie a.c., la sediul Camerei de Comerţ,
Industrie şi Agricultură Călăraşi a avut loc
conferinţa de presă intermediară organizată în
cadrul proiectului „Memofish – Memorie şi
Viitor. Poveşti despre Civilizaţia dunăreană”,
implementat de Camera de Comerţ Bulgaro-Română
Ruse, Bulgaria – lider de proiect, în parteneriat cu
Asociaţia Acces Călăraşi, Grup Local de Pescuit
„Dunărea Călărăşeană” din România, Muzeul de
Istorie Ruse şi Asociaţia Paralel Silistra din Bulgaria
Obiectivele principale ale proiectului sunt:
- studierea, conservarea şi promovarea patrimoniului
cultural al comunităţilor de
pescari din regiunea transfrontalieră;
- valorizarea patrimoniului cultural prin realizarea
unor produse turistice integrate;
- demonstrarea faptului că profitul economic poate
merge împreună cu protecţia şi
conservarea moştenirii culturale a comunităţilor
pescăreşti.
Partenerii proiectului sunt: Camera de Comerţ şi
Industrie Bulgaro – Română Ruse, Asociaţia Paralel –
Silistra, Muzeul Regional de Istorie Ruse, Asociaţia
Grup Local de Pescuit „Dunărea Călărăşeană” şi
Asociaţia Acces Călăraşi.
Proiectul se derulează în cadrul Programului Intereg V
– A România – Bulgaria, Perioada de
implementare: 18 luni: 1 august 2018 – 31 ianuarie
2020.
Finanţarea, în cuantum de 423.921,71 euro, este

asigurată din fonduri FEDR.
Principalele activităţi ale proiectului sunt:
Managementul şi coordonarea proiectului;
Planificare şi control financiar; Elaborare studii audio
– vizual pe teren; Elaborare studiu „Probleme
culturale”; Elaborare Strategii locale pentru
valorizarea moştenirii comunităţilor de pescari;
Dezvoltare produse turistice integrate; Organizare
tururi promoţionale; Activităţi de promovare
Cele 5 comunităţi – ţintă cuprinse în proiect sunt:
Vidin – Calafat; Ruse – Giurgiu; Tutrakan – Olteniţa;
Vetren / Srebarna – Mostiştea / Gălăţui; Silistra –
Călăraşi.
Rezultatele principale ale proiectului sunt
următoarele:
Studii comune
- Studiu audio – vizual pe teren
- Document programatic comun „Cultura are
însemnătate – cooperare transfrontalieră pentru
valorizarea moşţtenirii culturale”
Strategii de Dezvoltare Comună
- Politica comună pentru protecţia şi dezvoltarea
moştenirii comunităţilor de pescari
- Strategii locale de cooperare transfrontalieră
Protecţia Comună a Valorilor
- Produse turistice integrate
- Plan comun de management şi marketing al
produselor turistice
- Organizare de tururi turistice promoţionale

ANUNŢ PUBLIC

Primăria Mitreni

UAT INDEPENDENTA, judeţul Călăraşi, cu sediul în localitatea Independenţa, str.
Unirii, nr. 42, organizează licitaţie publică în data de 02.05.2019, ora 09.00, în vederea
închirierii unei suprafaţe de 12 m.p., pentru desfăşurarea unei activităţi comerciale.
Preţul de pornire a licitaţiei este de 4 lei/mp/lună.
Termenul până la care se pot depune ofertele: 25.02.2019, ora 16.30, la sediul
Primăriei comunei Independenţa, str. Unirii, nr. 42, comuna Independenţa, judeţul
Călăraşi.
Persoana de contact: Ion Eugenia Mariana tel. 0242535353 / 0741034632.
Primar,
VOICU Lică

Anunţ public privind depunerea
solicitării de emitere a avizului
de către Apele Române

ANUNŢ PUBLIC
UAT INDEPENDENTA, judeţul Călăraşi, cu sediul în localitatea Independenţa,
str. Unirii, nr. 42, organizează licitaţie publică în data de 02.05.2019, ora 09.00,
în vederea închirierii unei suprafaţe de 35 m.p., pentru desfăşurarea unei
activităţi comerciale.
Preţul de pornire a licitaţiei este de 4 lei/mp/lună.
Termenul până la care se pot depune ofertele: 25.02.2019, ora 16.30, la sediul
Primăriei comunei Independenţa str. Unirii, nr. 42, comuna Independenţa,
judeţul Călăraşi.
Persoana de contact: Ion Eugenia Mariana tel. 0242535353 / 0741034632.
Primar,
VOICU Lică

PRIMĂRIA COMUNEI MITRENI anunţă
publicul interesat asupra depunerii
solicitării de emitere a avizului privind
obiectivul de investiţii „Asfaltare străzi în
comuna Mitreni, judetul Călăraşi”, propus a
fi amplasat în comuna Mitreni, Valea Roşie
şi Clăteşti.
Informaţiile privind proiectul pot fi
consultate la sediul Apele Române , şoseaua
Chiciului, nr. 2 , jud. Călăraşi şi la sediul
titularului, Primăria Comunei Mitreni, str.
Muşetelului, nr. 188, jud. Călăraşi, în zilele
de luni-vineri , între orele 08-16.
Observatiile publicului se primesc la sediul
Apele Române Călăraşi.
www.obiectiv-online.ro
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Călărăşenii vor pod peste Dunăre între Călăraşi şi Silistra!
Guvernul a decis ca acesta să fie construit la Zimnicea
Guvernul a aprobat
Memorandumul privind
construcţia podului
peste Dunăre între
Zimnicea şi Svishtov

G

P

uşi să ierarhizeze proiectele care ar contribui
decisiv la dezvoltarea economică şi implicit la
creşterea calităţii vieţii în zona în care trăiesc, în
cadrul campaniei „Alege Priorităţile Oraşului Tău”,
desfăşurată de Banca Mondială şi Federaţia Zonelor
Metropolitane şi Aglomerărilor Urbane din România,
călărăşenii au pus pe locul 1 construcţia podului peste
Dunăre (Călăraşi - Silistra).
Din păcate, dorinţa călărăşenilor este departe de a se
materializa în viitorul apropiat sau mai îndepărtat, asta
deoarece Guvernul condus de premierul Viorica Dăncilă
a decis ca următorul pod peste Dunăre să fie construit
între localităţile Zimnicea (România) şi Sviştov
(Bulgaria).
La Dubrovnik, în Croaţia, a avut loc o nouă întâlnire între
prim-ministrul Bulgariei, Boiko Borisov, şi omologul din
România, Viorica Dăncilă, discuţie în cadrul căreia şefa
guvernului de la Bucureşti a anunţat că partea română a
decis construirea unui al treilea pod peste Dunăre, între
România şi Bulgaria, la Zimnicea- Sviştov şi că discuţiile
tehnice vor începe săptămâna aceasta, transmite
publicaţia info-sud-est.ro.
Prim-ministrul Viorica Dăncilă a ales varianta
Zimnicea-Sviştov, adică cea mai puţin vizată de către
experţi. Aceasta deoarece celelalte soluţii ofereau un
trafic mai mare al mijloacelor de transport şi, desigur, o
amortizare mai rapidă: Giurgiu-Ruse face parte dintr-un
coridor european, care are punctele finale la Salonic,
Atena şi Istanbul, iar oraşul Ruse va fi legat, în curând, de
o autostradă ce va ajunge la Veliko Târnovo şi Sofia.
Varianta Călăraşi-Silistra ar fi legat două oraşe cu
porturi la Dunăre şi cu posibilitatea de a dezvolta

sectoare industriale după o investiţie majoră în
infrastructură care le-ar fi scos din izolare, mai transmite
publicaţia citată.

Iată cum au votat călărăşenii în cadrul
campaniei „Alege Priorităţile Oraşului Tău”
n
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 - înfiinţarea
portului turistic pentru ambarcaţiuni de agrement în
Municipiul Călăraşi
6. Consolidarea malului stâng al Braţului Borcea în zona
Municipiului Călăraşi, în vederea prevenirii
distrugerilor provocate de inundaţii
7. Înfiinţarea nodului intermodal şi a portului comercial
în zona Chiciu, Judeţul Călăraşi
8. Dezvoltarea structurii pentru afaceri a Judeţului
Călăraşi prin înfiinţarea unui parc logistic în Municipiul
Călăraşi, Strada Independenţei (fosta UM)
9. Drumul TransRegio "Ister" (Călăraşi - Brăila)
10. Îmbunătăţirea condiţiilor de navigaţie pe Dunăre
(sector Călăraşi - Brăila)

uvernul a aprobat în şedinţa din 18 aprilie
un Memorandum cu privire la realizarea
Podului peste Dunăre între
Zimnicea - Svishtov, un proiect discutat la
nivelul celor doi prim-miniştri şi în cadrul
reuniunii cvadrilaterale din 29 martie, de
la Snagov.
Acest proiect de anvergură este necesar în
condiţiile în care traficul între România şi
Bulgaria s-a intensificat, urmare a dezvoltării
schimburilor comerciale şi a circulaţiei de tranzit,
iar în condiţiile actuale de infrastructură
transfrontalieră, traversarea fluviului Dunărea se
desfăşoară cu dificultate.
Soluţia propusă pentru realizarea acestui obiectiv
este cea a parteneriatului public-privat. Podul
peste Dunăre Svishtov - Zimnicea se corelează cu
alte obiective de investiţii de infrastructură
propuse să se realizeze în parteneriat publicprivat în zona de sud a României, respectiv cu
Autostrada Bucureşti - Alexandria -Craiova Drobeta Turnu Severin - Lugoj, cât şi la nivel de
regiune România - Bulgaria.
Proiectulvacontribuişi la realizarea unor
coridoare de tranzit pentru traficul rutier, cu
asigurarea legăturii între Europa Centrală şi de
Nord spre zona de Sud a Europei respectiv Turcia,
Grecia, Albania prin România şi Bulgaria.
Având în vedere prevederile legale diferite,
obiectivul de investiţii poate fi realizat prin
coordonare unitară, dar distinctă pe teritoriul
fiecărui stat. Este de menţionat că în conformitate
cu un alt act normativ adoptat de Guvern, HG nr.
643/2018, printre proiectele de parteneriat
public-privat aprobate se regăseşteşi "Complexul
hidrotehnic Turnu Măgurele - Nicopole" pe
fluviul Dunărea, proiect complementar care
prevede realizarea unei legături rutiere şi de cale
ferată între cele două ţări riverane.
Ministerul Transporturilor şi Comisia Naţională
de Strategieşi Prognoză (CNSP) vor face în regim
de urgenţă demersuri legislative şi organizatorice
pentru implementarea cu prioritate a proiectului
"Pod peste Dunăre între Svishtov-Zimnicea".
Biroul de Presă al Guvernului României

Bugetul Judeţului Călăraşi pe anul 2019 a fost aprobat

M

iercuri, 24 aprilie, consilierii judeţeni
călărăşeni s-au întrunit în şedinţă ordinară
pentru aprobarea bugetului Judeţului
Călăraşi pe anul 2019. Bugetul pe 2019 este estimat la
170.842.000 lei, atât la partea de venituri cât şi de
cheltuieli.
La 31 decembrie 2018 bugetul propriu al judeţului
Călăraşi prezenta la secţiunea de funcţionare un
excedent de 8.653.943 de lei, iar la secţiunea de
dezvoltare un deficit în valoare de 8.187.504,24 de lei.
Deficitul secţiunii de dezvoltare este rezultatul
utilizării în cursul anului 2018 a excedentului bugetar
rezultat la finele anului 2017 în valoare de
17.695.389,22 de lei.
Astfel, la finele anului 2018, după acoperirea
deficitului secţiunii de dezvoltare, bugetul propriu
prezintă un excedent în valoare de 18.161.827,98 de lei.
În anul 2019, prin derogare de la prevederile art. 32 şi
33 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare, din
impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat
la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, se
repartizează începând cu luna următoare publicării în
Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei
legi, următoarele cote:
www.obiectiv-online.ro

-15% la bugetul local al judeţului;
-60% la bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi
municipiilor pe al căror teritoriu îşi desfãşoară
activitatea plãtitorii de impozit pe venit;

-17,5% într-un cont distinct deschis pe seama Direcţiei
Generale Regionale a Finanţelor Publice /
Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice, pentru
echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor,

municipiilor şi judeţelor.
Suma corespunzãtoare cotei de 7,5% se repartizează
integral în anul 2019 comunelor, oraşelor şi
municipiilor, prin hotãrârea consiliului judeţean,
pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală,
pentru susţinerea programelor de infrastructură care
necesită cofinanţare locală, precum şi pentru
cheltuielile de funcţionare, pe care unităţile
administrativ-teritoriale din judeţ, în mod justificat,
nu le pot finanţa din veniturile proprii şi din sume
defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru
echilibrarea bugetelor locale.
Pentru anul 2019, veniturile secţiunii de funcţionare
ale bugetului propriu al judeţului Călăraşi se ridicã la
valoarea de 170.277.000 lei, iar cele aferente secţiunii
de dezvoltare sunt în sumă de 15.975.000 lei.
Referitor la partea de cheltuieli a bugetului, din sumele
prezentate anterior, s-au avut vedere solicitările
tuturor ordonatorilor de credite din subordinea
Consiliului Judeţean Călăraşi, astfel încât să poată fi
susţinute o parte din cheltuielile de personal şi cele cu
bunurile şi serviciile, partea de dezvoltare fiind
acoperită integral din excedentul bugetar înregistrat la
finele exerciţiului bugetar 2019.

4 Comunitate
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Tudorel Minciună: Cel mai important
obiectiv al nostru îl reprezintă înfiinţarea
reţelei de gaze în Mitreni şi Valea Roşie
Reabilitare, modernizare şi extindere
clădire Şcoala Gimnazială Nr. 1 Valea
Roşie; Reabilitare, modernizare,
extindere şi dotare sediu primărie;
Construire şi dotare cămin cultural.

Mircea Brânduşă

P

rimarul comunei Mitreni,
Tudorel Minciună, preciza
într-o discuţie recentă că
politicile de dezvoltare ale
administraţiei pe care o conduce
trebuie să aibă ca obiective
întărirea bazei economice,
îmbunătăţirea condiţiilor de locuit
şi de mediu şi nu în ultimul rând
implementarea unor proiecte
benefice comunităţii în care
trăieşte. Despre toate acestea,
domnia sa prezintă mai jos aspecte
deosebit de interesante.
î
Rep: Care sunt principalele
realizări pe care le-aţi avut în
acest mandat?
T.M.: În această perioadă au fost
iniţiate şi s-au derulat investiţii fără
precedent în istoria comunei Mitreni,
toate având ca scop îmbunătăţirea
calităţii vieţii locuitorilor. Aş aminti
următoarele: Reparaţii stradale /
trotuare în satele Mitreni şi Clăteşti;
Servicii mentenanţă sediu primărie /
lucrări de instalaţii electrice; Servicii
mentenanţă spaţii verzi în parcuri,
cimitire, străzi, baza sportivă; Servicii
mentenanţă lareţeaua de iluminat
public stradal; Servicii de încărcare şi
transport gunoi abandonat stradal;
Execuţie lucrări privind proiectul
„Înfiinţare canalizare menajeră cu
staţie de epurare în comuna Mitreni,
judeţul Călăraşi”; Achiziţionare
maşină universală tâmplărie; Servicii
de încărcare şi transport pământ în
incinta şcolii din satul Valea Roşie;
Obţinerea autorizaţiilor tip PDSB,
EDSB, PDIB şi EDIB
pentru
obiectivul de investiţii „Înfiinţare
distribuţie gaze naturale în comuna
Mitreni”; Execuţie lucrări înfiinţare
Grădiniţă cu 3 săli de curs şi program
normal în sat Valea Roşie; Asfaltare
străzi în comuna Mitreni; Reparare
trecere prin vad peste râul Argeş la
podul care face acces în satul Clăteşti;

î
Rep: Care sunt investiţiile pe
care le luaţi în calcul a le face
până la finele acestui mandat?
T.M.: De departe, cel mai important
obiectiv îl reprezintă „Înfiinţare reţea
distribuţie gaze naturale în comuna
Mitreni, cu satele aparţinătoare,
Mitreni si Valea Roşie”. Ar mai fi
„Reabilitare, modernizare şi extindere
clădire Şcoala Gimnazială Nr. 1 Valea
Roşie – valoarea totală a investiţiei
fiind de 2.207.845 lei; Construire şi
dotare cămin cultural – valoarea
totală a investiţiei fiind 2.886.724 lei;
Înfiinţare reţea canalizare menajeră
cu staţie de epurare.
Pietruire străzi comunale. Reînfiinţarea echipei de fotbal sub o nouă
denumire „Colinele Argeşului
Mitreni” şi asigurarea echipamentului
necesar.
î
Rep: Care sunt cele mai
importante probleme cu care se
confruntă cetăţenii din comună
şi ce soluţii aveţi pentru ele?
T.M.: Cea mai mare problemă a
locuitorilor comunei Mitreni se pare
că este fondul funciar. La 28 de ani de
la apariţia Legii nr. 18/1991, încă mai
sunt cetăţeni care nu şi-au primit tot
terenul, care nu au titluri de
proprietate emise, sau care nu au
terenul înscris în documente. Sunt
mari probleme în ceea ce priveşte
limitele de proprietăţi şi graniţele, atât
în intravilan cât şi în extravilan. Din
lipsa banilor cetăţenii nu şi-au
dezbătut taxele de succesiune şi nu au
efectuat ieşirile din indiviziune, fapt
ce conduce la numeroase neînţelegeri
între moştenitori. Din acest motiv, de
cele mai multe ori, nu au posibilitatea
să încheie contracte de arendă cu
asociaţiile agricole care utlizează
terenuri pe raza comunei, si totodată,
nu pot obţine subvenţiile de la APIA.
În acest context am făcut demersuri

pentru introducerea comunei într-un
program de cadastru general, în urma
căruia s-ar putea clarifica situaţia
juridică a fiecărui teren.
O altă problemă a locuitorilor
comunei este lipsa locurilor de muncă,
neavând prea multe de oferit
potenţialilor investitori pentru a veni
să investească pe raza comunei
Mitreni, mă refer aici, în primul rând,
la suprafeţe de teren disponibile
pentru a fi amplasate unităţi de
producţie, şi la utilităţi: canalizare,
gaze, energie.
î
Rep: Ce v-aţi propus să
realizaţi în acest mandat şi nu aţi
reuşit încă?
T.M.: Până la acest moment o
nerealizare a acestui mandat este
asfaltarea drumului care face legătura
între satele Mitreni şi Curcani.
î
Rep: Cum aţi colaborat cu
instituţiile judeţene? Aţi avut
sprijin în realizarea proiectelor?
T.M.: Cu instituţiile judeţene am avut
o relaţie foarte bună, îndeosebi cu
Consiliul Judeţean, primind sprijinul
necesar în realizarea proiectelor
propuse.
î
Rep: Care este relaţia dumneavoastră cu Consiliul Local?
T.M.: Cu Consiliul Local am avut o
relaţie bună, în ciuda faptului că am
avut opoziţie destul de puternică, însă,
de fiecare dată când a fost vorba de a
face ceva pentru comunitate, cu toţii
au fost de acord, înţelegând că, de fapt,
acesta este rolul nostru, ca aleşi locali.
î
Rep: Ce vă propuneţi să
realizaţi până la finele acestui
mandat şi ce proiecte noi aduceţi
pentru comună?
T.M.: La finele anului 2018 se aflau în
diferite stadii de execuţie următoarele
proiecte: Înfiinţare canalizare menajeră cu staţie de epurare; Asfaltare
străzi; Înregistrare sistematică
iniţiată de unităţi administrativ- teritoriale pentru sectoarele cadastrale 2,
3, 4 şi 5 din comuna Mitreni;
Înfiinţare Grădiniţă cu trei săli şi
program normal din Valea Roşie;

î
Rep: Despre instituţiile de
învăţământ,ce ne puteţi spune
domnule primar?
T.M.: Pe raza comunei Mitreni
funcţionează două Şcoli Gimnaziale
cu clasele I – VIII şi două Grădiniţe cu
program normal, care se află în stare
foarte bună, fiind reabilitate cu
fonduri guvernamentale. Sunt dotate
cu mobilier nou, logistică, biblionet,
grupuri sanitare moderne, cu centrale
termice noi, fiind asigurate toate
condiţiile necesare desfăşurării
actului educativ de calitate.
î
Rep: Vă mulţumesc pentru
timpul alocat acestei discuţii. În
încheiere, vă rog să precizaţi ce a
însemnat acest al doilea mandat
pentru dumneavoastră?
T.M.: A fost un mandat de graţie
pentru administraţia publică locală
Mitreni, având în vedere că în fiecare
an, am beneficiat de un buget
rezonabil care ne-a permis realizarea
unor mici investiţii, din fonduri
proprii, absolut necesare în comunitate. Totodată, am avut banii
necesari pentru asigurarea cheltuielilor neeligibile prin programele de
investiţii, şi cofinanţări, fiind cunoscut faptul că, realizarea investiţiilor
majore prin fonduri atrase, implică şi
costuri din partea administraţiei
publice locale cum ar fi, studii de
fezabilitate, taxe, avize, acorduri,
dirigenţie de şantier, etc. Faţă de
celeprezentate, precizez că în aceşti 3
ani s-au făcut paşi importanţi în
dezvoltarea durabilă a comunei
noastre, iar, pe viitor mi-am propus
menţinerea ritmului de dezvoltare şi
al nivelului investiţional, astfel încât,
în cel mai scurt timp, să putem
beneficia de toate facilităţile la care
are acces un cetăţean european.Aşa să
ne ajute Dumnezeu!
î
Rep: Care este mesajul pe care
îl transmiteţi locuitorilor
comunei Mitreni?
T.M.: Cu prilejul Sfintelor Sărbători
de Paşti le doresc tuturor pace în
suflet, credinţă, lumină, şi multă
sănătate! Hristos a înviat!
www.obiectiv-online.ro
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Taina învierii…ce nu am
da să o primim,
Doar prin iertare şi
iubire o găsim,
Un gând curat şi
luminat,

Ou înroşit, miel
rumenit, cozonac
parfumat, Paşte
fericit. Fie ca
această sărbătoare
să vă aducă multă
nădejde şi pace în
viaţă!
Primar
Lucian Vasile,
Comuna Vasilaţi

HRISTOS
A ÎNVIAT!
Primar
Gheorghe Dobre,
Comuna Modelu

Fie ca sfânta
sărbătoare a învierii
domnului să vă
aducă cele 4 taine
divine: încredere,
lumină, iubire,
speranţă.
Clipe de neuitat
alături de cei dragi şi
numai realizări!
Primar
Florian Belu,
Comuna Unirea

Dumnezeu să vă
binecuvânteze şi să
vă apere de toate
relele ştiute şi
neştiute.
Să aveţi parte de
sănătate şi de mult
bine!
Primar
Nicolae Râjnoveanu,
Comuna Roseţi
Fie ca lumina
Învierii
Mântuitorului să vă
inunde casa şi să vă
aducă numai
armonie, fericire şi
multă iubire.

Aduceţi-vă aminte de
sărbătoarea Învierii
Domnului şi cinstiţi
ziua cum se cuvine.

Paşte
Fericit!

Paşte fericit!

Primar
Aniel Nedelcu
Paţurcă,
Comuna Borcea

Primar
Aurel Vasile,
Comuna Jegălia
Să aveţi aceste
sărbători pline de
lumină şi bucurie!
Vă doresc din toata
inima să aveţi un

Sărbătoarea
Sfântă a Învierii
Domnului să
reverse asupra
voastră
sănătate, belşug
şi bucurii!
Primar
Mihail Penu,
Comuna
Chiselet

Paşte
fericit!
Primar
Niki
Gheorghescu,
Comuna Spanţov
Pentru că Învierea
Domnului este
sărbătoarea
renaşterii vă urăm
un

Fie ca sfânta
sărbătoare a
Învierii să readucă
bunătatea şi liniştea
în inimile noastre.

Paşte
fericit!

Paşte
Fericit!

Primar
Lică Voicu,
Comuna
Independenţa
www.obiectiv-online.ro

Primar
Ion Catană,
Comuna Ulmeni
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Învierea este un act divin
ce dă o nouă existenţă
firii noastre. Ne este dată
să o acceptăm şi s-o
înţelegem. Fie ca astfel să
devenim mai curaţi şi mai
buni....

Mireasma Sărbătorilor
Pascale să fie un
moment unic de
întoarcere spre pietate,
armonie, speranţă,
toleranţă, evlavie...

HRISTOS A
ÎNVIAT!

Hristos a Înviat!

Primar
Irinel Roman,
Comuna Chirnogi

Primar
Tudorel Minciună,
Comuna Mitreni

Căldură în suflet,
familie reunită,
sentimente
împărtăşite!
Sărbători cu bine!

În noaptea de
înviere când
clopotele bat, să
spunem cu tărie...

HRISTOS
A ÎNVIAT!

Hristos a
înviat!

Primar
Aurel Gazu,
Comuna Curcani

Primar
Iulian Iacomi,
Oraş Lehliu Gară
Fie ca Sfânta
Sărbătoare de Paşte
să vă coboare în suflet
minunea Învierii.
Multă căldură, pace şi
linişte în suflet.

Fie ca Sfintele
Sărbători de Paşte
să vă lumineze
sufletul şi casa, să
vă aducă numai
bucurie şi sănătate,
iar Dumnezeu să
vă aibă în pază!
Primar
Grigore Dumitru,
Comuna Sohatu

Hristos a
Înviat!
Primar
Victor Manea,
Comuna Lupşanu

Să aveţi parte
de un
Paşte Fericit
alături de cei
dragi, de o viaţă
mai frumoasă şi
de un an mai bun!
Iulian Iacomi,
preşedinte
PSD Călăraşi

Fie ca prin
miracolul Învierii
să primiţi partea
de duhovnicie
care să crească
pacea interioară,
puterea faptei
întru adevăr şi
desăvârşire.
Primar
Costel Boitan,
Comuna Valea
Argovei
Fie ca bucuria Învierii
Domnului să vă aducă
în suflet linişte, pace şi
fericirea de a petrece
aceste clipe magice cu
cei dragi.

Hristos a
Înviat!
Primar
Gheorghiţă
Cărtuşanu,
Comuna Fundeni

Dumnezeu să vă dea un
curcubeu la fiecare
furtună, un zâmbet la
fiecare lacrimă, o
binecuvântare la fiecare
pas şi un răspuns la
fiecare întrebare.

Paşte fericit!
Primar
Iancu Marian
Mugurel,
Comuna Mânăstirea
www.obiectiv-online.ro
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Vă transmit să
aveţi parte de
linişte, dragoste
şi bucurie.

De Sfintele
Sărbători vă
transmitem cele
mai alese gânduri
de sănătate,
linişte sufletească
şi împliniri!
Primar
Ionuţ Stan,
Comuna
Lehliu Sat

Paşte
Fericit!
Primar
Iulian Radu,
Comuna
Dichiseni
Bucuria vine din
lucruri mărunte,
liniştea vine din
suflet, căldura
sufletească vine din
inimile voastre.

De Paşte, când
zorile s-aprind şi la
biserici clopotele
bat, din inimă vă zic

Hristos
a ÎNVIAT!

Sărbători
Fericite!

Primar
Nicolae Eremia,
Comuna Alexandru
Odobescu

Primar
Mihai Gurlui,
Comuna Belciugatele
A venit timpul ca
speranţa, credinţa şi
iubirea să învie în
sufletele noastre,
aduse de Cel care este
Calea, Adevărul şi
Viaţa!

A sosit clipa mult
aşteptată a liniştii,
împăcării, bucuriei şi
binecuvântării
sufletului…
Să lăsăm o clipă totul
şi să mulţumim
Domnului pentru tot
ce ne-a dăruit!
Primar
Dorel Dorobanţu,
Oraş Lehliu Gară

Hristos a
înviat!
Primar
Marius Cojocaru,
Comuna Cuza Vodă
Nespusa bucurie a
Sfintei Învieri să
sălăşluiască între
noi, iar Hristos cel
ce a biruit moartea
să reverse asupra
noastră pace,
sănătate şi belşug!

Fie ca Lumina
Divină a Sfintelor
Paşte să vă aducă
tot ceea ce poate
fi mai bun!

Hristos a
Înviat!

Paşte
Fericit!

Primar
Ion Radu Aurel,
Comuna
Dragoş Vodă

Primar Ionel Tatu,
Comuna Vâlcelele

Marius
Moldoveanu,
Preşedinte PSD,
Organizaţia
Dragoş Vodă, cu
prilejul Sfintelor
Sărbători de
Paşti, transmite
tuturor un an
îmbelşugat,
Paşte Fericit şi
Hristos a Înviat!
www.obiectiv-online.ro

Lacrimile
lumânărilor ce
veghează la
purificarea sufletelor
să se transforme în
felinare eterne menite
să vă călăuzească pe
un drum drept.

Un Paşte
Fericit!
Ilie Mihai,
Preşedinte PNL,
Organizaţia Budeşti
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Vă doresc cu ocazia
acestor Sfinte
Sărbători să vă găsiţi
calea spre fericire şi
să păşiţi în lumina
Binelui.

Cu ocazia Sfintelor
Sărbători ale Paştelui
vă doresc multă
sănătate şi o
primăvară frumoasă,
cu multe bucurii.

Hristos a
înviat!

Hristos a
înviat!

Nicolae Tudor,
Preşedinte ALDE,
Organizaţia Dor
Mărunt

Ing. Anghel Olteanu,
Preşedinte PSD,
Organizaţia Unirea

Pe sălcii verzi şi
flori de măr… Iisus
Să-ţi intre-n casă…
Să-ţi lase-n inimă
şi-n gând…
LUMINA
PREŢIOASĂ!
Director
Marian Ichim,
Secţia Drumuri
Naţionale Călăraşi

Acum, când Harul e
iar cu noi…Şi îngeri
peste fiecare casă…
Iisuse Te Rugăm Să
Vii… Să Stai cu noi la
masă.

Paşte Fericit!
Director
Titu Ana,
RNP Romsilva – DS
Călăraşi
E timpul să fim
împreună de Învierea
Domnului! Fie ca
binecuvântarea
cerească să se
răsfrângă asupra
noastră a tuturor şi să
ne facă mai buni, mai
darnici şi mai
înţelepţi!
Viorel Ivanciu,
viceprimar
Municipiul Călăraşi

Vă doresc lumina din
zâmbetul soarelui,
taina din sclipitul
stelelor, armonia din
acordurile îngereşti,
iubirea ce a pus-o
Dumnezeu în întreaga
creaţie şi bucuria
întâlnirii cu Iisus
Hristos!
Dragoş Florin
Coman, viceprimar
Municipiul Călăraşi
Lumina şi căldura
Sfintelor Paşti să vă
încălzească sufletele, să
vă lumineze calea şi să
vă bucuraţi din plin de
frumuseţea lucrurilor
care vă înconjoară.
Sărbători Fericite pline
de iubire şi sănătate
alături de cei dragi!
Marius Sbârcea,
preşedinte TSD
Călăraşi

Mireasma
Sărbătorilor Pascale
sa fie un moment unic
de întoarcere spre
pietate, armonie,
speranţă, toleranţă şi
evlavie.

Paşte Fericit!
Marius Dulce,
preşedinte
Organizaţia
Municipală PSD
Călăraşi

Fie ca acest Paşte
să fie un moment
de bucurie, linişte
sufletească şi
armonie.

Hristos a
Înviat!
Florin Brişan,
preşedinte AFC
Dunărea Călăraşi
2005

Sunt zile când trebuie
să ne reamintim să fim
mai buni, mai plini de
dragoste cu inima
caldă şi mai deschisă,
când lumina sfântă
coboară în casele şi în
inimile noastre…

PAŞTE
FERICIT!
Alin Drăgulin, director
ADI Ecoaqua Călăraşi
www.obiectiv-online.ro
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Vizită la nivel înalt în şcolile din Comuna Chirnogi
Mircea Brânduşă

P

e 5 aprilie a.c., comunitatea din
Chirnogi a primit o nouă vizită de la
prietenii săi de peste Dunăre. Aşa
cum bine se ştie, prin conlucrarea dintre
primarul localităţii, ing. Irinel Roman,
viceprimarul Ion Ştefan şi consiliul local
anterior, dar şi cel din present, s-a realizat
înfrăţirea localităţii Chirnogi cu
municipiul Tutrakan, dar totodată şi
întărirea relaţiilor de prietenie cu diverse
comunităţi locale din Bulgaria, ca
municipiul Ruse sau municipiul Silistra.
În acest context, o delegaţie bulgară din
municipiul Ruse formată din nouă
persoane a poposit în Chirnogi în cadrul
unui schimb de experienţă cu elevii şi
cadrele didactice ale Şcolii Gimnaziale
Nr. 1 Chirnogi, şcoală condusă de către
director, prof. Pană Stelian. Delegaţia
bulgară a fost condusă de către doamna
inspector şcolar general R. Gheorghieva,
alături de d-na conferenţiar doctor
docent, Iulia Doncheva din cadrul
Universităţii „Anhgel Kanchev” din Ruse
(10.000 de studenţi), de către doi
directori a două unităţi de învăţământ
din Bulgaria, de soţia prefectului de Ruse
şi de alte cadre didactice din Ruse şi din
Razgrad, alături de reprezentantul
mitropoliei din Ruse, preacucernicul
preot stavrofor, Kiril Sinev (vechi prieten
al comunităţii locale din Chirnogi),
domnia sa a asigurat şi traducerea pe tot
parcursul întrevederii. Distinsa delegaţie
a fost primită cu multă căldură de către
întregul colectiv de cadre didactice al
Şcolii Gimnaziale nr.1, în frunte cu
directorul şcolii, profesorul Pană Stelian,
alături de reprezentantul inspectoratului
şcolar judeţean Călăraşi, preacucernicul
preot inspector Arcadie Puişor şi,
bineînţeles, de către reprezentantul
comunităţii locale, primarul Irinel
Roman, care a prezentat numeroasele
colaborări cu partea bulgară din diverse
segmente ale societăţii.
Oaspeţii au fost primiţi cu pâine şi sare
după obiceiul românesc de către doi din
elevii şcolii, îmbrăcăţi în costume
populare. Delegaţia din ţara vecină a
dorit să participe, într-o manieră
didactică experimentală, la susţinerea a
două ore de religie, mare parte din
delegaţie fiind de formaţie teologică,
susţinute de către părintele paroh Adrian
Postolea, la clasa doamnei prof.
învăţămînt primar, Margareta Ştefan, iar
cea de a două oră, fiind susţinută de către
d-na prof. de religie Muşat, la clasa a
cincea. Au fost traduse şi urmărite cu
mare interes cele două ore demonstrative, existând o deosebită deschidere faţă
de modalitatea de predare, dar şi faţă de
atitudinea şi modul de asimilare al
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elevilor. Se doreşte ca astfel de acţiuni să
continue, iar o parte din informaţiile
prezentate în cursul acestei întâlniri să
fie folosite şi transmise către ministerul
învăţământului din Sofia, Bulgaria,
pentru a fi implementate în procesul de
învăţământ din ţară vecină, miza acestei
întâlniri fiind una destul de mare, iar
rezultatele se vor vedea în timp. Au fost
vizitate toate clasele şcolii, elevii d-nei
învăţător Luminiţa Pană surprinzând
plăcut cu un cântecel despre primăvară.
Oaspeţii bulgari au remarcat plăcut
uniformele elevilor dar şi frumoasele
costume populare ale clasei a cincea. Au
fost oferite de către directorul Şcolii
Gimnaziale Nr. 1 Chirnogi, profesor Pană
Stelian, frumoase daruri tradiţionale
româneşţi în numele întregului colectiv
de cadre didactice al şcolii. Apoi, elevii
pregătiţi de către d-na învăţător
Margareta Ştefan au mers la biserica Sf.
Ierarh Nicolae, unde au interpretat întro manieră deosebită cântece adecvate
acestei perioade prepascale: „Lăzărelul”
(cântec, un obicei comun celor două ţări,
România şi Bulgaria) şi „Sub o salcie
pletoasă”, urmaţi fiind de un mic buchet
de cântece patriotice, pregătit de dl.
Dorian, profesorul de muzică al şcolii.
Spre final, s-au alăturat grupurilor de
copii două mici soliste cu o voce
deosebită, ce au încheiat acest program
cultural-spiritual muzical. Au încântat,
dar şi surprins plăcut onoratul auditoriu
bulgar şi român, un grup de trei elevi ai
şcolii conduse de către profesor, Pană
Stelian, ce au prezentat un mic moment
specific ortodoxiei româneşti, şi anume,
un scurt recital de bătut toacă de lemn.
Cei trei elevi, Cătălin Luiceanu, Marius
Nenciu şi Ionuţ Vasile, au primit aplauze
şi laude binemeritate din partea
audienţei prezente. Recitalul de bătaie de
toacă a fost încheiat chiar de către
preotul paroh al celeilalte parohii din
Chirnogi –Stupinele, Fănel Burulean. Un
foarte scurt istoric a fost prezentat de
către epitropul bisericii Sf. Nicolae, ing.
Relu (Aurelian) Cotoban, gazdele, preoţii
bisericii, pc.pr. Adrian Postolea şi pc.pr.
Ioniţă Dănuţ Dumitru, au prezentat
oaspeţilor o raclă cu capac din argint a
sfântului mucenic Dasie de la
Durustorum, darul bisericii bulgare
pentru comunitatea din Chirnogi.
Domnul primar Roman a oferit daruri
delegaţiei bulgare şi a mulţumit pentru
această vizită pe care o doreşte materializată în diverse proiecte folositoare celor
două comunităţi, din Ruse şi din
Chirnogi. Colaborarea începută de
Şcoala Gimnazială Nr. 3 Chirnogi cu
şcoala „Ivan Vazov” din municipiul Ruse
este continuată astăzi cu succes de către
Şcoala Gimnazială Nr. 1 Chirnogi. În
acest fel, întreaga comunitate didactică
din Chirnogi fiind implicată în această

colaborare trans-frontalieră româno
–bulgară, ce va avea succes pentru că
este o conlucrare de la inimă la inimă,
între cadrele didactice ce activează în
şcolile din Chirnogi şi nu ţine de
protocoale, parteneriate sau hârtii
birocratice, de multe ori fără valoare, ci
ţine cont de acţiuni concrete, precise şi
punctuale, ce mai devreme sau mai
târziu, se vor transforma în proiecte
concrete benefice elevilor de pe ambele
maluri ale Dunării. Delegaţia bulgară s-a
interesat şi de stadiul cărţii ce urmează să
apară „ABECEDAR-BUKVAR”, carte
aşteptată cu interes sporit de către partea
bulgară, carte scrisă de către autorul
acestei corespondenţe. Spre finalul
întâlnirii a urmat la sediul sălii de şedinţe
a Consiliului Local Chirnogi o întâlnire
cu toate cadrele didactice din Şcoala
Gimnazială Nr. 1 Chirnogi. Au urmat
discuţii în cadrul unei mese rotunde,
unde s-au expus diferite puncte de
vedere între cele două inspectorate
şcolare generale, din Ruse şi Călăraşi, şi
reprezentanţii acestora, prof. insp.gen.
R. Gheorghieva şi preotul insp. A. Puişor.
D-na prof.înv primar Doina Roman a
oferit mici daruri unor membrii ai
delegaţiei, întâlnindu-se cu o mai veche
cunoştinţă, d-na insp. gen. R.
Gheorghieva. La finalul întrevederii au
fost oferite tuturor oaspeţilor prezenţi
cărţile „Chirnogi file de istorie” şi
„Ortodoxia fără frontiere”, carte
bilingvă, scrisă de către Relu Cotoban şi
prezentatată elogios de către părintele
Kiril Sinev, traducător al celei de a doua
carte. Alături de cărţi au mai fost oferite
şi icoane de către epitropul bisericii Sf.
Nicolae, Relu Cotoban.
Întâlnirea sa încheiat cum era şi firesc
unor intelectuali de formaţie creştină,
printr-o vizită la troiţa închinată Sf. Ioan
de Rila (ocrotitorul Bulgariei) din
Chirnogi, aflată în faţă casei şi mai cu
seamă, în îngrijirea familiei Marin L. Aici
s-au cântat în bulgară şi română câteva
cântări închinate acestui Sfânt mare al
Bulgariei, oaspeţii bucurându-se de
frumuseţea dar mai cu seamă existenţa
acestui simbol creştin reprezentativ
pentru Bulgaria, în Chirnogi.
* Din data de 18 aprilie, comuna Chirnogi
are în dotare un nou buldoexcavator
marca TEREX, achiziţionat prin FEADR.
„Mulţumesc pentru colaborare şi
ajutorul primit în realizarea şi
implementarea acestui proiect, firmei de
consultanţă „Anderssen” reprezentată
prin domnul Marian Pogar, personalului
din Grupul de Acţiune Locală, „Colinele
Argeşului”, echipei de implementare a
proiectului din cadrul Primăriei
Chirnogi, precum şi furnizorului de
echipamente RET Utilaje, domnul
Dragoş Stănescu” a declarat primarul

localităţii Chirnogi, Irinel Roman.
*Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor,
Preasfinţitul Vincenţiu, a fost în a patra
duminică din post a Sfântului Ioan
Scărarul, în vizită pastorală la
mănăstirea Radu Negru, din Călăraşi.
Aşa cum a spus în cuvântul sau de folos
către creştinii din Călăraşi şi zona
Călăraşiului, aflaţi în biserică într-un
număr foarte mare, fiecare vizită la
această mănăstire este o bucurie.
Preasfinţitul Vincenţiu a subliniat faptul
că în jurul municipiului Călăraşi există
trei mănăstiri: Mânăstirea Radu Negru
(Gambeta), Mănăstirea Sfintei Cruci de
la Coslogeni (Crucea de Leac) şi
Mănăstirea Libertatea, toate acestea
întrajutorandu-se şi fiind o oază
spirituală pentru municipiul Călăraşi şi
pentru întreg judeţul. Ierahul a numit
mănăstirea Radu Negru „o lavră
athoniţă” care împlineşte după regulile
monahale din Sfântul Munte Athos, aici
în „Pustia Bărăganului”, o trăire
spirituală de excepţie, la care cu multe
decenii în urmă nimeni nu se gândea pe
aceste locuri binecuvântate de
Dumnezeu în câmpia Soarelui. Municipiul Călăraşi, prin această mănăstire
Radu Negru, s-a înscris pe hartă, pe
traseul de pelerinaje de călătorii
spirituale aleturiştilor şi pelerinilor din
toată ţara, ce vin de la sute de kilometri
distanţă şi se bucură de frumuseţile
acestei grădini a Maicii Domnului. Cum
arată astăzi această mănăstire, ce parcă
străluceşte că un diamant în imensitatea
câmpurilor cultivate din jurul
Călăraşiului. Într-adevăr, aşa cum
susţinea şi întâi-stătătorul acestei
eparhii, Preasfinţitul Vincenţiu, în
fiecare din cei zece ani de arhipăstorire a
acestei de Dumnezeu păzite eparhii, a
cercetat această mănăstire călărăşeană şi
a urmărit cu bucurie transformarea în
bine a acestei lavre pe care stareţul ei,
protosinghelul Gherasim Noapteş, o
veghează şi gospodăreşte, ca un bun
lucrător al viei, încredinţată lui, de către
stăpân cum se vorbeşte în pericopa
evanghelică. La sfârşitul slujbei un grup
de copii ce au cântat frumoase cântece
ortodoxe (pricesne), îndrumaţi de
profesoara lor, doamna preoteasa
Romina Noapteş, au primit binecuvântarea şi cuvinte de felicitare din
partea ierarhului, alături de cărţi de
rugăciuni şi cruciuliţe. Au fost prezenţi o
seamă de oamneni politici la slujba
printre care, şi primarii Călăraşiului şi al
localităţii Modelu.
* Mulţumesc domnului Relu Cotoban,
pentru genereozitatea sa de a-mi oferi
informaţiile necesare redactării acestui
material.
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Concursul de Educaţie Ecologică „Şcoala Zero Waste”
„Gândim global, acţionăm local!” este deviza care
îi uneşte pe elevii Şcolii Gimnaziale nr. 1 LehliuGară, în competiţia lansată de Ecostuff România
si Continental - „Şcoala Zero Waste”, ce se
desfășoară în perioada 4 martie – 10 mai 2019.

C

u toţii ne dorim să trăim într-un mediu cât mai curat
şi mai sănătos, starea acestuia influenţându-ne
întreaga viaţă şi, după cum sugerează şi titlul
proiectului, elevii îşi doresc ca şcoala şi nu numai, să
devină un loc fără deşeuri.
Dorim să construim un mediu educaţional motivant care
să stimuleze exprimarea propriei creativităţi. Deşeurile,
ambalajele aruncate la întâmplare ne stânjenesc adeseori
privirea, dar nişte mâini dibace, călăuzite de minţi
ingenioase pot crea adevărate bijuterii din nimic, lucruri
pe care, aruncându-le, putem distruge planeta. Dacă azi,
copilul este educat să înţeleagă valoarea unei bucăţi de
hârtie sau plastic, mâine, ca adult va şti să folosească
raţional tot ceea ce ne oferă mediul.
În cadrul proiectului am desfăşurat activităţi centrate în
jurul RECICLĂRII şi al protecţiei mediului, după cum
urmează:
- activitate de informare în ceea ce priveşte colectarea
selectivă – “Colţul Verde”
- colectare hartie şi carton (2.700 kg);
- colectare diferite tipuri de deşeuri, pe care ulterior le-am
folosit în activităţi creative de refolosire: doze de aluminiu,
peturi, capace de plastic, capace de metal, pungi de plastic,
CD-uri, cauciucuri (conform fotografiilor anexate).
- au fost organizate târguri handmade cu vânzare de
produse realizate de elevi, târguri schimb de haine;
- au fost plantati arbuşti, activităţi de ecologizare, vizite la
Ocolul Silvic şi la Staţia de apă a oraşului.
Aceste acţiuni au avut un mare succes în rândul copiilor,
au lucrat cu multă plăcere, dar şi seriozitate, fapt care i-a
determinat să fie mai responsabili faţă de problemele
globale şi să se implice mai activ în rezolvarea problemelor
locale.

Program Cinema 3D/2D Călăraşi - 26 aprilie - 5 mai 2019
26 aprilie: orele 10.30 şi 12.30
30 aprilie: ora 12.30

Parcul de distracţii 3D
Cu: Brianna Denski, Jennifer Garner,
Ken Hudson Campbell, Kenan
Thompson, Mila Kunis, John Oliver
Gen film: Animaţie, varianta dublată
Rating: AG / Durata: 85 minute
Premiera în România: 19.04.2019
Povestea unui minunat parc de distracţii
în care imaginaţia deosebit de creativă a
tinerei June prinde viaţă.
26 şi 30 aprilie
01 - 05 mai
Orele: 17.00 şi 20.00
Luni: titlul nu este proiectat

Răzbunătorii: Sfârşitul
jocului – 3D
Regia: Anthony Russo, Joe Russo
Cu: Brie Larson, Karen Gillan, Scarlett
Johansson, Bradley Cooper, Tom
Holland, Robert Downey Jr., Chris
Hemsworth, Chris Evans
Gen film: Acţiune, Aventuri, Fantastic,
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SF
Rating: AP 12
Durata: 182 minute
Premiera în România: 26.04.2019
Plutind în voia sorţii, în adâncul
spaţiului, fără apă sau mâncare şi cu
rezervele de aer pe terminate, Tony
Stark înregistrează un mesaj pentru
Pepper Potts, în speranţa că, într-o bună
zi, probabil mult după ce el nu va mai fi
decât un schelet mumificat la bordul
unei nave în derivă, vorbele lui vor
ajunge la destinatar. Între timp,
Răzbunătorii care au supravieţuit
decimării provocate de Thanos cu un
simplu pocnet din degete, adică Thor,
Black Widow, Captain America şi Bruce
Banner, încearcă să găsească o cale de aşi salva prietenii, aliaţii şi, mă rog, acea
jumătate de univers care nu a supravieţuit semi-zeului malefic ce a nimicit
viaţa pe o scară greu de imaginat.

Informaţii: Sala CINEMA 3D/ 2D, B- dul 1 Mai, nr. 5AParcul 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

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

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

Art Director: Dan Lupoi
Editorialist: Rãzvan Ciucã
Tehnoredactare ºi Web Design:
SC Look Design SRL

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

- proiectul de suflet al călărăşenilor

C

ea de-a VII-a ediţie a evenimentului
NOUĂ NE PASĂ s-a încheiat vineri, 12
aprilie, după luni bune de muncă depusă
de către echipa de proiect şi 5 ore de spectacol
pe scena Centrului Judeţean de Cultură şi
Creaţie Călăraşi.
Scopul din acest an a fost strângerea de fonduri
în vederea achiziţionării de aparatură
performantă pentru Centrul de Transfuzii
Sanguine Călăraşi.
Efortul depus de cadrele didactice ale Şcolii
„Mircea Vodă” s-a concretizat prin strângerea
sumei de 27.000 lei, obţinută atât prin vânzarea
mărţişoarelor „Nouă ne pasă” (peste 1500 de
bucăţi), cât şi prin donaţiile directe făcute pe
parcursul spectacolului umanitar din 12 aprilie.
Mulţumim pe această cale celor care au făcut ca
seara de vineri să fie una cu adevărat specială,
celor peste 500 de elevi şi cadrelor didactice
care au umplut scena de sunet şi culoare,
spectatorilor care au făcut ca sala „Barbu
Ştirbei” să fie neîncăpătoare şi, bineînţeles,
celor care au donat şi au ajutat la strângerea
acestei sume.
A fost prezentă la eveniment doamna Cruceat
Raluca Mihaela, director interimar
al
Centrului de Transfuzii Sânge Călăraşi care nea mulţumit pentru implicarea şi efortul depus,
subliniind faptul că Centrul de Transfuzii se
confruntă cu probleme la nivelul aparaturii,
demersul proiectului nostru fiind unul lăudabil
şi în folosul comunităţii.
Din partea oficialităţilor locale, au răspuns
invitaţiei domnul deputat Sorin Vrăjitoru şi
secretarul judeţului, domnul Emil Muşat, care
au dat tonul donaţiilor prin achiziţionarea
tablourilor pictate de elevii călărăşeni.
Mulţumim partenerilor noştri: Inspectoratul
Şcolar Judeţean şi Centrului Judeţean de
Cultura şi Creaţie Călăraşi, Academia de Arte
Frumoase „Daniel Iordăchioae”, Crucea Roşie
Filiala Călăraşi, precum şi mass-mediei
călărăşene care ne-a susţinut şi promovat de
fiecare dată evenimentul.
Director Şcoala „Mircea Vodă” Călăraşi,
Lotrea Alina

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA
Str.Progresul, Nr 27, Bloc BBB, Călăraşi, jud Călăraşi, Cod Fiscal 15559885
Tel 0242/316.764/Fax 0242/317.133, e-mail: asociatia@adiecoaqua.ro, www.adiecoaqua.ro

Comunicat de presă
În data de 22.04.2019 a avut loc şedinţa A.G.A. A.D.I.
ECOAQUA Călăraşi, şedinţă de bilanţ a activităţii
operatorului regional şi a aparatului tehnic al asociaţiei
pentru anul 2018.
Cu acest prilej a fost adus la cunoştinţa
reprezentanţilor, Raportul de Activitate pe anul 2018.
Raportul de activitate cuprinde şi trei anexe, respectiv :
- Raportul cenzorilor pe anul 2018;
www.obiectiv-online.ro

- Raportul general de monitorizare al operatorului pe
anul 2018;
- Raportul Autorităţii Tutelare pe anul 2018;
Raportul de activitate, în totalitatea sa, a fost analizat,
dezbătut şi aprobat în unanimitate. Toate materialele
se regăsesc pe site-ul ADI ECOAQUA şi pot fi accesate la
următorul link :
http://www.adiecoaqua.ro/raportactivitate.html
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Lumină pentru spirit, pace pentru suflet,
bucurie pentru inimă!

SĂRBĂTORI
BINECUVÂNTATE!
Liviu Gabriel Muşat
Director ADR Sud Muntenia

Hristos a înviat!

Sărbătoarea Sfintelor Paşti să coboare
liniştea şi pacea, minunea Învierii lui Isus să
dăinuie în inimile tuturor, să vă lumineze
viaţa şi să vă aducă renaşterea credinţei, a
speranţei a bucuriei, cu bunătate şi căldură
în suflete.

Răducu George Filipescu
Senator Partidul Naţional Liberal

Deputat PSD, Sorin Vrăjitoru

Învierea Domnului să vă aducă în suflet
linişte, pace şi fericirea de a petrece aceste
clipe magice alături de cei dragi.

HRISTOS A ÎNVIAT!

