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Dunărea Călăraşi a reuşit
imposibilul. A ÎNVINS Dinamo!
Şcoala din Spanţov,
promotor al
tradiţiilor româneşti
autentice
>> pagina 4
Festivalul - concurs
naţional de interpretare a
muzicii uşoare româneşti
„FLORI DE MAI”
va avea loc în perioada
17-19 mai
>> pagina 2

Ajutoare de urgenţă
pentru familiile
afectate de tornadă
>> pagina 3

S

âmbăta trecută, la Călăraşi, într-un
moment extrem de dificil, Dunărea a
reuşit... imposibilul! Remontaţi
mental, rapid, după remiza de acasă cu

Hermannstadt, Luchin&Co au câştigat cu
1-0 în faţa unui nume de legendă din
fotbalul românesc, Dinamo Bucureşti.
Venit cam cu tot ce avea mai bun, Mircea

Rednic s-a izbit, la Călăraşi, de o nucă tare.
Dunărea a început bine trecându-şi în cont
primele ocazii încă din start. În minutul 11,
mingea circulă pe traseul...
>> pagina 9

CS Seijitsu Călăraşi palmares impresionant
de medalii
>> pagina 8

Poliţiştii locali vor avea
ture de 8 ore şi nu de
12 ore ca până acum
n urma unor discuţii purtate
între primarul Daniel Ştefan
Drăgulin, viceprimarul
Dragoş Coman şi conducerea
Direcţiei Poliţiei Locale
Călăraşi, pentru eficientizarea
activităţii poliţiştilor locali,
începând cu 15 mai a.c.
programul activităţilor de
patrulare va fi de 8 ore, faţă de
12 ore cât e în prezent.
Programul de 8 ore pentru
activităţile de patrulare, ca

Î

VINERI

tactică poliţienească
organizată, este ideal pentru
activităţile de ordine şi
siguranţă publică.
În acest moment, programul
Poliţiei Locale Călăraşi
presupune ture de 12 ore, iar
noul program ce va fi
implementat, cu ture de 8 ore,
este unul mai flexibil care
permite, din punct de vedere
matematic, mutarea unor
patrule rapid şi... >> pagina 10

SÂMBĂTĂ

DUMINICĂ

LUNI

MARŢI

MIERCURI

JOI

19°C

21°C

23°C

22°C

21°C

26°C

27°C

Parţial noros

Parţial noros

Parţial noros

Parţial noros

Averse

Parţial noros

Parţial noros

2

Local

10 - 16 mai 2019
...afli ce se-ntâmplă

Festivalul-concurs naţional de
interpretare a muzicii uşoare
româneşti „FLORI DE MAI” va avea
loc în perioada 17-19 mai

n
Lansare de carte la Biblioteca Judeţeană

„Familia Regală a
României şi meleagurile
călărăşene”, de C-tin
Tudor şi N. Ţiripan

B

iblioteca Judeţeană „Alexandru Odobescu” din
Călăraşi a organizat evenimentul cultural
prilejuit de apariţia volumului „FAMILIA
REGALĂ A ROMÂNIEI ŞI MELEAGURILE
CĂLĂRĂŞENE”, autori Constantin Tudor - doctor în
istorie şi Nicolae Ţiripan.
Joi 9 mai 2019, în Foaierul Consiliului Judeţean
Călăraşi, au fost prezenţi autorii volumului,
personalităţi importante ale comunităţii călărăşene,
care au prezentat publicului momentele de referinţă
surprinse în carte.

C

entrul Judeţean de Cultură şi Creaţie Călăraşi,
instituţie subordonată Consiliului Judeţean
Călăraşi, vă invită în perioada 17 – 19 mai 2019, la
cea de-a XXXI -a ediţie a Festivalului – concurs
naţional de interpretare a muzicii uşoare
româneşti „FLORI DE MAI”.

Cartea readuce în atenţia cititorului istoria
comunităţii călărăşene şi evoluţia acesteia privită cu
un fin spirit analitic prin ochii specialiştilor şi bazată
pe ani de documentare, studiu şi sinteză.

Concursul va avea loc în Sala de spectacole ”Barbu
Ştirbei”, iar Gala Laureaţilor pe scena amplasată pe
esplanada din faţa Centrului Judeţean de Cultură şi
Creaţie Călăraşi.

Lucrarea a fost publicată sub egida Universităţii
populare „Petre V. Haneş” Călăraşi, la editura Agora.

Prima seară de concurs îi va avea ca invitaţi în recital pe
Mirabela Dauer şi Ionuţ Dulgheriu, iar în a doua seară

publicul prezent în sală se va bucura de melodiile lui
Gabriel Dorobanţu şi Liviu Teodorescu.
Festivalul se va încheia, duminică 19 mai, cu recitalurile
extraordinare susţinute de Adrian Enache şi Vunk.
Din juriul festivalului vor face parte specialişti şi
personalităţi consacrate ale muzicii uşoare româneşti:
Daniela Vitcu, Viorel Gavrilă, Ileana Şipoteanu, Liviu
Manolache şi Bogdan Dragomir.
Prezentatorul festivalului este Ionuţ Dulgheriu.
Intrarea este liberă.

Primăria Dichiseni

Anunţ concurs angajare
Primaria Comunei Dichiseni, cu sediul în loc. Dichiseni, str. Lichireşti, nr.72, jud.
Călăraşi, organizează concurs pentru ocuparea a două posturi contractuale de
execuţie vacante, pe perioadă nedeterminată:
Muncitor calificat, în Compartiment Administrativ, în aparatul de
specialitate al primarului Comunei Dichiseni
Condiţii de participare la concurs:
l
studii medii sau şcoală profesională, cu specializare mecanic maşini şi utilaje;
l
Specializare maşinist cale şi terasamente;
l
permis de conducere categoria B;
l
cazier judiciar;
l
vechime şofer categ.B cel puţin 10 ani;
Concursul se organizează la sediul Primăriei Dichiseni: str. Lichireşti, nr.72, jud. Călăraşi,
astfel:
În data de 31.05.2019 , ora 10ºº - Proba scrisă
În data de 03.06.2019 , ora 10ºº - Proba de interviu/practică
Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 10 de zile de la data publicării
anunţului în Monitorul Oficial partea a III a, la sediul Primăriei Comunei Dichiseni si
trebuie sa conţină in mod obligatoriu documentele prevăzute de art.6, alin.(1) din H.G.
286 / 2011 actualizată, cu modificările şi completările ulterioare.
Bibliografia se gaseşte afişată pe site-ul primăriei Dichiseni şi la avizierul Primăriei
Dichiseni din Str. Lichireşti, nr. 72, Com. Dichiseni, jud. Călăraşi. Relaţii suplimentare la
sediul primariei sau la tel. 0242.313.637.
Primar,
Iulian RADU

Cupa Tinereţii la fotbal

D

uminică, 12 mai 2019, cu ocazia hramului
Protopopiatului Lehliu, Sf. Ioan Valahul, va avea loc pe
terenul din Dor-Mărunt cea de-a treia ediţie a
campionatului de Fotbal „Cupa Tinereţii” la care vor participa
parohiile: Buzoieni, Dâlga Sat, Dor-Mărunt Gară, Gostilele,
Gurbăneşti, Lehliu Sat, Paicu-Nicolae Bălcescu, Radu-Vodă, Raşi,
Răzvani, Tămădău Mare şi Valea Presnei.
Turneul este dedicat copiilor de şcoală primară şi gimnazială din
parohiile sus-numite.
www.obiectiv-online.ro

Administraţie 3

10 - 16 mai 2019
...afli ce se-ntâmplă

Bugetul de venituri şi cheltuieli al
Romsilva prevede creşterea semnificativă
a investiţiilor comparativ cu anul trecut

B

ugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei
Naţionale a Pădurilor – Romsilva a fost
aprobat de Guvernul României în data de 24
aprilie a.c..
În bugetul aprobat, Romsilva are prevăzute venituri
de 2,44 miliarde de lei şi cheltuieli de 2,35 miliarde
de lei, fiind alocate sume mai mari, comparativ cu
anul trecut, pentru investiţii în construirea şi
reabilitatea drumurilor forestiere şi a lucrărilor de
corectare a torenţilor, în regenerarea, îngrijirea şi
protecţia pădurilor proprietatea publică a statului,
reconstrucţia ecologică a terenurilor degradate,
precum şi în lucrări de înfiinţare a perdelelor
forestiere de protecţie.
Astfel, pentru construirea şi reabilitarea drumurilor
forestiere, Romsilva va investi în acest an 155,12
milioane lei, în creştere cu aproximativ 40% faţă de
anul trecut. Sunt prevăzute a fi executate lucrări la
697 de obiective de investiţii cu o lungime totală de

3.093 de kilometri, din care 320 de kilometri
drumuri noi.
Pentru lucrările de regenerare a pădurilor, Romsilva
va investi în acest an 192,48 milioane de lei, o sumă
în creştere cu 15% comparativ cu anul trecut. În
cursul celor două campanii de împăduriri va fi
regenerată o suprafaţă de 12.615 hectare fond
forestier, din care 7.935 de hectare prin regenerări
naturale şi 4.680 de hectare prin regenerări
artificiale, prin lucrări de împăduriri, urmând a fi
plantaţi peste 27 de milioane de puieţi forestieri.
De asemenea, pentru lucrările de amenajare a
pădurilor proprietatea publică a statului vor fi
investite 32 de milioane lei, iar pentru măsurile de
protecţie a pădurilor, alte 23 de milioane lei.
Din surse proprii, Regia Naţională a Pădurilor –
Romsilva va investi 68 milioane de lei în pepinierele
silvice, centrele de producţie, hergheliile de stat,
amenajări vânătoreşti şi piscicole, precum şi
achiziţia de utilaje moderne, pentru sporirea
gradului de mecanizare şi a productivităţii muncii.
În acest an, Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva
va aloca un buget de 30 milioane de lei pentru
administrarea celor 22 de parcuri naţionale şi
naturale şi a Muzeului Cinegetic al Carpaţilor
„Posada”.
De la Bugetul de stat, Romsilva va beneficia în acest
an de alocarea a 33,28 milioane de lei pentru
înfiinţarea de perdele forestiere de protecţie, fiind
realizate deja până în acest moment lucrări de
împăduriri pe o suprafaţă de peste 13 hectare.
Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva
administrează 3,14 milioane de hectare păduri
proprietate publică a statului, aproximativ 48% din
totalul pădurilor din România, d in acestea,
2.471.053 hectare, adică aproape 80%, deţin
certificarea managementului forestier în sistem
internaţional.

Ajutoare de urgenţă
pentru familiile
afectate de tornadă

G

uvernul a aprobat, printr-o hotărâre, acordarea
unor ajutoare de urgenţă în valoare de 28.500
lei pentru 13 familii din judeţul Călăraşi, care se
află în situaţii de necesitate cauzate de fenomenul
meteorologic sever, tornadă, produs în 30 aprilie 2019,
în vederea evitării riscului de excluziune socială a
acestora şi asigurarea condiţiilor adecvate de locuit.
Ajutoarele de urgenţă au la bază anchetele sociale ale
Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială
Călăraşi, centralizate la nivelul Agenţiei Naţionale
pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi se acordă din bugetul
alocat Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale.
La stabilirea nivelului ajutorului de urgenţă pentru
fiecare dintre familiile afectate, s-a ţinut cont de
constatările Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă
al judeţului Călăraşi.

(P) Prognoza specialiştilor în economie şi
statisticile confirmă buna guvernare a PSD
Veşti bune pentru
economia României:
PIB va creşte cu 5,5%
în 2019, ajungând la
1.031 miliarde lei.
Comisia Naţională de Statistică şi
Prognoză arată că economia României
este estimată să crească cu 5,5% în acest
an, până la 1.031 miliarde de lei,
menţinând procentul de creştere
înregistrat în ultimii doi ani, când a
crescut cu 7% în 2017 şi cu 4,1% în 2018.
Produsul Intern Brut al României va
creşte în acest an de la 1.022 de miliarde
de lei la 1.031 de miliarde de lei. PIB-ul
României, exprimat în euro,
anticipat pentru 2019, este mai
mare decât PIB-ul României din
2018 cu 14,45 miliarde euro, ceea
ce reprezintă o creştere de 7,11%!
CNSP a modificat şi prognozele pentru
următorii trei ani, păstrând procentele,
dar schimbând valorile: 5,7% anul
viitor, la 1.110 miliarde lei (1.101
miliarde de lei în ianuarie) şi 5% în 2021
şi 2022, până la 1.188 miliarde lei
(1.178,6 miliarde de lei în ianuarie),
respectiv la 1.272 miliarde lei (1.261,5
miliarde de lei în ianuarie).
Economia noastră este azi mai
puternică şi continuă să crească, ceea ce
va aduce beneficii românilor şi va
genera o influenţă mai mare pentru
www.obiectiv-online.ro

România, inclusiv asupra deciziilor
UE.
Creşterea economică anticipată de
5,5% înseamnă o evoluţie economică
mai bună a ţării şi continuarea
creşterilor salariale. Este dovada clară
a bunăstării generale a ţării şi a
românilor, dincolo de cifre, este dovada
unei bune guvernări realizate de
Guvernul PSD.
PSD a lucrat, încă de la preluarea
guvernării, şi lucrează în continuare
pentru toate categoriile sociale. Cifrele
privind câştigurile medii salariale nete
au fost modificate în creştere. CNSP
estimând că salariul mediu net lunar va
creşte la rândul lui cu 14,9% şi va
ajunge la 3085/lei.

Mai mult, PSD este
partidul care a
realizat cele mai mari
reduceri de taxe în
România în ultimii 30
de ani!
Trebuie să spunem lucrurilor pe nume:
după ce guvernarea PNL a majorat TVA
de la 19% la 24%, a crescut taxele
firmelor, a impozitat pensiile, guvernarea PSD s-a remarcat întotdeauna prin
reducerea taxelor şi stimularea
economiei. Un TVA redus înseamnă
preţuri mai mici. Logica economică din

spatele luării unei asemenea măsuri
este că reducerea TVA va determina
bugetul statului să se mărească
semnificativ, va creşte consumul direct
proporţional cu producţia şi va creşte
cererea pentru anumite servicii.
Guvernarea PSD s-a remarcat prin
reducerea taxelor şi stimularea
economiei. Astfel, PSD a eliminat 102
taxe care vizau în mod direct populaţia,
respectiv taxa radio-TV, taxa pentru
înmatriculare auto, taxele pentru
schimbarea sau înnoirea buletinului şi
paşaportului şi alte taxe. În acelaşi
timp, PSD a scutit toţi pensionarii de
plata contribuţiilor sociale, iar pe cei cu
pensii mai mici de 2.000 lei i-a scutit şi
de plata impozitului, în timp ce pentru
ceilalţi a redus impozitul pe venit de la

16% la 10% din ceea ce depăşeşte acest
prag. În acest fel, PSD a lăsat mai mulţi
bani în buzunarele pensionarilor, în
plus faţă de creşterile succesive ale
punctului de pensie, cu valori mai mari
şi în avans faţă de prevederile iniţiale
ale legii.
Sunt fapte, nu vorbe! Şi înseamnă mai
mulţi bani în buzunarele românilor,
care încep în sfârşit să se bucure de
viaţă: călătoresc, fac mici investiţii în
gospodării, sunt mai optimişti.
Obiectivul asumat al PSD a fost unul
singur – să facă românilor viaţa mai
bună, lucru pe care îl şi reuşesc zi de zi!
Articol comandat de
Partidul Social Democrat – PSD
CUI mandatar financiar coordonator:
41190008
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Şcoala din Spanţov, promotor
al tradiţiilor româneşti autentice
număr de 50 de copii din clase de
învăţământ primar şi gimnazial.
Repertoriul cuprinde jocuri specifice
Munteniei, hora , alimoniţa, neagra,
sârba, floricica, românu, dar şi
ciuleandra, alunelu, sârba în căruţa,
precum şi dans popular stilizat.
„Cununiţa” – formaţia de juniori,
preşcolari din localitate, deschide
acestora „dragul” de cântecul şi jocul
românesc. Cu toţii poartă cu mândrie pe
scena concursurilor la care participă ia şi
poalele frumos ţesute de mâini
pricepute, asemeni fetelor şi flăcăilor de
altădată la hora satului. Ce-ar fi toate
acestea dacă în sufletul copiilor nu s-ar
semăna dragoste faţă de mamă, faţă de
familie, cei care împreună cu dascălul le

Mircea Brânduşă

„Natura ne aseamănă, educaţia
ne deosebeşte.” - Confucius

D

a, educaţia ne face
să fim diferiţi şi să
ne depăşim limitele!
Iar la Spanţov copiii sunt
educaţi în spiritul iubirii de
neam şi ţară, al dragostei
creştineşti faţă de
aproapele lor, al aprecierii
şi păstrării tradiţiilor şi
obiceiurilor locale,
respectului faţă de familie
şi semeni, sunt educaţi
pentru a urca trepte ale
demnităţii umane şi a da
roade spirituale.
Meritul aparţine în egală măsură
comunităţii, care se implică în acţiuni
care au menirea de arăta copiilor ceea ce
este important şi ce trebuie cu adevărat
respectat. Putem spune însă că rolul
important îl are şcoala, care implică
activ şi permanent cadrele didactice,
copiii, părinţii, partenerii educaţionali
în activităţi care păstrează interesul
tuturor pentru educaţie de calitate în
domenii cât mai diferite. Se poate spune
că evenimentul care a fost găzduit în
luna noiembrie 2018 de Căminul
Cultural din satul Stancea, comuna
Spanţov, unde s-au reunit reprezentanţi
din 18 şcoli din zona Olteniţa şi ai căror
iniţiatori au fost Şcoala Gimnazială nr. 2
Stancea şi Liceul Tehnologic „Nicolae
Bălcescu” Olteniţa, a stârnit în sufletul
participanţilor, mai mult decât oricând,
sentimentul mândriei de a fi român,
respectul pentru ţară şi pentru eroii
neamului care au apărat cu jertfă
pământul străbun. Evenimentul a fost
gândit pentru a marca centenarul Marii
Uniri sub forma de concurs judeţean „1
Decembrie 1918 - 1 Decembrie 2018,
România în anul centenarului Marii
Uniri" şi care a avut ca obiectiv testarea
cunoştinţele teoretice despre marele

eveniment istoric, dar şi transpunerea
artistică a sentimentelor patriotice prin
muzică, poezie, teatru şi dans. Acţiunea
a fost onorată de prezenţa reprezentanţilor Inspectoratului Şcolar Judeţean
Călăraşi, ai Primăriei Spanţov, Biserică,
Biblioteca, cadre didactice din şcolile
partenere, copii, dar şi cu implicarea
admirabilă a tuturor cadrelor didactice
ale şcolii şi a cadrului didactic cu
specializarea istorie, atât în amenajarea
Căminului Cultural Stancea pentru a
întoarce oaspeţii în urmă cu ani şi a le
preda discret o lecţie de istorie
naţională, dar şi locală. De mare succes a
fost alegerea purtării cu mândrie de
către toţi participanţii a costumului
popular naţional ceea ce a creat cu
adevărat atmosferă de mare sărbătoare.
Sărbătoare a fost şi pe scenă când copiii
s-au întrecut în cântece, jocuri
româneşti, dar şi în prezentarea unor
momente de istorie autentică, sub forma
de PPT, din localitatea de provenienţă.
Răsplată pentru toţi au fost aprecierile şi
momentele fără frontiere care s-au creat
natural şi creativ. Dezvoltarea simţului
patriotic se continuă cu educaţia moral
creştină începută în familie şi dezvoltată
de preoţii din localităţile comunei în
strânsă colaborare cu profesorul de
religie prin îndrumarea copiilor către
participarea la concursuri cu tematică
religioasă, pictură, muzică, poezie unde

s-au obţinut premii binemeritate şi
stimulative pentru continuarea unor
astfel de acţiuni, dar şi atragerea de noi
talente pentru a participa la concursuri
specifice cum ar fi „Deschide-ţi inima,
creştine!”, „Lumină din lumina învierii”,
spre mândria cadrelor didactice care
desăvârşesc talentele descoperite ale
acestora. Şcoala Gimnazială nr. 2
Stancea continuă să se facă bine
cunoscută, încă din anul 2013, urmând o
tradiţie de generaţii care fusese uitată
pentru scurt timp, prin formaţia de
dansuri populare „Cununa” Spanţov
care participă cu încredere la concursuri
internaţionale, naţionale, regionale şi
zonale de profil şi care antrenează un

îndrumă paşii pe un drum presărat cu
lumina cărţilor, spre un viitor în care a fi
educat înseamnă cu adevărat să fii
bogat. Momente de apreciere exprimată
artistic sunt organizate frecvent în
şcoală prin implicarea părinţilor în
activităţi cu copiii, competiţii,
petrecerea timpului liber în mod
atractiv. Iată aşadar că aceşti „luceferi”
ai comunei Spanţov, cadrele didactice
care dăruiesc copiilor din lumina
învăţăturii lor, au făcut să lumineze nu
numai mintea, ci şi sufletele copiilor, pe
care neobosiţi, generaţie după
generaţie, îi îndrumă către cunoaştere,
dragoste de Dumnezeu, de mamă şi de
glie.

www.obiectiv-online.ro
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(P) 10 la sută din PIB pentru educaţie
Rareş Bogdan: „Suntem în preajma unui eveniment rar,
cu valoarea diamantului: renaşterea unei naţiuni”

E

xistă peste 10 tipuri de împrejurări
care generează ciclicitatea cu care se
repetă istoria, analizate de sociologi
mai ales în zonele adiacente dictaturilor sau
chiar aflate în epicentrul lor. De la pierderea
legăturii cu electoratul şi minciunile
sfruntate, la gradul de sărăcie, pulverizarea
drepturilor fundamentale şi teroare – toate
influenţează cursul istoriei. România are
exemple cu carul pentru toate situaţiile. Îmi
place să cred însă că mai există un detaliu
minunat, aflat în filonul ei spiritual, detaliu
care a ajutat-o nu doar să provoace
deşteptarea conştiinţei colective, ci să atingă
masa critică: speranţa. Necazul a fost că până
acum, partidele politice au folosit doar
experienţele traumatizante pentru a-şi face
campanie şi nu au pus pe masă alternativa.
Uneori, cu explicaţii ridicole: nu vă spunem
proiectul nostru, ne temem cănu-l fură
adversarii.

Ce vor românii
Se întâmplă să cutreier atât zone bogate din
România, cât şi unele unde sărăcia a devenit
o etichetă, iar oamenii, după ce-şi varsă oful
şi cer „scăpaţi-ne!”, vor să ştie care este
argumentul pentru care trebuie să ne
ştampileze pe noi, liberalii. Argument, nu
promisiuni goale, cum le-a fost dat să audă.
Ce bine este că nu trebuie să mint – căci aici
este fenomenul despre care vorbeam! După
cum se învaţă la cursurile de marketing
politic şi electoral, cursuri transformate în
strategii complicate, alegerile se câştigă cu
două vehicule: frica şi bucuria. Sunt rarisime
cazurile în care s-a mizat pe a doua variantă
şi, probabil, doar în state foarte avansate,
unde politicienii se bat cu proiecte şi abia pe
locul doi vine împroşcarea cu noroi. Cum
România nu este decât o candidată la

civilizaţia generalizată, ca flăcăul de la ţară pe
care-l laudă toţi pentru potenţial, cetăţenii ei
nu au avut şansa să cântărească materie, ci
înjurături. Până acum!
Pentru prima oară în istoria noastră, odată cu
pachetul obligatoriu în care se arată, cu fapte,
nu cu minciuni, că nenorocirea poartă
numele PSD, există încă ceva: dovada
priceperii la politică. O altă politică! Ştiţi că în
majoritatea ziarelor nordice, pagina de
politică conţine exclusiv informaţii despre
ceea ce considerăm noi „social”? Şi asta
deoarece clasa care guvernează decizia a
priceput ce înseamnă atunci cândpopulaţia
delegă suveranitatea, deci singura ei politică
este binele comunitar. Prin urmare, nu
exclusiv prin frică se câştigă alegerile, ci prin
dovada că există şi oameni fericiţi. Ce-şi
doresc românii? Să fie fericiţi. Este posibil?
O, da!

excepţii) de bolşevici care nu au niciun
interes să mediatizeze modele de comunităţi
prospere. De asta este datoria noastră să le
arătăm. Da, aceasta este bucuria pe care o
livrăm electoratului: bucuria perpetuării

Sate îmbătrânite,
fără speranţă
Probabil că gluma cea mai mare care ne-a
însoţit după 1989 este cea cu potenţialul
enorm pe care-l are ţara noastră. Riscăm să
murim tânără speranţă sau confirmăm?
Dacă aşavea miliarde, aşurca în autocare zeci
de mii de cetăţeni din pungile de sărăcie ale
ţării (Doamne, câte sunt!) şi le-aşduce să
viziteze câteva oraşe şi comune din
Transilvania. Paranteză: îmi scriu unii să nu
mai zic în Oltenia că în Cluj-Napoca e
bunăstare, că e frumos, pentru că oltenii sunt
mândri şi mă vor sancţiona. Ei, ce să vezi? Eu
nu vorbesc ca propagandiştii urii, nu îi
etichetez drept proşti pe românii care au altă
părere sau stau în expectativă. Oltenii nu au
nicio vină că mijloacele de informare în masă
au fost acaparate (cu mici şi curajoase

modelelor de succes. Pentru prima oară,
alegerile vor fi câştigate avândîn faţă realităţi
palpabile, nu promisiuni deşarte. Mai
rămâne ca mesajul săajungă la oameni. El
este simplu: milioane de români au plecat din
ţară alungaţi de lipsa perspectivei unui trai
decent. În acest ritm, în scurt timp nu am
avea doar sate goale sau îmbătrânite, ci şi
oraşe. Admit că aici am exagerat un pic, dar
imposibilul negru a devenit posibil în 2 ani şi
6 luni. Îşi imagina cineva că imediat după ce
va câştiga alegerile, PSD se va concentra pe
schimbarea legislaţiei astfel încât să scape de
închisoare o mână de îmbuibaţi politici? Nu

îşi imagina, deoarece s-a bazat pe propriul
obraz, nu? S-a bazat pe 7 ani de-acasă, pe „aşa
ceva nu se face”.

Fapte, nu vorbe
Este un secret că infractorii politici au
nenorocit România? Nu, o ştiu până şi copiii
din ciclul primar. Astfel, însă, luând contact
de timpuriu cu acest adevăr dureros, creierul
lor de adolescenţi caută modalităţi de a evita
dezastrul personal. Copiii ştiu de mici, din
păcate tot mai mulţi, că salvarea e plecarea.
Despre realităţile crunte aud zilnic de la
părinţi: spitale în paragină, români care mor
cu zile. Drumuri bombardate, bani europeni
refuzaţi pentru că nu se pot fura (21 de
miliarde!!). Alimente proaste aduse din Est,
fermieri distruşi, cu credite pe care nu le mai
pot plăti. Facturi la întreţinere dublate de
managementul dezastruos. 2400 de şcoli cu
toalete în fundul curţii, săli de clasă fără
încălzire. Legi pentru infractori şi pentru
trădători. Grupuri de interese, licitaţii
trucate. Industria, vândută de Guvernele
Năstase şi Tăriceanu pe comisioane grase.
Comune fără apă şi canalizare. Lista este
lungă şi reprezintă tot atâtea motive pentru
care românii au plecat. Soluţia la toate? Bani
europeni. Cum să facem ca istoria să nu se
repete la capitolul nenorocirilor? Alocând 10
la sută din PIB pentru educaţie. Dar nu ca
excepţie, ci ca regulă, minim 10 ani. De aici
porneşte totul!
Aflaţi mai multe despre
Rareş Bogdan şi PNL.
https://www.romaniainprimulrand.ro
"Material publicat la comanda PNL,
cod unic mandatar 41190007"

Să sărbătorim 9 Mai – Ziua Europei!
Programul Interreg V-A România-Bulgaria
În data de 9 mai 1950, Ministrul afacerilor externe din
Franţa, Robert Schuman a expus într-un discurs la
Paris, ideea sa pentru o nouă formă de cooperare
politică în Europa care ar face războiul între naţiunile
Europei de neconceput. Acest moment reprezintă
naşterea Uniunii Europene şi în fiecare an, pe 9 mai,
sărbătorim la această dată, "Ziua Europei".
În prezent, pentru cele 28 de state, inclusiv Bulgaria şi
România începând cu 1 ianuarie 2007, şi pentru peste
500 de milioane de persoane, Uniunea Europeană
reprezintă un spaţiu fără graniţe, care oferă mai multe
oportunităţi, şanse egale, libertate şi avantajele unei
circulaţii libere.
Ziua Europei reprezintă un prilej de a uni diferite
comunităţi şi de a sărbători pacea şi unitatea în
Europa. În acest sens, în fiecare an, instituţiile din UE
îşi deschid porţile pentru public la începutul lunii mai
la Bruxelles şi Strasbourg. Birourile locale din Europa
organizează o varietate de activităţi şi evenimente
pentru toate vârstele. În fiecare an, mii de oameni
participă la vizite, dezbateri, concerte şi alte
evenimente pentru a marca ziua şi a creşte gradul de
conştientizare cu privire la UE. În Europa, precum şi în
Bulgaria şi România, această zi este sărbătorită cu
diverse evenimente.
Secretariatul Comun pentru Programul Interreg V-A

România - Bulgaria din cadrul Biroului Regional pentru
Cooperare Transfrontalieră Călăraşi pentru graniţa
România - Bulgaria continuă tradiţia de a sărbători Ziua
Europei, prin organizarea a diferite evenimente în
zona transfrontalieră România-Bulgaria, pentru a se
apropia de cetăţeni, pentru a creşte gradul de
conştientizare cu privire la Uniunea Europeană precum
şi pentru a disemina informaţii legate de impactul
cooperării transfrontaliere dintre România şi Bulgaria.
Anul acesta, evenimentul dedicat zilei de 9 mai a
reprezentat un forum de discuţii cu elevi ai unor licee
din Călăraşi şi Silistra: Liceul Teoretic "Mihai
Eminescu", Colegiul Naţional "Barbu Ştirbei" şi Colegiul
Economic din Călăraşi, Liceul de matematică şi ştiinţe
naturale „Sf. Kliment Ohridski“, Liceul de Limbi
Străine “Peyo Yavorov” din Silistra şi Liceul „Vasil
Levski“ din Glavinitsa, districtul Silistra. În cadrul
evenimentului, au fost prezentate aspecte cheie din
istoria UE urmate de discuţii privind importanţa şi
relevanţa Uniunii Europene în viaţa de zi cu zi a elevilor

şi sprijinul Uniunii Europene pentru îmbunătăţirea
educaţiei în zona transfrontalieră.
Elevii au fost provocaţi să participe la un EuroQuizz,
răspunzând la întrebări şi explorând cunoştinţele lor
despre Uniunea Europeană şi despre statele membre.
Pentru a afla mai multe despre Programul Interreg V-A
România-Bulgaria şi despre proiectele finanţate, vă
invităm să accesaţi site-ul oficial al programului:
www.interregrobg.eu.

www.interregrobg.eu
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
www.obiectiv-online.ro
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(P) Dan Motreanu, Rareş Bogdan şi Adina Vălean pe lista PNL pentru 26 mai

Cea mai bună echipă pentru europarlamentare

P

NL vine în faţa românilor, la alegerile
europarlamentare din 26 mai, cu o echipă care
îmbină experienţa, noutatea dar şi rezultate
concrete obţinute din poziţiile ocupate până acum – în
Parlamentul European, adminstraţie locală şi centrală.
Cu Rareş Bogdan,europarlamentarul Adina Vălean şi
fostul ministru Dan Motreanu este de departe cea mai
valoroasă echipă de candidaţi pentru Parlamentul
European.
Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat: “Fără
îndoială, avem cea mai competentă listă de candidaţi.
Mergem în Parlamentul European cu oameni care au
cărţi de vizită solide, care au obţinut lucruri concrete
pentru România. Oameni care ştiu să aducă fonduri
europene în ţară, oameni care au contribuit la
integrarea în Uniunea Europeană şi care au experinţa
Parlamentului European. Când am făcut lista pentru
europarlamentare, am făcut-o cu gândul la România.
Noi, PNL, alegem întotdeauna să punem România în
primul rând. Iar oamenii trebuie să înţeleagă că pot
schimba mersul ţării cu un simplu vot pe 26 mai”.

Un mix de experienţă,
noutate şi rezultate
PNL deschide lista pentru europarlamentare cu Rareş
Bogdan, campion al luptei împotriva PSD, împotriva
corupţiei şi abuzurilor, dar şi un mare luptător pentru o
Românie corectă şi normală. Rareş Bogdan, până
recent cea mai puternică voce din mass media, va
deveni, din 26 mai, cea mai puternică voce a României
în Europa din poziţia de europarlamentar PNL. Un
patriot autentic, un familist devotat, Rareş Bogdan este
şi cel de care PSD se teme foarte tare.
Pe lista PNL pentru europarlamentare se regăsesc şi
doi campioni ai administraţiei locale. Mircea Hava,
primarul oraşului Marii Uniri- Alba Iulia, şi Gheorghe
Falcă, primarul uneia dintre bijuteriile Vestului, Arad.

Hava şi Falcă au adus sute de milioane de euro fonduri
europene în oraşele lor, bani ce au fost investiţi în
proiecte ce au crescut simţitor calitatea vieţii. Cei doi
primari sunt garanţia că în Parlamentul European
ajung oameni care ştiu ce este Uniunea Europeană şi
cum poate România folosi la maximum oportunităţile
oferite de Europa.
Lista PNL este completată de europarlamentari în
funcţie care au realizări importante în interesul
României. La cei 37 de anipe care îi are, Siegfried

Mureşan a reuşit să ajungă unul dintre cei mai apreciaţi
europarlamentari români. Bun cunoscător al
mecanismelor şi reglementărilor UE, a fost primul
negociator-şef român pentru bugetul UE 2021-2027.
Daniel Buda este un clujean specializat în agricultură
care a luptat şi a obţinut majorarea subvenţiei la hectar
pentru fermierii români. Adina Vălean a fost declarată
al patrulea cel mai influent parlamentar european. Ea a
reuşit eliminarea tarifelor de roaming în Uniunea
Europeană. Marian Jean Marinescu este
vicepreşedinte al celui mai influent grup politic din
Parlamentul European, cel al popularilor europeni. El
a reuşit, din această poziţie, să aducă României
avantaje în privinţa infrastructurii de transport.
Mihai Ţurcanu este un alt specialist în agricultură şi
zootehnie de pe lista PNL care a reuşit să salveze
combinatele chimice din România şi, prin urmare, mii
de locuri de muncă.
Pe lista PNL îi regăsim şi pe foştii miniştri Vasile Blaga
şi Dan Motreanu. Vasile Blaga este cel care a contribuit
decisiv la eliminarea faimoaselor “steguleţe roşii” din
calea integrării României în UE iar obiectivul său este
integrarea României în Schengen. Dan Motreanu, fost
ministru al agricuturii, completează garnitura de
liberali ce vor avea drept prioritatate fermierii din
România.
Lista PNL este completată de figuri importante din
zona universitară şi a societăţii civile: Vlad Nistor,
Violeta Alexandru, Ciprian Ciucu.Ei sunt cei care vor
lupta pentru ca vocea României în Parlamentul
European să fie mult mai puternică.
Ca o completare la lista extrem de competentă şi
puternică cu care PNL vine la alegerile, este extrem de
important faptul că PNL face parte din cea mai
influentă familie politică europeană, Partidul Popular
European, care va da şi preşedintele Comisiei
Europene, Manfred Weber. Influenţa la nivel european
se traduce, întotdeauna, prin decizii favorabile
României.
"Material publicat la comanda PNL,
cod unic mandatar 41190007"

(P) Senator Roxana Paţurcă: „Guvernul crede
în tineri şi în puterea lor de a schimba România”

„Guvernul României conştientizează
faptul că tinerii din România au nevoie
atât de recunoaşterea calităţilor lor, cât şi
de un sprijin concret din partea statului.
În acest sens, programul de guvernare al
PSD este unul modern, care îi vizează şi pe
cei din noua generaţie, pe tineri, şi din
acest motiv prevede măsuri concrete
pentru rezolvarea problemelor acestora.
Impunerea unui nivel de trai cât mai
ridicat pentru toţi cetăţenii trebuie să fie
obiectivul fundamental al oricărui
program de guvernare, iar tinerii nu pot
forma o excepţie. Creşterea economică pe
care România a obţinut-o în ultimii ani, de
7% în 2017 şi de 4,1% în 2018 trebuie să
aibă un efect imediat şi pozitiv şi asupra
tinerilor, cei care contribuie deja la

construirea României de mâine”, a
declarat după ultima întâlnire electorală
senatorul Roxana Paţurcă, candidatul
PSD pentru alegerile europarlamentare
din 26 mai.
„Treptat, în România s-a construit o piaţă
a muncii performantă, dinamică şi
flexibilă, care asigură accesul majorităţii
tinerilor la locuri de muncă de calitate, în
funcţie de competenţele şi abilităţile lor.
Să nu uităm că rata şomajului a ajuns la un
minim istoric de 3,31%! În acelaşi timp,
Guvernul PSD a alocat fonduri
substanţiale pentru programele care îi
vizează pe tineri, aşa cum sunt programul
Prima Casă şi Start-Up Nation.”, a
adăugat Roxana Paţurcă.
În 2019, prin programul Prima Casă, s-a

alocat un fond de aproape 2 miliarde de lei
– peste 418 milioane de euro - pentru
garanţii bancare care să susţină creditele
imobiliare cu avans minim – de numai 5%
- pentru achiziţia ori construcţia de
locuinţe. Guvernul a eliminat impozitarea
veniturilor din tranzacţiile imobiliare care
nu depăşesc 450.000 de lei, a
subvenţionat dobânzile la credite şi a
redus cota la 5% TVA pentru achiziţia de
astfel de locuinţe. Continuarea
implementării acestui proiect,
concomitent cu celelalte măsuri din
cadrul Programului de guvernare
contribuie şi la creşterea nivelului de trai,
pentru a ajunge la valori cât mai aproape
de cele înregistrate în ţările membre ale
Uniunii Europene. Impactul major şi
succesul programului în 2019 este faptul
că nu mai puţin de 15 bănci participă şi
acordă finanţare pentru Prima Casă.
Unul dintre marele avantaje ale
programului Prima Casă îl reprezintă
posibilitatea obţinerii finanţării în
vederea achiziţiei sau construcţiei de la
zero a unui imobil de o calitate superioară,
prin intermediul unei firme specializate.
Creditele sunt garantate de statul român
până la 50% din valoarea acestora şi
reprezintă o măsură de susţinere a cererii
interne a sectorului imobiliar. În ceea ce
priveşte alocările financiare, în ultimii doi
ani acestea au fost foarte generoase.
Guvernul a acordat 2,5 miliarde lei în anul
2017 şi 2 miliarde lei în anul 2018.
Prin urmare, programul Prima Casă a
facilitat accesul populaţiei tinere şi cu
venituri mai reduse la creditul ipotecar.
Programul a fost adaptat la tendinţele
pieţei şi la nevoile celor interesaţi, astfel
încât beneficiile acestuia să fie optime şi

cu un efect cât mai pozitiv pe piaţă.
Un alt program destinat tinerilor şi
menţionat de candidatul PSD la alegerile
europarlamentare este Programul „StartUp Nation România”, un program care
ajută tinerii antreprenori să-şi deschidă
firme, fiind una dintre cele mai apreciate
iniţiative ale guvernării PSD.
Anul acesta, prin StartUp Nation program care sprijină dezvoltarea
capitalului autohton - se estimează
finanţarea a 10.000 de noi business-uri,
care vor crea cel puţin 10.000 de noi locuri
de muncă. Programul are o alocare de 1,7
miliarde lei, din surse bugetare naţionale
şi fonduri europene, iar suma pe care un
beneficiar o poate obţine este de maxim
200.000 de lei. Startup Nation sprijină cu
finanţare nerambursabilă de până la
200.000 lei pe proiect pentru a veni în
sprijinul tinerilor, mulţi dintre ei fiind cei
care doreau să plece din ţară; programul
le-a oferit opţiunea şi sprijinul de a începe
o afacere în România.
Obiectivele acestui program sunt
dublarea numărului de firme în următorii
patru ani (creştere anuală cu 20% a
numărului de firme din România) şi
crearea a 60.000 de noi locuri de muncă
până în anul 2020.
„Prin tot ceea ce face actualul Guvern
demonstrează cu prisosinţă că tinerii
constituie o prioritate şi că măsurile luate
pentru sprijinul tinerilor şi pentru
rezolvarea problemelor lor au efect.”, a
concluzionat Roxana Paţurcă.
Articol comandat de
Partidul Social Democrat – PSD
CUI mandatar financiar coordonator:
41190008
www.obiectiv-online.ro
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Program Cinema 3D/2D Călăraşi 10 mai - 6 iunie 2019

Vineri 10 mai: ora 12.30
Sâmbătă 11 mai: ora 10.30 şi
12.30
Duminică 12 mai: ora 10.30 şi
12.30

Manou - Aventuri în
zbor - 2D
Regia: Andrea Block, Christian Haas
Cu: Richard Balint voce (versiune
română) Ives, Sebastian Lupu voce
(versiune română) Parzival, Sorin
Ionescu voce (versiune română)
Poncho, Paul Zurbău voce (versiune
română) Manu, Alina Leonte voce
(versiune română) Kalifa, Ciprian
Ciuciu voce (versiune română) Luc,
Gabriela Codrea voce (versiune
română) Blanche, Pavel Sîrghi voce
(versiune română) Yusuf, Georgia
Găprărin voce (versiune română)
Francoise, Anda Tămăşanu - voce
(versiune română) Brigitte, Sofia
Oprescu voce (versiune română)
Patty
Gen film: Animaţie, varianta dublată
Rating: AG
Durata: 88 minute
Premiera în România: 03.05.2019
Manou este o mică drepnea crescută
de o familie de pescăruşi şi de aceea
se crede unul de-al lor. Când învaţă să
zboare, îşi dă seama că nu va fi
niciodată un pescăruş adevărat şi se
alătură celorlalte drepnele. Dar când
drepnelele şi pescăruşii au de
înfruntat un mare pericol, Manou
devine eroul zilei.
10 – 16 mai
Ora: 17.00 şi 20.00
Luni: ora 20.00

Ticăloasele – 2D
Regia: Chris Addison
Cu: Rebel Wilson, Anne Hathaway,
Tim Blake Nelson
Gen film: Comedie
Durata: 94 minute
Premiera în România: 10.05.2019
„Ticăloasele” le are în prim plan pe
Anne Hathaway şi Rebel Wilson, două
artiste în escrocherii şi în tot felul de
alte stratageme menite să îi lase cu
buzele umflate şi cu conturile goale pe
bărbaţii care, într-un fel sau altul, leau greşit sau nu, vreodată.
În timp ce una e versată, stilată,
sofisticată şi irezistibilă, cealaltă pare
a fi mai din topor, dar prin abilităţile
cu care a înzestrat-o natura, printre
www.obiectiv-online.ro

care la loc de cinste stă inteligenţa
sclipitoare, e la fel de periculoasă şi
eficientă ca prima.
Vineri 17 mai: ora 12.30
Sâmbătă 18 mai: orele 10.30 şi
12.30
Duminică 19 mai: orele 10.30 şi
12.30

UglyDolls: Păpuşi în
Bucluc - 2D
Regia: Kelly Asbury
Cu: Emma Roberts, Janelle Monáe,
Nick Jonas, Charli XCX, Gabriel
Iglesias
Gen film: Animaţie, varianta dublată
Rating: AG
Premiera în România: 10.04.2019
Neobişnuiţii locuitori din Uglyville îşi
mai aruncă uneori privirile către cer,
de unde mai apare câte o păpuşă
unicat, gata să se alăture comunităţii.
Aici ciudăţenia este celebrată,
particularităţile sunt apreciate, iar
frumuseţea este sărbătorită dincolo
de aparenţe.
Curajoasa Moxy şi prietenii ei trăiesc
cu bucurie zi de zi, într-un loc unde
posibilităţile sunt nelimitate.
17 – 23 mai
Orele: 17.00 şi 20.00
Luni: ora 20.00

Foc viu – 2D
Regia: David Yarovesky
Cu: Elizabeth Banks, Meredith
Hagner,Matt Jones, David Denman,
Jackson A. Dunn
Gen film: Dramă, Horror, SF
Rating: N15
Premiera în România: 10.05.2019
Dacă un copil al altei lumi ar ateriza
forţat pe Pământ, dar în loc să devină
un erou pentru omenire, s-ar
transforma în ceva mult mai sinistru?
Vineri 24 mai: ora 12.30
Sâmbătă 25 mai: ora 10.30 şi
12.30
Duminică 26 mai: orele 10.30 şi
12.30

Aladdin - 3D
(varianta dublată)
24 – 26 mai
Orele: 17.00
Aladdin - 3D
(varianta subtitrată)
Regia: Guy Ritchie

Cu: Billy Magnussen, Will Smith,
Naomi Scott, Nasim Pedrad, Mena
Massoud, Marwan Kenzari
Gen film: Aventuri, Fantastic,
Musical, Romantic
Rating: AG
Premiera în România: 24.05.2019
Disney ne oferă minunata şansă de a
retrăi o poveste extraordinară.
24 – 27 mai ora 20.00
28 - 30 mai
Orele: 17.00; 20.00

John Wick 3: Război
total - 2D
Regia: Chad Stahelski
Cu: Keanu Reeves, Halle Berry, Asia
Kate Dillon, Ian McShane
Gen film: Acţiune, Crimă, Thriller
Premiera în România: 17.05.2019
Cea de-a treia parte a celebrei francize
îl găseşte pe infailibilul asasin John
Wick într-o nouă situaţie la limita
imposibilului: viaţa lui costă acum 14
milioane de dolari, drept pentru care
o armată de vânători de recompense
neobosiţi este pe urmele lui. După
uciderea unui membru al dubioasei
organizaţii internaţionale de asasini
plătiţi, conducerea l-a exclus pe Wick,
lăsându-l fără protecţie în vizorul
celor mai nemiloşi lunetişti din lume.

galaxie, până la sosirea unei misiuni
de salvare.
31 mai – 6 iunie
Orele: 17.00 şi 20.00
Luni: ora 20.00

Godzilla II Regele
Monştrilor – 3D
Regia: Michael Dougherty
Cu: Millie Bobby Brown, Bradley
Whitford, Vera Farmiga, Sally
Hawkins, Kyle Chandler
Gen film: Acţiune, Aventuri,
Fantastic,Horror,SF
Rating: N15
Durata: 132 min
Premiera în România: 31.05.2019
Noua poveste urmează eforturile
eroice ale agenţiei criptozoologice
Monarch, în timp ce membrii ei se
confruntă cu o serie de monştri de
dimensiuni colosale, inclusiv cu
Godzilla, care se va confrunta cu
Mothra, Rodan şi cu rivalul său final,
monstrul cu trei capete King
Ghidorah. Când aceste super-specii
antice, considerate a fi simple mituri,
ies la suprafaţă, toţi se luptă pentru
supremaţie, lăsând însăşi existenţa
omenirii să atârne în balanţă. Oare
care va fi soarta omenirii?

Vineri 31 mai şi 7 iunie: ora
12.30
Sâmbătă 1 iunie şi 8 iunie: orele
10.30 şi 12.30
Duminică 2 iunie şi 9 iunie:
orele 10.30 şi 12.30

Terra Willy: Rătăcit
prin galaxie - 3D
Regia: Eric Tosti
Cu: Edouard Baer, Jason Canning,
Barbara Tissier, Marie-Eugénie
Marechal, Guillaume Lebon, Timothé
Vom Dorp
Gen film: Animaţie, varianta dublată
Rating: AG
Durata: 90 min
Premiera în România: 31.05.2019
Când nava cu care călătorea prin
spaţiu e distrusă, Willy e separat de
părinţii lui şi aterizează cu capsula pe
o planetă sălbatică şi încă neatinsă de
picior de om. Cu ajutorul lui Buck,
roboţelul care are grijă de
supravieţuirea lui, Willy va trebui să
se descurce singur, rătăcind prin

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.
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CS Seijitsu Călăraşi
- palmares impresionant de medalii
Mircea Brânduşă

C

lubul Sportiv Seijitsu
Călăraşi s-a înfiinţat în luna
mai a anului 2013. De la
început şi până în prezent,
sportivii legitimaţi la acest club
sunt antrenaţi de Sensei
Gheorghiţă Mirea, 3 Dan Karate Do Shotokan. Avantajele psihice şi
fizice practicării acestei arte
marţiale sunt deosebit de
importante pentru un sportiv de
performanţă.
Avantajele psihice îmbunătăţesc
concentrarea pentru muncă şi studiu;
Elimină stresul şi ajută la relaxarea
corpului; Oferă încredere ştiind că te poţi
apăra; Permite o atitudine pozitivă faţă
de viaţă prin încredere de sine şi auto
disciplină; Oferă respect pentru sine şi
pentru ceilalţi din jurul tău; Motivaţie şi
sentimentul că poţi rezolva toate
lucrurile.
Avantajele fizice ameliorează reflexele şi
coordonarea; Musculatura se dezvoltă
uniform; Măreşte performanţele în orice
activitate fizică; Măreşte forţa şi
rezistenţa; Măreşte flexibilitatea şi
controlul greutăţii; Stimulează sistemul
circulator şi repirator; Dezvoltă
echilibrul; Dezvoltă capacitatea de
autoapărare.
Clubul Sportiv Seijitsu are un palmares
bogat de medalii: peste 700, dintre care
300 de aur. În toată această perioadă,
C.S.Seijitsu Călăraşi a reuşit să
organizeze de 3 ediţii „Cupa Seijitsu” la
Călăraşi: 18 oct. 2014, 31 oct. 2015, 29
oct. 2016. De asemenea, sportivii de la
C.S.Seijitsu Călăraşi au participat la toate
evenimentele la care au fost solicitaţi în
oraşul nostru, Zilele Călăraşiului, Ziua
Copilului, etc., oferind spectatorilor
prezenţi, demonstraţii spectaculoase de
arte marţiale.
În acest an, Clubul Sportiv Seijitsu
Călăraşi a onorat patru invitaţii unde a
obţinut rezultate remarcabile.
Astfel, în data de 02.03.2019,
C.S.Seijitsu Călăraşi a participat la "Cupa
Voinţa Buftea" ediţia a II-a, unde au fost
prezente 32 de echipe, cu 300 de sportivi,
de la 19 cluburi din ţară. C.S.Seijitsu
Călăraşi a luat parte la această competiţie
cu un lot de 11 sportivi, 10 sportivi din
Călăraşi şi unul de la secţia de karate din
Săpunari-Lehliu, câştigând 21 de
medalii,12 aur, 4 argint şi 5 bronz.
Medaliaţii secţiei de karate din Călăraşi
au fost: Panait Cătălina, loc I kumite;
Coleaşe Darius, loc I kata, loc I kumite,

loc I kihon; Dumitru Iasmina, loc I kata,
loc I kumite; Meşcă Fabian, loc II kata,
locul I kumite, loc I kata, sincron; Stoian
David, loc I kata, loc III kumite, loc I kata
sincron; Toader Hritofer, loc I kata, loc ÎI
kumite, loc III kata sincron; Badea
Eduard, loc I kata sincron; Florea Alin,
loc II kata, loc III kumite, loc III kata
sincron. Blebea Radu, loc II, kumite.
Medaliatul secţiei karate din Săpunari
–Lehliu Sat, Niţă Robert, loc III kata
sincron.
La această competiţie a fost prezent
Preşedintele Federaţiei de Karate WUKF
România, Prof. Dr. Liviu Adrian Crişan
dar şi oficialităţi ale Primăriei Buftea,
competiţia fiind organizată de către Dan
Tamaşi, de la C.S. Voinţa Buftea, cu
sprijinul părinţilor din cluburile Karate
Chitila, Voinţa Buftea şi Primăria Buftea.
În data de 31.03.2019, C.S.Seijitsu
Călăraşi a participat, cu un lot de 17
sportivi din cele 2 secţii de karate, 14
sportivi din Călăraşi şi 3 sportivi de la
secţia din Săpunari –Lehliu Sat, la "Cupa
Artelor Marţiale Ialomiţene Ediţia I",
unde a câştigat un număr de 42 de
medalii, 13 aur, 16 argint, 13 bronz.
Sportivi secţiei de karate din Călăraşi
medaliaţi au fost: Coleaşe Darius, loc I
kata, loc I kihon,loc I semikempo;
Dumitru Iasmina, loc I kata, loc I
semikempo, loc II kata, sincron; Meşca
Fabian, loc II kata, loc I semikempo, loc
II kata sincron; Stoian David, loc I kata,
loc III semikempo, loc II kata sincron;
Panait Cătălina, loc II kata, loc I
semikempo; Blebea Radu, loc II kata, loc

I, semikempo; Florea Alin, loc
semikempo, loc III kata sincron; Toader
Hristofor, loc III semikempo, loc III kata
sincron; Matei Mihnea, loc III
semikempo, loc III kata sincron; Lipu
Alexia, loc II kata, loc ÎI kata sincron;
Bercaru Erika, loc II, kihon; Purcărea
Edward, loc III kata, loc III semikempo,
loc II kata sincron; Ghiuţă Alin, loc III
kata, loc II kata sincron. Sportivii secţiei
de karate din Săpunari-Lehliu Sat
medaliaţi au fost : Niţă Andreea, loc I
kata, loc III semikempo, loc I kihon , loc
II kata sincron; Niţă Robert, loc I kata,
loc III semikempo, loc II kata sincron;
Neagu Daria, loc II kata, loc III
semikempo, loc I kihon, loc II kata
sincron. Sensei Gheorghiţă Mirea
mulţumeşte, pentru invitaţia la acest
eveniment, domnului Sensei Hodorogea
Vasile, de la C.S. H.V.I.Hontai Slobozia,
care a organizat această competiţie în
colaborare cu Direcţia Judeţeană pentru
Sport şi Tineret Ialomiţa.
Pe 13.04.2019, C.S.Seijitsu Călăraşi a
participat la "Cupa României Karate Do",
ediţia a X-a, la Buftea, competiţie
regională cu 14 sportivi din cele două
secţii:12 sportivi de la secţia de karate din
Călăraşi şi 2 sportivi de la secţia de karate
din Sapunari-Lehliu Sat, unde au fost
prezenţi aproximativ 150 de sportivi, şi
au participat la 3 probe: kata, kihon şi
kata sincron, câştigând 21 medalii de aur,
7 argint, 7 bronz. În deschiderea acestei
competiţii, Sensei Gheorghiţă Mirea a
oferit o demonstraţie de 15 minute de Tae
Bo (Aerobic), apoi a avut loc o
demonstraţie de karate Goju-ryu,
executată de Sensei Stan Mandroasa,
împreună cu practicanţii de Goju -Ryu.
Cu această ocazie, Sensei Gheorghiţă
Mirea mulţumeşte pentru invitaţie
domnului Prof. Sensei Stan Mândroasa 3 Dan Director Tehnic Goju-Ryu de
Karate şi Discipline Asociate a Sportului
Preuniversitar- MECT, organizatorul
acestei competiţii, împreună cu
Inspectoratul Judeţean Ilfov, Palatul
Copiilor Ilfov, Direcţia Judeţeană Sport
Ilfov, Primăria oraşului Buftea şi
Asociaţia Sportivă Helmar 54 AK.
Invitaţi de onoare la această competiţie
au fost: Dl. Pistol Gheorge, primarul
oraşului Buftea, D-na Florentina
Ecaterina Coste , Inspector General
Şcolar al Judeţului Ilfov, Prof. Titel
Iordache, inspector de specialitate
pentru Educaţie Fizică şi Sport
al

Inspectoratului Şcolar al Judeţului Ilfov.
Medaliaţii secţiei de karate din Călăraşi
au fost: Meşca Fabian, loc I kata, loc I
kihon, loc I kata sincron: Panait Cătălina,
loc II kata, loc I kihon , loc I kata sincron;
Dumitru Iasmina, loc I kata, loc II kihon ,
loc I kata sincron, Florea Alin, loc I kata,
loc I kihon, loc III kata sincron, Coleaşe
Darius, loc I kata, loc I kihon, loc ÎI kata
sincron; Lipu Alexia, loc I kata, loc I
kihon, loc II kata sincron; Stoian David,
loc II kata, loc II kihon, loc I kata sincron;
Ioniţă Ramona, loc III kata, loc II kihon,
loc I kata sincron; Ghiuţă Alin, loc I
kihon, loc III kata sincron; Purcărea
Edward, loc III kata, loc III kata sincron;
Bercaru Erika, loc III kata; Calotă
Cristian loc III kata. Medaliaţii secţiei de
karate din Sapunari –Lehliu Sat au fost:
Niţă Robert, loc I kihon, loc I kata, loc I
kata sincron.
În data de 20.04.2019, C.S.Seijitsu
Călăraşi a fost invitat la competiţia de
karate de la Săcele, Cupa Tigers, ediţia a
VII-a, organizată de către C.S.Karate
Tigers Braşov, competiţie ce a strâns la
start un număr de 230 sportivi, de la 15
cluburi din ţară. La acest turneu,
C.S.Seijitsu Călăraşi a participat cu 7
sportivi din cele 2 secţii de karate,
împreună cu instructorul clubului,
Sensei Gheorghiţă Mirea, câştigând un
număr de 21 de medalii: 11aur, 6 argint, 4
bronz. De la secţia de karate din Călăraşi
au participat 5 sportivi, respectiv 2
sportivi de la secţia de karate din
Săpunari-Lehliu Sat. Medaliaţii secţiei
de karate din Călăraşi sunt: Meşca
Fabian, loc I kata, loc I kumite, loc I kata
sincron; Stoian David, loc I kata, loc I
kumite, loc I kata sincron; Dumitru
Iasmina Maria, loc II kata, loc I kumite,
loc I kata sincron; Coleaşe Darius, loc I
kata, loc III kumite, loc II kata sincron;
Panait Cătălina loc III kata, loc III
kumite, loc II kata sincron. Medaliaţii
secţiei de karate din Săpunari –Lehliu:
Niţă Robert, loc I kata, loc I kumite, loc II
kata sincron; Niţă Andreea, loc III kata,
loc II kumite, loc II kata sincron. Pe
această cale, Sensei Gheorghiţă Mirea
mulţumeşte, pentru invitaţia la această
competiţie, domnului Marian Seidecaru
de la C.S.Karate Tigers Braşov şi
părinţilor copiilor din club, pentru
susţinerea financiară. Nu în ultimul
rând, mulţumeşte sportivilor care, şi de
această dată, au reprezentat cu cinste şi
onoare, atât oraşul Călăraşi, cât şi judeţul
nostru în această competiţie.
Din păcate, neavând sponsorizări pentru
echipamente şi susţinerea sportivilor,
Sensei Gheorghiţă Mirea nu a reuşit să
participe cu sportivii pe care îi
antrenează la competiţiile naţionale de
mare anvergură sau internaţionale. În
acest sens, Sensei Gheorghiţă Mirea,
precum şi părinţii sportivilor, îi roagă pe
toţi oamenii de bine din Călăraşi, precum
şi agenţii economici, dar şi autorităţile
locale, să sprijine financiar Clubul
Sportiv Seijitsu pentru chiria sălii de
antrenament, transportul sportivilor la
competiţii, dotare cu echipament
adecvat şi medicaţie specifică
rezultatelor de performanţă. Cei
interesaţi de practicarea acestei arte
marţiale, sunt invitaţi în Călăraşi, la sala
de sport a Liceului Teoretic Mihai
Eminescu în zilele: luni, miercuri şi
vineri, între orele 18.00-19.30 şi în
Săpunari –Lehliu Sat, la Şcoala Nr. 2,
marţi şi joi orele 18.30-20.00 şi vineri
17.00-18.30. Pentru relaţii suplimentare
pot suna la nr. tel. 0737406199. Nu în
ultimul rând, Sensei Gheorghiţă Mirea
intenţionează deschiderea unei secţii de
karate în cadrul CSM Călăraşi sau al unui
"Cerc de Karate în cadrul Palatului
Copiilor Călăraşi" aşa cum există şi în
alte judeţe din România.
www.obiectiv-online.ro
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Dunărea Călăraşi a reuşit
imposibilul. A ÎNVINS Dinamo!

un an, Dunărea învingea tot la Călăraşi
pe Ripensia Timişoara, asigurându-şi
matematic prezenţa în liga I cu vreo 5
etape înainte de finalul sezonului. Cu 21
de puncte în cont, Dunărea urcă pe 6,
loc de baraj, devansându-i pe sibienii de
la Hermannstadt care vineri au fost
învinşi clar la Mediaş de Gaz Metan
(scor 4-1). Sâmbătă, 11 mai, echipa
noastră va juca la Iaşi cu Poli, urmând
ca marţi să se dueleze la Călăraşi cu o
altă echipă din Moldova, FC Botoşani.

Dunărea Călăraşi Dinamo Bucureşti 1-0

S

âmbăta trecută, la Călăraşi,
într-un moment extrem de
dificil, Dunărea a reuşit...
imposibilul! Remontaţi mental, rapid,
după remiza de acasă cu
Hermannstadt, Luchin&Co au
câştigat cu 1-0 în faţa unui nume de
legendă din fotbalul românesc,
Dinamo Bucureşti.
Venit cam cu tot ce avea mai bun,
Mircea Rednic s-a izbit, la Călăraşi, de o
nucă tare. Dunărea a început bine
trecându-şi în cont primele ocazii încă
din start.În minutul 11, mingea circulă

pe traseul Ammari – Iancu ultimul
şutează dar Mamoutou e pe fază şi
respinge balonul. Opt minute mai
târziu, Benzar îi pasează lui Ammari,
acesta centrează în faţa porţii însă Iancu
nu poate ajunge la balon, fiind surprins
şi în ofsaid.
Dinamo bifează ocazia primei reprize în
minutul 32. Simon Zenke întoarce o
minge în careu, Sorescu sare peste ea şi
din apropiere de buturile lui Straton, D.
Popa şutează puternic însă puţin pe
lângă. În partea a doua, galben –
albaştrii par şi mai motivaţi şi mai
determinaţi periclitând în câteva
rânduri poarta apărată de Muţiu. În
minutul 70, bucuria capătă dimensiuni

apocaliptice. Neobositul Gabi Enache
centrează perfect de pe dreapta, Daniel
Benzar lasă balonul până la Ammari
care fără preluare şutează fără nicio
speranţă pentru portarul dinamovist.
Energia transmisă de cei peste 3500 de
spectatori e decisivă. În minutul 83. G.
Enache de la Dunărea şi R. Grigore de la
Dinamo sunt eliminați de centralul
Marcel Bârsan.
Două minute mai târziu şi Dan Alexa,
susţinut din tribună de fetiţele şi mama
sa, este şi el trimis în tribună de Bârsan.
Dunărea rezistă şi câştigă meritat o
partidă pe care n-o vom uita niciodată.
Venită într-un moment de sărbătoare
pentru fotbalul călărăşean. În urmă cu

A marcat: Najib Ammari (70')
Dunărea: 25 Cătălin Straton – 23.
Filip Gligorov (7. Aymen Souda, 75'), 17.
Alin Dobrosavlevici, 24. Srgian Luchin,
27. Gaston Mendy – 26. Gabriel
Ebache, 5. Gabi Simion, 44. Conor
Henderson, 97. Daniel Benzar (21.
Hamidou Keyta, 90+1) – 11. Gabi Iancu
(3. Cristi Sârghi, 85'), 9. Najib Ammari.
Rezerve: 33. Niculai Calancea – 77.
Steliano Filip, 89. Georgian Honciu, 10.
Valentin Munteanu.
Antrenor: Dan Alexa
Dinamo: 1. Vlad Muţiu – 21. Damien
Dussaut, 2. Linas Klimavicius, 27.
Ricardo Grigore, 7. Nasser Aliji – 88.
Simon Zenke (70. Reda Jaadi, 58'), 17.
Mamoutou N'Diaye, 10. Dan Nistor, 22.
Deian Sorescu (42. Alexandre Mfutila,
71') – 43. Mattia Montini, 19. Daniel
Popa (9. Athanasios Papazoglu, 58')
Rezerve: 39. Parfait Mandanda – 13.
Denis Ciobotariu, 23. Ionuţ Şerban, 29.
Cătălin Măgureanu.
Antrenor: Mircea Rednic
Au arbitrat: Marcel Bârsan
(Bucureşti) – Ciprian Danşa (Satu
Mare), Mihai Marica (Bistriţa).
Rezervă: Andrei Antonie (Bucureşti)
Observatori: Eduard Dumitrescu
(Bucureşti), Marian Ivan (LPF –
Braşov)
Cartonaşe galbene: S. Luchin (43'),
A. Dobrosavlevici (59'), G. Simion (76'),
D. Benzar (90+1'), C. Straton (90+3') /
D. Dussaut (78').
Cartonaşe roşii: G. Enache (82') / R.
Grigore (82')

Dan Alexa: Venim după o victorie cu Dinamo, trebuie
să fructificăm încrederea pe care o avem acum cu Iaşiul
n epilogul etapei a 9-a a playout-ului
Ligii 1 Betano se vor afla faţă în faţă la
Iaşi, Politehnica şi Dunărea Călăraşi,
meci programat sâmbătă, 11 mai, de la
ora 18.00. Antrenorul Dan Alexa a
prefaţat joi partida din Copou, subliniind
că elevii săi ar trebui să abordeze disputa
cu încrederea obţinută după jocul şi
rezultatul obţinut etapa precedentă cu
Dinamo.

Î

„Meciul de la Iaşi e, la fel, foarte
important. Sunt trei puncte puse în joc.
Iaşiul e o echipă care are foarte mulţi
jucători cu experienţă. Au nişte
probleme, din ce-am auzit, de natură
administrativă. Pe Stoican, care mi-a fost
şi coleg, îl ştiu foarte bine. Este genul de
antrenor care ştie să motiveze jucătorii în
momentele grele. E apreciat de jucătorii
săi. Cu siguranţă vom întâlni o echipă
foarte motivată. Pentru ei, o înfrângere îi
va transforma, în contracandidaţi la
retrogradare.”, a spus Dan Alexa.
„Venim după un joc şi un rezultat bun cu
Dinamo. Asta ar trebui să ne dea foarte
www.obiectiv-online.ro

multă încredere şi să mergem acolo
încrezători. Am încredere în jucătorii
mei. Am mai demonstrat încă o dată că
împotriva echipelor mari putem avea
evoluţii bune spre foarte bune. În
eventualitatea unui succes, securizăm
cumva locul de baraj şi asta e foarte
important.”, este de părere antrenorul
călărăşenilor.
În întâlnirile anterioare, Dunărea a
obţinut o victorie (acasă, în turul
sezonului regulat) iar Politehnica două
(una acasă în returul sezonului regulat şi
alta la Călăraşi în turul play – out-ului).
„Am pierdut aici cu ei deşi am controlat
jocul 83 de minute. A spus-o şi Stoican
după joc, că au avut multă şansă. Am
făcut meciuri bune împotriva lor.
Sâmbătă, cel mai important este să avem
o evoluţie bună, să fim foarte bine
motivaţi”, a conchis Dan Alexa.
Poli Iaşi ocupă în acest moment locul 4 cu
25 de puncte în vreme ce Dunărea e pe 6
cu 21. În turul play – out-ului, ieşenii au
câştigat cu 2-1.
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Bilanţul subvenţiilor acordate
angajatorilor care încadrează în
muncă şomeri de către AJOFM Călăraşi

Poliţiştii locali vor
avea ture de 8 ore
şi nu de 12 ore ca
până acum
n urma unor discuţii purtate între
primarul Daniel Ştefan Drăgulin,
viceprimarul Dragoş Coman şi
conducerea Direcţiei Poliţiei Locale
Călăraşi, pentru eficientizarea activităţii
poliţiştilor locali, începând cu 15 mai a.c.
programul activităţilor de patrulare va fi de
8 ore, faţă de 12 ore cât e în prezent.

Î

Programul de 8 ore pentru activităţile de
patrulare, ca tactică poliţienească
organizată, este ideal pentru activităţile de
ordine şi siguranţă publică.
În acest moment, programul Poliţiei Locale
Călăraşi presupune ture de 12 ore, iar noul
program ce va fi implementat, cu ture de 8
ore, este unul mai flexibil care permite, din
punct de vedere matematic, mutarea unor
patrule rapid şi eficient pe paliere orare
determinate de situaţiile care apar.
De asemenea, se pot programa patrule de la
ora 15.00 la ora 23.00, perioadă în care de la
începutul lunii iunie până la sfârşit de
septembrie afluxul de cetăţeni este mai
mare pe stradă, în parcuri, locuri de
agrement etc.
Ca o concluzie, programul de 8 ore are
următoarele avantaje:
-Flexibilitate în ceea ce priveşte mutarea
unor patrule după o tură pe alta
-Creşterea numărului de patrule pe anumite
intervale orare
-Creşterea siguranţei cetăţenilor şi
asigurarea mai bună a integrităţii bunurilor
aparţinând domeniului public

...afli ce se-ntâmplă
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Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă din
Călăraşi aplică o serie de măsuri active ce vizează integrarea
pe piaţa muncii a şomerilor şi persoanelor aflate în căutarea
unui loc de muncă. Printre măsurile destinate creşterii
şanselor de ocupare a şomerilor se numără acordarea de
subvenţii în vederea stimulării angajatorilor de a încadra pe
piaţa muncii persoane aparţinând unor categorii
dezavantajate sau cu acces mai dificil pe piaţa muncii.
Astfel, persoanele juridice primesc lunar, pe o perioadă de
12 luni, o subvenţie în cuantum de 2.250 lei, dacă
încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată persoane
din următoarele categorii:
-şomeri peste 45 ani sau părinţi unici susţinători ai
familiilor monoparentale, persoane cu handicap, proaspăt
absolvenţi, şomeri de lungă durată sau tineri NEETs, cu
obligaţia menţinerii raporturilor de muncă sau de serviciu
cel puţin 18 luni.
Subvenţiile se acordă la solicitarea angajatorilor care
încadrează în muncă persoane din categoriile mai sus
menţionate.
Bilanţul la nivelul anului 2018, în ceea ce priveşte măsurile
active oferite, de către AJOFM Călăraşi, angajatorilor
călărăşeni este următorul:
Conform articolului 85 din legea 76/2002 privind sistemul
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de
muncă,111 agenţi economici au semnat cu AJOFM Călăraşi
un număr de 162 convenţii pentru încadrarea în muncă a
228 persoane, din care:
l
Persoane cu handicap – 4 pers.
l
Tineri NEETs – 17 pers.
l
Unici întreţinători de familie – 6 pers.
l
Persoane care întermen de 5 ani de la data angajării
îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată
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parţială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă – 7
pers.
l
Persoanepeste 45 de ani – 194 pers.
Conform articolului 80 din legea 76/2002 privind sistemul
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de
muncă, 17 agenţi economici au semnat cu AJOFM Călăraşi
un număr de 19 convenţii pentru încadrarea în muncă a 21
de absolvenţi.
Suma alocată pentru plata acestor convenţii a fost în
valoare de 1.051.783 lei. Facilităţile financiare destinate
stimulării încadrării în muncă sunt susţinute şi prin
proiectele implementate de ANOFM şi co-finanţate din
Fondul Social European prin Programul Operaţional
Capital Uman 2014-2020.
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Situaţia principalilor indicatori socio-economici
ai Judeţului Călăraşi, în luna februarie 2019
Evoluţia principalilor indicatori socio-economici la
nivelul judeţului Călăraşi, în luna februarie 2019, s-a
caracterizat prin:
- creşterea producţiei industriale realizată în luna februarie 2019 cu
18,7% faţă de luna precedentă şi respectiv cu 35,5% comparativ cu
producţia industrială realizată în luna februarie 2018;
- creşterea câştigului salarial mediu nominal net cu 1,1%
comparativ cu luna precedentă şi respectiv cu 16,9% comparativ cu
luna februarie 2018 ;
- menţinerea la acelaşi nivel a ratei şomajului înregistrat la sfârşitul
lunii februarie 2019 faţă de luna precedentă şi scăderea faţă de luna
februarie 2018 cu 0,7 puncte procentuale;
- creşterea indicelui de utilizare netă a locurilor de cazare, din
structurile de primire turistică, cu 2,5 puncte procentuale faţă de
luna anterioară şi scăderea cu 31,2 puncte procentuale faţă de luna
februarie 2018;
- creşterea numărului de autorizaţii de construire eliberate pentru
clădiri rezidenţiale cu 12 comparativ cu luna precedentă şi respectiv
cu 5 faţă de luna februarie 2018;
- scăderea numărului născuţilor –vii, al deceselor generale, al
deceselor sub un an şi creşterea numărului căsătoriilor şi al
divorţurilor. Comparativ cu luna februarie 2018, a crescut numărul
născuţilor-vii, deceselor generale şi al divorţurilor.Numărul
căsătoriilor şi al deceselor sub un an s-au menţinut la acelaşi nivel
comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent.
Producţia industrială realizată în luna februarie 2019 a
înregistrat o creştere cu 18,7% comparativ cu luna precedentă.
În luna februarie 2019, aportul industriei prelucrătoare a fost de
99,7% din volumul total al producţiei industriale realizată.
Producţia industrială realizată în luna februarie 2019, comparativ
cu luna februarie 2018, a fost mai mare cu 35,5%, creşterea
datorându-se în principal producţiei din industria prelucrătoare.
S-au înregistrat creşteri în : industria alimentară,fabricarea
articolelor de îmbrăcăminte şi în industria metalurgică.
Câştigul salarial mediu nominal brut pe total judeţ, în luna
februarie 2019, a fost de 4149 lei, mai mare cu 0,2% comparativ cu
luna precedentă şi respectiv cu 15,3% comparativ cu luna februarie
2018. Pe ramuri de activitate, acesta a fost de 4274 lei în agricultură,
silvicultură şi pescuit, de 3337 lei în industrie şi construcţii şi de
4692 lei în servicii.
Câştigul salarial mediu nominal net în luna februarie 2019, a
fost de 2531 lei, mai mare cu 1,1% comparativ cu luna precedentă şi
respectiv cu 16,9% comparativ cu luna februarie 2018. Pe ramuri de
activitate, acesta a fost de 2549 lei în agricultură, silvicultură şi
pescuit, de 2176 lei în industrie şi construcţii şi de 2781lei în
servicii.
Câştigul salarial mediu nominal brut la nivelul economiei
naţionale, în luna februarie 2019 a fost de 4819 lei, iar cel net de
2933 lei. Comparativ cu luna precedentă, câştigul salarial mediu
nominal net a scăzut cu 0,1%. Indicele câştigului salarial real,
calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal net şi
indicele general al preţurilor de consum al populatiei, a fost de
99,1% pentru luna februarie 2019 faţă de luna precedentă, de
205,1% faţă de octombrie 1990 şi de 113,6% faţă de aceeaşi perioadă
a anului precedent.
Efectivul salariaţilor, la sfârşitul lunii februarie 2019, a fost de
45393 persoane, mai mare cu 210 persoane faţă de luna precedentă
şi respectiv cu 963 persoane faţă de luna februarie 2018.
Pe ramuri de activitate, numărul salariaţilor a fost de 4,9 mii
persoane în agricultură, silvicultură şi pescuit, de 15,6 mii persoane
în industrie şi construcţii şi de 24,9 mii salariaţi în servicii.
Potrivit datelor furnizate de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea
Forţei de Muncă Călăraşi, numărul şomerilor înregistraţi, la
sfârşitul lunii februarie 2019, era de 3889 persoane, în scădere cu 5
persoane faţă de luna precedentă (-0,1%).
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Comparativ cu luna februarie 2018, numărul şomerilor înregistraţi
a fost mai mic cu 616 persoane (-13,7%).
La sfârşitul lunii februarie 2019, femeile reprezentau 45,9% din
numărul total al şomerilor înregistraţi.
Din numărul total al şomerilor înregistraţi, 558 persoane (14,3%
din total şomeri) beneficiau de indemnizaţie de şomaj 75% şi 37
persoane (1,0% din total şomeri) au primit indemnizaţie de şomaj
50%.
Numărul şomerilor neindemnizaţi la sfârşitul lunii februarie 2019
era de 3294 persoane, reprezentând 84,7% din totalul şomerilor
înregistraţi – majoritatea (84,4%) având studii primare, gimnaziale
sau profesionale.
Rata şomajului înregistrată la sfârşitul lunii februarie 2019, în
judeţul Călăraşi, a fost de 4,3%, calculată în raport cu populaţia
activă civilă totală (4,3% în luna ianuarie 2019 şi 5,0% în luna
februarie 2018).
Pentru femei, rata şomajului în luna februarie 2019 a fost de 4,2%
(4,2% în luna ianuarie 2019 şi 4,6% în luna februarie 2018).
Pentru bărbaţi, rata şomajului în luna februarie 2019 a fost de 4,3%
(4,4% în luna ianuarie 2019 şi 5,3% în luna februarie 2018).
Evoluţia principalelor fenomene demografice în luna
februarie 2019, comparativ cu luna precedentă a fost caracterizată
de scăderea numărului născuţilor –vii , al deceselor generale, al
deceselor sub un an şi de creşterea numărului căsătoriilor şi
divorţurilor. Comparativ cu luna februarie 2018, a crescut numărul
născuţilor –vii , deceselor generale şi al divorţurilor. Numărul
căsătoriilor şi al deceselor sub un an s-au menţinut la acelaşi nivel
comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent.
Natalitatea. În luna februarie 2019, numărul născuţilor-vii a fost
de 159, mai mic cu 76 faţă de luna precedentă şi mai mare cu 12 faţă
de luna februarie 2018.
Mortalitatea generală. În luna februarie 2019, numărul
deceselor înregistrate a fost de 416, mai mic cu 52 faţă de luna
precedentă şi mai mare cu 21 comparativ cu luna februarie 2018.
Mortalitatea infantilă. În luna februarie 2019 s-au înregistrat 2
decese sub 1 an, cu 1 mai puţin faţă de luna precedentă şi faţă de
aceeaşi perioadă a anului precedent s-a menţinut la acelaşi nivel.
Sporul natural. Ca urmare a faptului că numărul născuţilor-vii a
fost mai mic decât cel al deceselor, s-a înregistrat un spor natural
negativ -257 persoane în luna februarie 2019
(-233 persoane în luna ianuarie 2019 şi - 248 în luna februarie
2018).
Nupţialitatea. La oficiile de stare civilă, în luna februarie 2019, sau înregistrat 55 căsătorii, mai multe cu 15 faţă de luna precedentă şi
faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent s-a menţinut la acelaşi
nivel.
Divorţialitatea. În luna februarie 2019 s-au înregistrat 45
divorţuri, mai multe cu 41 faţă de luna precedentă, respectiv cu 3
faţă de luna februarie 2018 .
În luna decembrie 2018, comerţul internaţional cu bunuri s-a
concretizat într-un volum al exporturilor FOB de 34,7 milioane euro
şi al importurilor CIF de 22,0 milioane euro, înregistrând un sold de
12,7 milioane euro. Exporturile FOB au înregistrat o scădere faţă de
luna precedentă (-5,9%) şi o creştere faţă de luna decembrie 2017
(+92,9%), importurile CIF au înregistrat o scădere faţă de luna
precedentă (-7,4%) şi o creştere de (+5,1%) faţă de aceeaşi
perioadă a anului precedent.
În perioada 1.I-31.XII.2018, în structura exporturilor, ponderea o
deţin următoarele secţiuni din Nomenclatorul Combinat (NC) :
produse vegetale (26,0%), metale comune şi articole din acestea
(36,7%), articole din piatră, ciment, ceramică, sticlă şi din alte
materiale similare (12,6%), materii textile şi articole din acestea
(10,2%), maşini, aparate şi echipamente electrice de înregistrat sau
de reprodus sunetul şi imaginile (5,9%), pastă din lemn deşeuri de

hârtie şi carton şi articole din acestea (3,4%).
În structura importurilor, în perioada 1.I-31.XII.2018, ponderea o
deţin următoarele secţiuni: metale comune şi articole din acestea
(30,2%), maşini, aparate şi echipamente electrice de înregistrat
sau reprodus sunetul şi imaginile (16,0%), materii textile şi articole
din acestea (7,5%), pastă din lemn deşeuri de hârtie şi carton şi
articole din acestea (7,8%), articole din piatră, ciment, ceramică,
sticlă şi din alte materiale similare (6,6%), mijloace de transport
(5,7%), produse vegetale (3,1%), produse ale industriei chimice şi
ale industriilor conexe (11,5%), materiale plastice, cauciuc şi
articole din acestea (3,7%), animale vii şi produse animale (3,0%).
În luna februarie 2019 activitatea de turism s-a caracterizat prin
creşterea numărului de sosiri, a numărului de înnoptări în
structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică şi a
indicelui de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în
funcţiune faţă de luna precedentă. Comparativ cu aceeaşi perioadă a
anului precedent, s-a caracterizat prin creşterea numărul sosirilor
şi de scăderea numărului innoptărilor, şi a indicelui de utilizare
netă a locurilor de cazare.
Numărul de sosiri ale turiştilor în structurile de primire
turistică cu funcţiuni de cazare turistică în luna februarie 2019, a
fost de 1320, mai mare cu 8,1% comparativ cu luna anterioară şi
respectiv cu 11,7 % comparativ cu luna februarie 2018.
Sosirile înregistrate în structurile de tip hotel au reprezentat 66,1%
din numărul total de sosiri în structurile de primire turistică cu
funcţiuni de cazare, în timp ce sosirile înregistrate în structurile de
tip motel au reprezentat 17,7%.
Numărul de înnoptări în structurile de primire turistică cu
funcţiuni de cazare turistică, în luna februarie 2019, a fost de 3326,
mai mare cu 6,9% faţă de luna precedentă şi mai mic cu 62,3%
comparativ cu luna februarie 2018.
Înnoptările înregistrate în structurile de tip hotel au reprezentat
59,6% din numărul total de înnoptări în structurile de primire
turistică cu funcţiuni de cazare turistică, în timp ce înnoptările
înregistrate în structurile de tip motel au reprezentat 29,8%.
Indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în
funcţiune, în luna februarie 2019, a fost de 16,0% la total structuri
de primire turistică cu funcţiuni de cazare, mai mare cu 2,5 puncte
procentuale comparativ cu luna precedentă şi mai mic cu 31,2
puncte procentuale comparativ cu luna februarie 2018.
În luna februarie 2019, s-au eliberat 29 autorizaţii de
construcţii pentru clădiri rezidenţiale, mai multe cu 12 faţă de
luna anterioară şi respectiv cu 5 comparativ cu luna februarie 2018.
Rata inflaţiei, determinată pe baza creşterii preţurilor de consum
la populaţie, a fost în luna februarie 2019 de 0,79% faţă de luna
precedentă şi de 3,83% faţă de luna februarie 2018.
Rata medie lunară a inflaţiei, în perioada 1.01-28.02.2019, a fost de
0,8%, în creştere faţă de perioada corespunzătoare a anului
precedent(0,5%).
În luna februarie 2019 faţă de luna anterioară, au crescut preţurile
mărfurilor alimentare (+1,27%), a
mărfurilor nealimentare
(+0,57%), precum şi tarifele serviciilor (+0,55%).

12 Publicitate

10 - 16 mai 2019
...afli ce se-ntâmplă

