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Dan Drăgulin, 
preşedinte PNL: 
„Aşa cum mă cunosc 
eu pe mine, şi unii 
dintre voi mă 
cunoaşteţi, nu am 
minţit şi nu mint, 
nu-mi stă în caracter“
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Răzvan Ciucă, după cum chiar veniment literar de 
domnia sa spunea, şi l-am excepţie pentru redacţia E forţat să răscolească printre Obiectiv. Cartea „Între 
gânduri şi amintiri, printre oglinzi şi amintiri”, izvorâtă din 
poveşti şi oameni, să spună paginile ziarului, scrisă de 
lumii întregi câtă trăire există editorialistul Răzvan Ciucă, a 
în fiecare pas pe care omul îl fost lansată vineri, 17 mai a.c., 
face în viaţă.la Muzeul Satului din 

Bucureşti. Lui Răzvan Ciucă nu i-a luat 
prea mult timp să răspundă Întâlnirea cu Răzvan Ciucă a 
provocării, astfel că, din fost una întâmplătoare dar 
toamna lui 2012 a deschis, în providenţială. L-am „închis 
paginile...l într-o casetă redacţională” pe 

Biserica 
, aproape 

de comunitate

"Sfinţii Arhangheli 
Mihail şi Gavriil"
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ortul Turistic şi de Agrement, care Turismului. finanţare în vederea începerii lucrărilor 
urmează să fie amenajat de Consiliul „Vestea bună pe care am primit-o de la pentru Portul Turistic şi de Agrement. Este o PJudeţean Călăraşi pe malul braţului Ministerul Turismului ne dă practic undă dovadă în plus că eu şi echipa mea de la 

Borcea, a primit aviz favorabil de la Ministerul verde pentru semnarea contractului de Consiliul Judeţean ne...

Aviz favorabil pentru 
din Călăraşi

portul turistic 
şi de agrement 

Editorialistul ziarului Obiectiv, 
  a lansat cartea 

„Între oglinzi şi amintiri”
Răzvan Ciucă,

Aurel Gazu: 
„Toate proiectele pe care 
le am în implementare 
doresc să le continui 
şi să le finalizez în anii 
următori”

Mihail Penu: 
„Asfaltarea 
străzilor este 
una dintre 
cele mai 
importante 
investiţii 
realizate în 
comuna 
Chiselet”

Trofeul 

Călăraşi a ajuns în 

Republica Moldova

„Flori de Mai” 

Dunărea Călăraşi 
obţine trei puncte 
importante împotriva 
Concordiei
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n Locul I la categoria licee: 
Colegiul Naţional „Barbu 
Ştirbei” Călăraşi
n Locul I la categoria şcoli 
gimnaziale: Şcoala nr. 1 din 
comuna Luica

n data de 22 mai s-a desfăşurat, în 
incinta Inspectoratului pentru ÎSituaţii de Urgenţă „Barbu Ştirbei” al 

judeţului Călăraşi, etapa judeţeană a 
concursului „Cu viaţa mea apăr viaţa” – 
ediţia 2019. 

Concursul cu tematică de protecţie civilă 
are caracter educativ, tehnico-aplicativ 
şi sportiv şi se organizează anual cu 
elevii din şcoli şi licee, fiind compus din 
trei probe, care urmăresc cunoaşterea 
actelor normative privind activitatea de 
protecţie civilă şi formarea deprinde-
rilor practice pentru acordarea primului 
ajutor, cât şi cunoaşterea modului de 
folosire a mijloacelor de protecţie 
individuală.

Concursul presupune parcurgerea a trei 
urgenţă sau dezastre la care este expusă probe distincte: o probă teoretică (scrisă 
comunitatea din care fac parte; - text grilă cu 30 de întrebări) şi două 

practice: transportul asistat al unei -adoptarea comportamentului adecvat 
persoane accidentate, aşezată pe targă, şi cunoaşterea modului de acţiune în 
pe distanţa de 50 de metri, care cazul iminenţei producerii sau al 
presupune şi trecerea peste un obstacol apariţiei unei situaţii de urgenţă; 
(gard); iar cea de-a doua probă practică -formarea spiritului de solidaritate şi 
presupune deplasarea unui concurent implicarea individuală sau în echipă în 
cu masca pe figură (cu vizorul obturat) acţiunile de prevenire şi de intervenţie 
într-un raion contaminat şi  cu în situaţii de urgenţă.       
obstacole, care este dirijat de un Această competiţie a fost organizată de 
coechipier. către Inspectoratul Şcolar Judeţean şi 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 
La această etapă au participat elevi „Barbu Ştirbei” al judeţului Călăraşi, cu 
din cinci licee şi 9 şcoli gimnaziale sprijinul financiar al Consiliului 
din judeţul Călăraşi. judeţean Călăraşi.

Competiţia reprezintă o activitate Călăraşi, pe locul al doilea s-a clasat categoria şcoli gimnaziale - a fost 
extraşcolară de pregătire a elevilor din La finalul concursului, echipele Liceul Teoretic Mihai Eminescu din câştigat de Şcoala Gimnazială nr. 1 din 
învăţământul gimnazial şi liceal şi se câştigătoare au primit diplome, Călăraşi, pe locul al treilea Liceul comuna Luica, pe locul al doilea s-a 
organizează în următoarele scopuri: cupe şi medalii. Danubius şi premiul Fair play a fost clasat Şcoala Gimnazială nr.1 din 
-dezvoltarea capacităţii de percepţie a obţinut de echipajul Liceului Tehnologic comuna Unirea, pe locul al treilea Locul I la faza judeţeană a concursului 
protecţiei civile ca ansamblu de Dan Mateescu. Şcoala Gimnazială nr.1 din comuna cercurilor tehnico-aplicative de elevi 
activităţi cu caracter exclusiv umanitar; Locul I la faza judeţeană a concursului Nana, iar premiul Fair-play a fost „Cu viaţa mea apăr viaţa”- ediţia 2019 - 
-cunoaşterea şi aprecierea factorilor de cercurilor tehnico-aplicative de elevi acordat echipajului Şcolii gimnaziale categoria licee - a fost câştigat de 
risc potenţial generatori de situaţii de „Cu viaţa mea apăr viaţa”- ediţia 2019 – din comuna Gălbinaşi.Colegiul Naţional Barbu Ştirbei 

nspectoratul de Poliţie data de 24.05.2019;
Judeţean Călăraşi, prin Pentru sesiunea ianuarie Iintermediul Serviciului 2020: pentru şcolile de agenţi 

Resurse Umane, desfăşoară de poliţie „Vasile Lascăr” şi 
activităţi specifice de „Septimiu Mureşan”  d in 
recrutare a candidaţilor subordinea  Inspectoratului  
pentru a participa la General al Poliţiei Române – 
concursurile de admitere în cererile - tip de înscriere se depun 
instituţiile de învăţământ de către candidaţi până la data de 
care realizează formarea 15.11.2019.
iniţială a personalului pentru Relaţii suplimentare privind 
nevoile Ministerului înscrierea, condiţiile de participare 
Afacerilor Interne – sesiunea şi constituirea dosarelor de 
2019 şi ianuarie 2020. candidat se pot obţine la Serviciul 

Resurse Umane din cadrul  Pentru sesiunea 2019: pentru 
Inspectoratului de Poliţie Judeţean A c a d e m i a  d e  P o l i ţ i e  
Călăraşi, municipiul Călăraşi, B-„Alexandru Ioan Cuza”, pentru 
dul Republicii nr.44, judeţul instituţiile de învăţământ superior 
Călăraşi, şi de pe site-ul I.P.J. din cadrul M.Ap.N şi S.R.I. care 
Călăraşi,pregătesc specialişti pentru nevoile 
 https://cl.politiaromana.ro la M.A.I. - cererile tip de înscriere se 
secţiunea Carieră / Admitere 2019.depun de către candidaţi până la 

funcţionat cherhanaua oraşului, între rimarul Municipiului Călăraşi, 
anii 1970 – 1980 a gazduit o secţie a Casei Daniel Ştefan Drăgulin, a semnat, 
Pionierilor  (club karting), urmată de Pla sediul Ministerului Agriculturii 
înfiinţarea la data de 01.06.1980 a şi Dezvoltării Rurale, un nou contract de 
Grădinii Zoologice Călăraşi, în care se finanţare europeană, cel care vizează 
regăseau câteva mamifere sălbatice şi proiectul ”Promovarea incluziunii 
domestice, precum şi o colecţie de păsări sociale prin înfiinţarea unui club al 
exotice provenite dintr-o colecţie priva-pescarilor dunăreni din Municipiul 
tă. După mutarea Grădinii Zoologice în Călăraşi”. Proiectul este finanţat prin 
noul sediu, începând cu anul 1985 şi Programul Operaţional pentru Pescuit şi 
până în 1990, clădirea a avut destinaţia Afaceri Maritime 2014-2020,Prioritatea 
de acvariu. Perioada 1990 – 1993 4 a UE -  O ocupare a forţei de muncă şi o 
regăseşte clădirea cu destinaţia de coeziune teritorială sporită, Măsura 2.1 
unitate de alimentaţie publică şi ca punct – Promovarea i valorificarea produselor 
de atracţie al oraşului, prin desfăşurarea şi activităţilor specifice zonei.
activităţilor de agrement  pe lacul din 

Valoarea totală a proiectului este de vecinătatea clădirii, amenajat în urma cu 
a p r o x i m a t i v  3 4 0 . 0 0 0  d e  e u r o  mai mulţi ani, pe care se făceau plimbări 
(1.622.249,66 lei), iar valoarea maximă a cu hidrobiciclete şi bărci de agrement. 
unui proiect finanţată nerambursabilă Din 1993 şi până în prezent, în clădire nu ţia proprie. comunitatea pescarilor dunăreni din este de 200.000 de euro (883.212,80 lei) s-a mai desfăşurat nicio activitate, lucru municipiul Călăraşi, în care aceştia vor inclusiv TVA, sumă de care proiectul Prin acest proiect se va înfiinţa un Club al care a determinat degradarea acesteia, putea social iza în desfăşurarea  menţionat beneficiază în totalitate. pescarilor prin reabilitarea, consoli-

făcând improprie realizarea oricăror diverselor activităţi specifice.Întrucât valoarea lucrărilor propuse şi a darea şi modernizarea clădirii din Parcul 
activităţi.

dotărilor obiectivului de investiţii este Central (zona Jirlău), unde a funcţionat În trecut clădirea vizată pentru investiţie 
Durata de implementare a proiectului mai mare decat cea care se finanţează, în trecut Acvariul. Viitorul Club al a avut mai multe destinaţii, dintre care 
este de 19 luni.MunicipiulCălăraşi a adăugat contribu- pescarilor va fi un loc de referinţă în amintim: în perioada anilor `60 aici a 

ortul Turistic şi de Agrement, care urmează 
să fie amenajat de Consiliul Judeţean PCălăraşi pe malul braţului Borcea, a primit 

aviz favorabil de la Ministerul Turismului.
„Vestea bună pe care am primit-o de la 
Ministerul Turismului ne dă practic undă 
verde pentru semnarea contractului de 
finanţare în vederea începerii lucrărilor 
pentru Portul Turistic şi de Agrement. Este 

să atragem investiţii importante la o dovadă în plus că eu şi echipa mea de la 
Călăraşi”, a declarat preşedintele Consiliului Consiliul Judeţean ne facem treaba extrem 
Judeţean Călăraşi, Vasile Iliuţă.de serios şi nu le oferim oamenilor vorbe 
Portul Turistic şi de Agrement presupune atât goale, ci fapte concrete pentru confortul 
consolidarea malului Borcea, cât şi construirea de lor şi dezvoltarea judeţului. Trebuie să 
pontoane pentru acostarea a 260 de ambarcaţiuni. valorificăm la maximum beneficiile pe care 
De asemnea, va fi ridicat un pavilion pentru ni le oferă Dunărea la Călăraşi, pentru că 
evenimente expoziţionale, conferinţe şi avem un potenţial turistic uriaş. Acest 
simpozioane. Proprietarii ambarcaţiunilor vor proiect al Consiliului Judeţean nu este 
avea la dispoziţie un atelier pentru repararea doar spectaculos, datorită arhitecturii 
ambarcaţiunilor, precum şi spaţii pentru sale, ci reprezintă şi o punte de legătură 
conservarea acestora pe timp de iarnă. între noi şi turiştii români şi străini, între 
Tot în Portul Turistic vor exista atât spaţii noi şi potenţialii investitori, care să vină la 
comerciale, cât şi staţii pentru alimentarea cu Călăraşi şi să creeze locuri de muncă bine 
combustibil a navelor de agrement.Valoareatotală plătite. Doresc să felicit echipa Direcţiei de 
a investiţiei, care se va realiza pe o suprafaţă de Dezvoltare a Consiliului Judeţean 
peste 8,2 hectare, este de peste 15 milioane de Călăraşi, extrem de perseverentă, care a 
euro, bani asiguraţi din bugetul de stat, în muncit cu mult devotament pentru reuşita 
Masterplanul pentru Turism.acestui proiect şi vă asigur că vom continua 

unicipiul Călăraşi a devenit miercuri, 15 mai, 
beneficiar al unui nou contract cu finanţare Me u r o p e a n ă  n e r a m b u r s a b i l ă .  P r i m a r u l  

municipiului Călăraşi, Daniel Ştefan Drăgulin, a semnat 
contractul de finanţare al proiectului „Reabilitarea termică a 
Grădiniţei cu Program Prelungit Ţara Copilăriei”. 
Finanţarea este oferită de Programul Operaţional Regional 
2014-2020; Axa prioritară 3-Sprijinirea  tranziţiei către o 
economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de 
investiţii 3.1 -Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionarii 
inteligenţe  a aenergiei şi a utilizării energiei din surse 
regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile 
publice, şi în sectorul locuinţelor-Operaţiunea B – Clădiri 
publice .
Valoarea totală a proiectului este de 3.656.311,97 lei 
(aproximativ 786.000 euro), cofinanţarea din bugetul local 
fiind de 2%. 
Scopul proiectului este de creşterea performanţei energetice 
a clădirii GPP Ţara Copilăriei la nivelul energetic nZEB-
„Nearly Zero Energy Building (clădiri eficiente energetic cu 
un consum de energie din surse fosile aproape zero) prin 
reabilitarea termică a anvelopei clădirii şi instalaţiilor din 
subsolul acesteia, izolarea termică a planşeului peste ultimul 
nivel, intervenţii la nivelul producţiei apei calde menajere 
(dotarea instalaţiei pentru producerea apei calde menajere 
cu sistem de panouri solare şi boiler bivalent; izolarea 
conductelor din centrală termică aferente distribuţiei apei 
calde menajere), înlocuirea corpurilor de iluminat de tip 
fluorescent şi incandescent cu corpuri de iluminat cu 
consum redus, tip LED, asigurarea sălilor de lucru ”curate” 
şi spaţiilor îndelung aglomerate cu sisteme de ventilare cu 
aer proaspăt tratat prin recuperarea căldurii aerului viciat 
evacuate;, realizarea unei centrale termice geo-solare care să 
folosească min 75% energie regenerabila astfel încât 
consumul de energie primară şi emisia specifică de gaze, 
echivalent CO2 să fie situate sub limitele maxime.
Durata de implementare a proiectului, de la semnarea 
contractului de finanţare, este de 34 de luni.

Concursul „Cu viaţa mea apăr viaţa” 
şi-a desemnat câştigătorii

Poliţia Călăraşi recrutează candidaţi 
pentru instituţiile de învăţământ ale M.A.I.

A fost semnat contractul pentru înfiinţarea 
Clubului Pescarilor Dunăreni din Călăraşi

A fost semnat contractul de finanţare 
pentru proiectul „Reabilitarea 

termică a Grădiniţei cu Program 
Prelungit Ţara Copilăriei”

Aviz favorabil pentru 

din Călăraşi
portul turistic şi de 

agrement 
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n Locul I la categoria licee: 
Colegiul Naţional „Barbu 
Ştirbei” Călăraşi
n Locul I la categoria şcoli 
gimnaziale: Şcoala nr. 1 din 
comuna Luica

n data de 22 mai s-a desfăşurat, în 
incinta Inspectoratului pentru ÎSituaţii de Urgenţă „Barbu Ştirbei” al 

judeţului Călăraşi, etapa judeţeană a 
concursului „Cu viaţa mea apăr viaţa” – 
ediţia 2019. 

Concursul cu tematică de protecţie civilă 
are caracter educativ, tehnico-aplicativ 
şi sportiv şi se organizează anual cu 
elevii din şcoli şi licee, fiind compus din 
trei probe, care urmăresc cunoaşterea 
actelor normative privind activitatea de 
protecţie civilă şi formarea deprinde-
rilor practice pentru acordarea primului 
ajutor, cât şi cunoaşterea modului de 
folosire a mijloacelor de protecţie 
individuală.

Concursul presupune parcurgerea a trei 
urgenţă sau dezastre la care este expusă probe distincte: o probă teoretică (scrisă 
comunitatea din care fac parte; - text grilă cu 30 de întrebări) şi două 

practice: transportul asistat al unei -adoptarea comportamentului adecvat 
persoane accidentate, aşezată pe targă, şi cunoaşterea modului de acţiune în 
pe distanţa de 50 de metri, care cazul iminenţei producerii sau al 
presupune şi trecerea peste un obstacol apariţiei unei situaţii de urgenţă; 
(gard); iar cea de-a doua probă practică -formarea spiritului de solidaritate şi 
presupune deplasarea unui concurent implicarea individuală sau în echipă în 
cu masca pe figură (cu vizorul obturat) acţiunile de prevenire şi de intervenţie 
într-un raion contaminat şi  cu în situaţii de urgenţă.       
obstacole, care este dirijat de un Această competiţie a fost organizată de 
coechipier. către Inspectoratul Şcolar Judeţean şi 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 
La această etapă au participat elevi „Barbu Ştirbei” al judeţului Călăraşi, cu 
din cinci licee şi 9 şcoli gimnaziale sprijinul financiar al Consiliului 
din judeţul Călăraşi. judeţean Călăraşi.

Competiţia reprezintă o activitate Călăraşi, pe locul al doilea s-a clasat categoria şcoli gimnaziale - a fost 
extraşcolară de pregătire a elevilor din La finalul concursului, echipele Liceul Teoretic Mihai Eminescu din câştigat de Şcoala Gimnazială nr. 1 din 
învăţământul gimnazial şi liceal şi se câştigătoare au primit diplome, Călăraşi, pe locul al treilea Liceul comuna Luica, pe locul al doilea s-a 
organizează în următoarele scopuri: cupe şi medalii. Danubius şi premiul Fair play a fost clasat Şcoala Gimnazială nr.1 din 
-dezvoltarea capacităţii de percepţie a obţinut de echipajul Liceului Tehnologic comuna Unirea, pe locul al treilea Locul I la faza judeţeană a concursului 
protecţiei civile ca ansamblu de Dan Mateescu. Şcoala Gimnazială nr.1 din comuna cercurilor tehnico-aplicative de elevi 
activităţi cu caracter exclusiv umanitar; Locul I la faza judeţeană a concursului Nana, iar premiul Fair-play a fost „Cu viaţa mea apăr viaţa”- ediţia 2019 - 
-cunoaşterea şi aprecierea factorilor de cercurilor tehnico-aplicative de elevi acordat echipajului Şcolii gimnaziale categoria licee - a fost câştigat de 
risc potenţial generatori de situaţii de „Cu viaţa mea apăr viaţa”- ediţia 2019 – din comuna Gălbinaşi.Colegiul Naţional Barbu Ştirbei 

nspectoratul de Poliţie data de 24.05.2019;
Judeţean Călăraşi, prin Pentru sesiunea ianuarie Iintermediul Serviciului 2020: pentru şcolile de agenţi 

Resurse Umane, desfăşoară de poliţie „Vasile Lascăr” şi 
activităţi specifice de „Septimiu Mureşan”  d in 
recrutare a candidaţilor subordinea  Inspectoratului  
pentru a participa la General al Poliţiei Române – 
concursurile de admitere în cererile - tip de înscriere se depun 
instituţiile de învăţământ de către candidaţi până la data de 
care realizează formarea 15.11.2019.
iniţială a personalului pentru Relaţii suplimentare privind 
nevoile Ministerului înscrierea, condiţiile de participare 
Afacerilor Interne – sesiunea şi constituirea dosarelor de 
2019 şi ianuarie 2020. candidat se pot obţine la Serviciul 

Resurse Umane din cadrul  Pentru sesiunea 2019: pentru 
Inspectoratului de Poliţie Judeţean A c a d e m i a  d e  P o l i ţ i e  
Călăraşi, municipiul Călăraşi, B-„Alexandru Ioan Cuza”, pentru 
dul Republicii nr.44, judeţul instituţiile de învăţământ superior 
Călăraşi, şi de pe site-ul I.P.J. din cadrul M.Ap.N şi S.R.I. care 
Călăraşi,pregătesc specialişti pentru nevoile 
 https://cl.politiaromana.ro la M.A.I. - cererile tip de înscriere se 
secţiunea Carieră / Admitere 2019.depun de către candidaţi până la 

funcţionat cherhanaua oraşului, între rimarul Municipiului Călăraşi, 
anii 1970 – 1980 a gazduit o secţie a Casei Daniel Ştefan Drăgulin, a semnat, 
Pionierilor  (club karting), urmată de Pla sediul Ministerului Agriculturii 
înfiinţarea la data de 01.06.1980 a şi Dezvoltării Rurale, un nou contract de 
Grădinii Zoologice Călăraşi, în care se finanţare europeană, cel care vizează 
regăseau câteva mamifere sălbatice şi proiectul ”Promovarea incluziunii 
domestice, precum şi o colecţie de păsări sociale prin înfiinţarea unui club al 
exotice provenite dintr-o colecţie priva-pescarilor dunăreni din Municipiul 
tă. După mutarea Grădinii Zoologice în Călăraşi”. Proiectul este finanţat prin 
noul sediu, începând cu anul 1985 şi Programul Operaţional pentru Pescuit şi 
până în 1990, clădirea a avut destinaţia Afaceri Maritime 2014-2020,Prioritatea 
de acvariu. Perioada 1990 – 1993 4 a UE -  O ocupare a forţei de muncă şi o 
regăseşte clădirea cu destinaţia de coeziune teritorială sporită, Măsura 2.1 
unitate de alimentaţie publică şi ca punct – Promovarea i valorificarea produselor 
de atracţie al oraşului, prin desfăşurarea şi activităţilor specifice zonei.
activităţilor de agrement  pe lacul din 

Valoarea totală a proiectului este de vecinătatea clădirii, amenajat în urma cu 
a p r o x i m a t i v  3 4 0 . 0 0 0  d e  e u r o  mai mulţi ani, pe care se făceau plimbări 
(1.622.249,66 lei), iar valoarea maximă a cu hidrobiciclete şi bărci de agrement. 
unui proiect finanţată nerambursabilă Din 1993 şi până în prezent, în clădire nu ţia proprie. comunitatea pescarilor dunăreni din este de 200.000 de euro (883.212,80 lei) s-a mai desfăşurat nicio activitate, lucru municipiul Călăraşi, în care aceştia vor inclusiv TVA, sumă de care proiectul Prin acest proiect se va înfiinţa un Club al care a determinat degradarea acesteia, putea social iza în desfăşurarea  menţionat beneficiază în totalitate. pescarilor prin reabilitarea, consoli-

făcând improprie realizarea oricăror diverselor activităţi specifice.Întrucât valoarea lucrărilor propuse şi a darea şi modernizarea clădirii din Parcul 
activităţi.

dotărilor obiectivului de investiţii este Central (zona Jirlău), unde a funcţionat În trecut clădirea vizată pentru investiţie 
Durata de implementare a proiectului mai mare decat cea care se finanţează, în trecut Acvariul. Viitorul Club al a avut mai multe destinaţii, dintre care 
este de 19 luni.MunicipiulCălăraşi a adăugat contribu- pescarilor va fi un loc de referinţă în amintim: în perioada anilor `60 aici a 

ortul Turistic şi de Agrement, care urmează 
să fie amenajat de Consiliul Judeţean PCălăraşi pe malul braţului Borcea, a primit 

aviz favorabil de la Ministerul Turismului.
„Vestea bună pe care am primit-o de la 
Ministerul Turismului ne dă practic undă 
verde pentru semnarea contractului de 
finanţare în vederea începerii lucrărilor 
pentru Portul Turistic şi de Agrement. Este 

să atragem investiţii importante la o dovadă în plus că eu şi echipa mea de la 
Călăraşi”, a declarat preşedintele Consiliului Consiliul Judeţean ne facem treaba extrem 
Judeţean Călăraşi, Vasile Iliuţă.de serios şi nu le oferim oamenilor vorbe 
Portul Turistic şi de Agrement presupune atât goale, ci fapte concrete pentru confortul 
consolidarea malului Borcea, cât şi construirea de lor şi dezvoltarea judeţului. Trebuie să 
pontoane pentru acostarea a 260 de ambarcaţiuni. valorificăm la maximum beneficiile pe care 
De asemnea, va fi ridicat un pavilion pentru ni le oferă Dunărea la Călăraşi, pentru că 
evenimente expoziţionale, conferinţe şi avem un potenţial turistic uriaş. Acest 
simpozioane. Proprietarii ambarcaţiunilor vor proiect al Consiliului Judeţean nu este 
avea la dispoziţie un atelier pentru repararea doar spectaculos, datorită arhitecturii 
ambarcaţiunilor, precum şi spaţii pentru sale, ci reprezintă şi o punte de legătură 
conservarea acestora pe timp de iarnă. între noi şi turiştii români şi străini, între 
Tot în Portul Turistic vor exista atât spaţii noi şi potenţialii investitori, care să vină la 
comerciale, cât şi staţii pentru alimentarea cu Călăraşi şi să creeze locuri de muncă bine 
combustibil a navelor de agrement.Valoareatotală plătite. Doresc să felicit echipa Direcţiei de 
a investiţiei, care se va realiza pe o suprafaţă de Dezvoltare a Consiliului Judeţean 
peste 8,2 hectare, este de peste 15 milioane de Călăraşi, extrem de perseverentă, care a 
euro, bani asiguraţi din bugetul de stat, în muncit cu mult devotament pentru reuşita 
Masterplanul pentru Turism.acestui proiect şi vă asigur că vom continua 

unicipiul Călăraşi a devenit miercuri, 15 mai, 
beneficiar al unui nou contract cu finanţare Me u r o p e a n ă  n e r a m b u r s a b i l ă .  P r i m a r u l  

municipiului Călăraşi, Daniel Ştefan Drăgulin, a semnat 
contractul de finanţare al proiectului „Reabilitarea termică a 
Grădiniţei cu Program Prelungit Ţara Copilăriei”. 
Finanţarea este oferită de Programul Operaţional Regional 
2014-2020; Axa prioritară 3-Sprijinirea  tranziţiei către o 
economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de 
investiţii 3.1 -Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionarii 
inteligenţe  a aenergiei şi a utilizării energiei din surse 
regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile 
publice, şi în sectorul locuinţelor-Operaţiunea B – Clădiri 
publice .
Valoarea totală a proiectului este de 3.656.311,97 lei 
(aproximativ 786.000 euro), cofinanţarea din bugetul local 
fiind de 2%. 
Scopul proiectului este de creşterea performanţei energetice 
a clădirii GPP Ţara Copilăriei la nivelul energetic nZEB-
„Nearly Zero Energy Building (clădiri eficiente energetic cu 
un consum de energie din surse fosile aproape zero) prin 
reabilitarea termică a anvelopei clădirii şi instalaţiilor din 
subsolul acesteia, izolarea termică a planşeului peste ultimul 
nivel, intervenţii la nivelul producţiei apei calde menajere 
(dotarea instalaţiei pentru producerea apei calde menajere 
cu sistem de panouri solare şi boiler bivalent; izolarea 
conductelor din centrală termică aferente distribuţiei apei 
calde menajere), înlocuirea corpurilor de iluminat de tip 
fluorescent şi incandescent cu corpuri de iluminat cu 
consum redus, tip LED, asigurarea sălilor de lucru ”curate” 
şi spaţiilor îndelung aglomerate cu sisteme de ventilare cu 
aer proaspăt tratat prin recuperarea căldurii aerului viciat 
evacuate;, realizarea unei centrale termice geo-solare care să 
folosească min 75% energie regenerabila astfel încât 
consumul de energie primară şi emisia specifică de gaze, 
echivalent CO2 să fie situate sub limitele maxime.
Durata de implementare a proiectului, de la semnarea 
contractului de finanţare, este de 34 de luni.

Concursul „Cu viaţa mea apăr viaţa” 
şi-a desemnat câştigătorii

Poliţia Călăraşi recrutează candidaţi 
pentru instituţiile de învăţământ ale M.A.I.

A fost semnat contractul pentru înfiinţarea 
Clubului Pescarilor Dunăreni din Călăraşi

A fost semnat contractul de finanţare 
pentru proiectul „Reabilitarea 

termică a Grădiniţei cu Program 
Prelungit Ţara Copilăriei”

Aviz favorabil pentru 

din Călăraşi
portul turistic şi de 

agrement 
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Mircea Brânduşă

urel Gazu se află în fruntea 
Primăriei Curcani deja de trei Amandate, afirmând că este 

mulţumit în mare parte de modul în 
care s-a dezvoltat comuna pe care o 
conduce de când este primar, dar îşi 
doreşte să realizeze mai mult, pentru 
ca cetăţenii să fie cât mai mulţumiţi. 
În articolul de mai jos, Aurel Gazu 
oferă detalii interesante despre 
activitatea primărie, despre 
proiectele finalizate şi nu în ultimul 
rând, despre investiţiile prioritare 
pentru viitor.

Rep: Domnule primar care este starea 
economică, socială şi administrativă a 
comunei Curcani?
A.G.: Din punct de vedere economic, am 
stabilit bugetul local, unul mai bun 
comparativ cu cel de anul precedent. Nu 
există restanţe salariale, doar o mică 
întârziere a plăţii serviciilor către firma 
de salubrizare, sumă care, de comun 
acord, a fost eşalonată. La capitolul 
social, plata asistenţilor persoanelor cu 
dizabilităţi este în termen. La nivel de 

proiecte, deosebit de importante pentru Rep: Aveţi proiecte în desfăşurare? Care primărie/ investitor, posibilitatea de comună există câteva famili cu o situaţie 
comunitate: sunt acestea? În ce stadii se află? înfiinţare a unui parc industrial în zona precară, cărora primăria le asigură 

A.G.: Cel mai avansat proiect existent TCIF. În acest caz, primăria va asigura 5 -Extindere reţea alimentare apă constant ajutoarele necesare. Admini-
prevede înfiinţare reţelei de canalizare ha teren, precum şi toate utilităţile potabilă pe o lungime de 28 km; strat iv ,  s tăm bine,  funcţ ionari  
pe o lungime de 18 km şi construire necesare.competenţi, servicii prompte şi eficiente -Înfiinţare celui de al 2-lea punct de 
staţie epurare. Proiectul este finanţat către locuitori. lucru la gospodăria de apă potabilă, cu 
prin PNDL 2 şi se află în stadiu de Rep: Domnule primar, despre viitor ce un rezervor pentru stocarea a 600 metri 
avizare. A fost efectuată licitaţia de ne puteţi spune, ce intenţii aveţi, care Rep: Sunteţi mulţumit de modul în care cubi apă; 

sunt priorităţile pentru comunitate?atribuire a investiţiei şi s-a demarat s-a dezvoltat comuna Curcani de când vă -În prima etapă a programului de 
procedura de obţinere a autorizaţiilor A.G.: Toate proiectele pe care le am în aflaţi în fruntea administraţiei publice asfaltare a reţelei stradale s-au finalizat 
pentru demararea lucrărilor; Extindere implementare, modernizare şcoli, locale? 13,5 km, ceea ce înseamnă aproximativ 
şcoală gimnazială nr. 1 prin construire A.G.: În mare parte, da, sunt mulţumit. asfaltare,  înf i inţare canalizare,  70% din străzile comunale; 
grupuri sanitare interioare, instalare Însă, mi-aş fi dorit ca cetăţenii să aducţiune gaze naturale, doresc să le 

-Extinderea, reabilitarea şi moderni-
beneficieze de toate utilităţile, dar asta centrală termică şi sistem siguranţă şi continui şi să le finalizez în anii zarea iluminatului public stradal, 100% 
este. Având în vedere faptul că atunci pază incendii, în execuţie 70%; următori, deoarece îmi mai doresc încă cu tehnologie LED, ceea ce se va revedea 
când am venit în primărie nu era mare Extindere, modernizare şi dotare şcoală un mandat de primar. Ştiu că unii în bugetul local; 
lucru realizat, consider că într-o nr. 2 prin construire două săli noi de oameni sunt încă nemulţumiţi de ce este 

-Reabilitarea şi modernizarea insti-oarecare măsură s-au rezolvat foarte cursuri, grupuri sanitare interioare, în comună, dar le promit că, încetul cu tuţiilor de învăţământ: la şcoala multe lucruri benefice comunităţii. instalare centrală termică şi sistem încetul, vom face tot ce trebuie astfel gimnazială nr.1, două corpuri de clădiri; siguranţă şi pază incendii, în execuţie încât comuna noastră să arate ca una 
-Construire 2 grădiniţe cu program Rep: Pe parcursul acestui mandat, care 70%; Etapa a II-a pentru asfaltarea a 8 europeană. În acest sens, în perioada 
normal, una în incinta şcoli nr.1, cu 4 săli sunt investiţiile finalizate? km străzi interes public local, în 2020 – 2024, am ca priorităţi dema-
de curs şi una în incinta şcolii nr.2, cu 2 A.G.: Din iunie 2016 şi până în prezent realizare proceduri tehnice; Înfiinţare rarea următoarelor investiţii: Finalizare săli de curs.am reuşit să finalizăm următoarele 18 km reţea gaze naturale, SF aprobat, reţea distribuţie gaze naturale cu 

demersuri privind întocmire documen- racordarea tuturor locuinţelor; Etapa a 
taţie tehnică; Înfiinţare dispensar II-a a lucrărilor la reţeaua de canalizare 
uman, investişie nouă, prin PNDL 2, pe o lungime de 10 km; Construirea a 36 
semnat contract finanţare, urmează km de alei pietonale pe ambele sensuri 
procedura de atribuire lucrări;  de mers; Construire sală sport; 
Reabilitare, modernizare, dotare cămin Reabilitare, modernizare şi dotare a 
cultural, proiect prin CNI, SF întocmit, parcului comunal.
urmează procedura de finanţare şi 
atribuire lucrări.

Rep: Duminică sunt alegerile euro-
parlamentare. Credeţi că PNL va ieşi 

Rep: Despre investitori care să creeze 
învingător în comuna Curcani?noi locuri de muncă, ce ne puteţi spune, 
A.G.: Din câte cunosc, formaţiunea domnule primar?
locală sprijinită de cei de la centru şi-au A . G . :  D e j a  l a  n o i  î n  c o m u n ă  
făcut bine treaba în campanie. Acum, funcţionează, de aproximativ doi ani, SC 
rămâne să aprecieze acest lucru  STENTOR SRL, firmă olandeză, 
electoratul. Cum o va face, vom vedea specializată în componente navale, care 
duminică seara, la numărarea voturilor, asigură 60 locuri de muncă locuitorilor 
Cred şi sper că PNL va câştiga la nivelul şi are o cifră de afaceri de 4 milioane 
comunei noastre.euro pe an, cu posibilitate de extindere 

pe încă 2,5 hectare. De asemenea, există 
Rep: Ce le transmiteţi locuitorilor şi două societăţi cu activitate agricolă, 
comunei Curcani?SC DONE GROUP SRL şi SC ARONIC 
A.G.: Multă sănătate şi să aibă în SRL care asigură 30 locuri de muncă. În 
continuare încredere în echipa mea. prezent există la nivel de discuţii 

Mircea Brânduşă

nul dintre cei mai longevivi 
primari din judeţul Călăraşi Ueste în funcţie din 1996, iar la 

fiecare tur al alegerilor îşi elimină 
concurenţa fără mare efort. Mihail 
Penu, 58 ani, primar al comunei 
Chiselet, este al treilea cel mai 
longeviv din tot judeţul. 

Şi-a început activitatea ca edil al 
comunei în 1996, iar de atunci este ales 
constant de către locuitorii din Chiselet. 
Spune că secretul longevităţii este faptul 
de a nu-ţi dori în mod special această 
funcţie. Nu a investit niciodată bani în 
campanii. Cu toate acestea, pe 10 iunie 
2016 i-a spulberat pe cei 3 contracandaţi, 
cu un scor de peste 71% din voturile 
alegătorilor. Grija pentru o viaţă mai 
bună a concetăţenilor săi, demersurile 
făcute pentru implementarea unor 
proiecte benefice comunităţii, şi nu în 

Rep: Am înţeles din discuţiile purtate că ultimul rând, modul cum colaborează cu 
există două proiecte aflate în stadiu de echipa sa, în special cu viceprimarul, 
licitaţie. Care sunt acestea?Tudorel Fotin, l-a recomandat constant 
M.P.: Construire unitate sanitară în în faţa electoratului din Chiselet. 
comuna Chiselet şi Achiziţie Buldo-
excavator multifuncţional.Rep: Domnule primar, în acest mandat, 

care ar fi cele mai importante investiţii 
Rep: Domnule primar, cu siguranţă finalizate?
există pe agenda dvs de lucru noi M.P.: Din punctul meu de vedere, 
proiecte. Care sunt priorităţile pentru asfaltarea străzilor comunale de interes 
perioada 2019/2020?public, pe o lungime de 7940 metri şi 
M.P.: Specialiştii noştri din primărie au modernizarea iluminatului public 
realizat documentaţia tehnică pentru stradal cu tehnologie led, reprezintă cele 
următoarele proiecte pe care intenţionez mai importante proiecte finalizate.
să le demarez în perioada 2019-2020: 
Realizare, modernizare, dotare şi 

Rep: Din ce am văzut, tranzitând 
extindere cămin cultural comuna 

comuna se lucrează intens. Vă rog să 
Chiselet; Construire şi amenajare bază 

faceţi cunoscute investiţiile la care se 
sportivă în comuna Chiselet; Înfiinţare 

lucrează şi stadiul lor de execuţie. reţea de distribuţie gaze naturale în 
M.P.: Avem câteva proiecte demarate, comuna Chiselet; Construire sală de 
toate cu un impact social pozitiv asupra sport în comuna Chiselet, şoseaua 
locuitorilor. Modernizare şi reabilitare Călăraşi, nr.228, prin subprogramul 
Grădiniţa nr.2, lucrări aflate la peste 70% „Săli de sport”; Construire şi dotare locuitorii comunei Chiselet vor ieşi în Rep: Ce mesaj transmite primarul Mihail 
din stadiul de execuţie; Construire sediu primărie în comuna Chiselet, prin număr mare la vot? Penu locuitorilor comunei Chiselet?
Grădiniţă cu program normal, cu trei săli programul naţional de construcţii de M.P.: Nu pot spune în ce procent vor ieşi M.P. Îi asigur că noi, funcţionari din 
de curs, stadiu de execuţie, 30%; interes public social. locuitorii comunei Chiselet la vot. primărie lucrăm doar pentru ei. Le 
Asfaltare străzi comunale pe o lungime Depinde cât de bine şi-au făcut campania transmit multă sănătate şi le mulţumesc 
de 5459 metri, stadiu de execuţie, 15 %: Rep: Domnule primar, duminică sunt formaţiunile politice. Cu siguranţă, pentru sprijinul acordat de-a lungul 
Reactualizare PUG comuna Chiselet. alegeriel europarlamentare. Credeţi că locuitorii vor aprecia acest aspect. timpului.

Consiliul Judeţean Călăraşi, în calitate de autoritate Condiţiile de desfăşurare, respectiv de participare la 
publică tutelară a Societăţii Drumuri şi Poduri S.A. Călăraşi, concurs şiconţinutul dosarului de înscriere sunt afişate la 
prin Comisia de Selecţie a candidaţilor pentru poziţia de sediul Consiliului Judeţean Călăraşi  şi la sediul Societăţii 
Director General şi Director Economic al societăţii Drumuri şi Poduri S.A. Călăraşi din municipiul Călăraşi, str. 
Societăţii Drumuri şi Poduri S.A. Călăraşi,organizează Prelungirea Dobrogei, nr.12, clădirea C4, judeţul Călăraşi, 
procesul de recrutare/selecţie a candidaţilor. precum şi pe site-urile celor două entităţi, respectiv, 
Dosarele de înscriere ale candidaţilor se vor depune la www.calarasi.ro şi www.drumuricalarasi.ro.
sediul Consiliului Judeţean Călăraşi din municipiul Informaţii suplimentare se vor solicita la Consiliul 
Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr.1, judeţul Călăraşi, până Judeţean Călăraşi -Compartiment Guvernanţă Corporativă 

30 şi Instituţii Publice Subordonate,tel: 0242311301, int.176.la data de 24.06.2019, inclusiv, ora 16 . 

Aurel Gazu: „Toate proiectele pe care le am în 
implementare, modernizare şcoli, asfaltare, înfiinţare 

canalizare, aducţiune gaze naturale, doresc să le 
continui şi să le finalizez în anii următori”

Mihail Penu: „Asfaltarea străzilor este 
una dintre cele mai importante investiţii 

realizate în comuna Chiselet”

ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI

CONSILIUL JUDEŢEAN

A N U N Ţ
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Mircea Brânduşă

urel Gazu se află în fruntea 
Primăriei Curcani deja de trei Amandate, afirmând că este 

mulţumit în mare parte de modul în 
care s-a dezvoltat comuna pe care o 
conduce de când este primar, dar îşi 
doreşte să realizeze mai mult, pentru 
ca cetăţenii să fie cât mai mulţumiţi. 
În articolul de mai jos, Aurel Gazu 
oferă detalii interesante despre 
activitatea primărie, despre 
proiectele finalizate şi nu în ultimul 
rând, despre investiţiile prioritare 
pentru viitor.

Rep: Domnule primar care este starea 
economică, socială şi administrativă a 
comunei Curcani?
A.G.: Din punct de vedere economic, am 
stabilit bugetul local, unul mai bun 
comparativ cu cel de anul precedent. Nu 
există restanţe salariale, doar o mică 
întârziere a plăţii serviciilor către firma 
de salubrizare, sumă care, de comun 
acord, a fost eşalonată. La capitolul 
social, plata asistenţilor persoanelor cu 
dizabilităţi este în termen. La nivel de 

proiecte, deosebit de importante pentru Rep: Aveţi proiecte în desfăşurare? Care primărie/ investitor, posibilitatea de comună există câteva famili cu o situaţie 
comunitate: sunt acestea? În ce stadii se află? înfiinţare a unui parc industrial în zona precară, cărora primăria le asigură 

A.G.: Cel mai avansat proiect existent TCIF. În acest caz, primăria va asigura 5 -Extindere reţea alimentare apă constant ajutoarele necesare. Admini-
prevede înfiinţare reţelei de canalizare ha teren, precum şi toate utilităţile potabilă pe o lungime de 28 km; strat iv ,  s tăm bine,  funcţ ionari  
pe o lungime de 18 km şi construire necesare.competenţi, servicii prompte şi eficiente -Înfiinţare celui de al 2-lea punct de 
staţie epurare. Proiectul este finanţat către locuitori. lucru la gospodăria de apă potabilă, cu 
prin PNDL 2 şi se află în stadiu de Rep: Domnule primar, despre viitor ce un rezervor pentru stocarea a 600 metri 
avizare. A fost efectuată licitaţia de ne puteţi spune, ce intenţii aveţi, care Rep: Sunteţi mulţumit de modul în care cubi apă; 

sunt priorităţile pentru comunitate?atribuire a investiţiei şi s-a demarat s-a dezvoltat comuna Curcani de când vă -În prima etapă a programului de 
procedura de obţinere a autorizaţiilor A.G.: Toate proiectele pe care le am în aflaţi în fruntea administraţiei publice asfaltare a reţelei stradale s-au finalizat 
pentru demararea lucrărilor; Extindere implementare, modernizare şcoli, locale? 13,5 km, ceea ce înseamnă aproximativ 
şcoală gimnazială nr. 1 prin construire A.G.: În mare parte, da, sunt mulţumit. asfaltare,  înfi inţare canalizare,  70% din străzile comunale; 
grupuri sanitare interioare, instalare Însă, mi-aş fi dorit ca cetăţenii să aducţiune gaze naturale, doresc să le 

-Extinderea, reabilitarea şi moderni-
beneficieze de toate utilităţile, dar asta centrală termică şi sistem siguranţă şi continui şi să le finalizez în anii zarea iluminatului public stradal, 100% 
este. Având în vedere faptul că atunci pază incendii, în execuţie 70%; următori, deoarece îmi mai doresc încă cu tehnologie LED, ceea ce se va revedea 
când am venit în primărie nu era mare Extindere, modernizare şi dotare şcoală un mandat de primar. Ştiu că unii în bugetul local; 
lucru realizat, consider că într-o nr. 2 prin construire două săli noi de oameni sunt încă nemulţumiţi de ce este 

-Reabilitarea şi modernizarea insti-oarecare măsură s-au rezolvat foarte cursuri, grupuri sanitare interioare, în comună, dar le promit că, încetul cu tuţiilor de învăţământ: la şcoala multe lucruri benefice comunităţii. instalare centrală termică şi sistem încetul, vom face tot ce trebuie astfel gimnazială nr.1, două corpuri de clădiri; siguranţă şi pază incendii, în execuţie încât comuna noastră să arate ca una 
-Construire 2 grădiniţe cu program Rep: Pe parcursul acestui mandat, care 70%; Etapa a II-a pentru asfaltarea a 8 europeană. În acest sens, în perioada 
normal, una în incinta şcoli nr.1, cu 4 săli sunt investiţiile finalizate? km străzi interes public local, în 2020 – 2024, am ca priorităţi dema-
de curs şi una în incinta şcolii nr.2, cu 2 A.G.: Din iunie 2016 şi până în prezent realizare proceduri tehnice; Înfiinţare rarea următoarelor investiţii: Finalizare săli de curs.am reuşit să finalizăm următoarele 18 km reţea gaze naturale, SF aprobat, reţea distribuţie gaze naturale cu 

demersuri privind întocmire documen- racordarea tuturor locuinţelor; Etapa a 
taţie tehnică; Înfiinţare dispensar II-a a lucrărilor la reţeaua de canalizare 
uman, investişie nouă, prin PNDL 2, pe o lungime de 10 km; Construirea a 36 
semnat contract finanţare, urmează km de alei pietonale pe ambele sensuri 
procedura de atribuire lucrări;  de mers; Construire sală sport; 
Reabilitare, modernizare, dotare cămin Reabilitare, modernizare şi dotare a 
cultural, proiect prin CNI, SF întocmit, parcului comunal.
urmează procedura de finanţare şi 
atribuire lucrări.

Rep: Duminică sunt alegerile euro-
parlamentare. Credeţi că PNL va ieşi 

Rep: Despre investitori care să creeze 
învingător în comuna Curcani?noi locuri de muncă, ce ne puteţi spune, 
A.G.: Din câte cunosc, formaţiunea domnule primar?
locală sprijinită de cei de la centru şi-au A . G . :  D e j a  l a  n o i  î n  c o m u n ă  
făcut bine treaba în campanie. Acum, funcţionează, de aproximativ doi ani, SC 
rămâne să aprecieze acest lucru  STENTOR SRL, firmă olandeză, 
electoratul. Cum o va face, vom vedea specializată în componente navale, care 
duminică seara, la numărarea voturilor, asigură 60 locuri de muncă locuitorilor 
Cred şi sper că PNL va câştiga la nivelul şi are o cifră de afaceri de 4 milioane 
comunei noastre.euro pe an, cu posibilitate de extindere 

pe încă 2,5 hectare. De asemenea, există 
Rep: Ce le transmiteţi locuitorilor şi două societăţi cu activitate agricolă, 
comunei Curcani?SC DONE GROUP SRL şi SC ARONIC 
A.G.: Multă sănătate şi să aibă în SRL care asigură 30 locuri de muncă. În 
continuare încredere în echipa mea. prezent există la nivel de discuţii 

Mircea Brânduşă

nul dintre cei mai longevivi 
primari din judeţul Călăraşi Ueste în funcţie din 1996, iar la 

fiecare tur al alegerilor îşi elimină 
concurenţa fără mare efort. Mihail 
Penu, 58 ani, primar al comunei 
Chiselet, este al treilea cel mai 
longeviv din tot judeţul. 

Şi-a început activitatea ca edil al 
comunei în 1996, iar de atunci este ales 
constant de către locuitorii din Chiselet. 
Spune că secretul longevităţii este faptul 
de a nu-ţi dori în mod special această 
funcţie. Nu a investit niciodată bani în 
campanii. Cu toate acestea, pe 10 iunie 
2016 i-a spulberat pe cei 3 contracandaţi, 
cu un scor de peste 71% din voturile 
alegătorilor. Grija pentru o viaţă mai 
bună a concetăţenilor săi, demersurile 
făcute pentru implementarea unor 
proiecte benefice comunităţii, şi nu în 

Rep: Am înţeles din discuţiile purtate că ultimul rând, modul cum colaborează cu 
există două proiecte aflate în stadiu de echipa sa, în special cu viceprimarul, 
licitaţie. Care sunt acestea?Tudorel Fotin, l-a recomandat constant 
M.P.: Construire unitate sanitară în în faţa electoratului din Chiselet. 
comuna Chiselet şi Achiziţie Buldo-
excavator multifuncţional.Rep: Domnule primar, în acest mandat, 

care ar fi cele mai importante investiţii 
Rep: Domnule primar, cu siguranţă finalizate?
există pe agenda dvs de lucru noi M.P.: Din punctul meu de vedere, 
proiecte. Care sunt priorităţile pentru asfaltarea străzilor comunale de interes 
perioada 2019/2020?public, pe o lungime de 7940 metri şi 
M.P.: Specialiştii noştri din primărie au modernizarea iluminatului public 
realizat documentaţia tehnică pentru stradal cu tehnologie led, reprezintă cele 
următoarele proiecte pe care intenţionez mai importante proiecte finalizate.
să le demarez în perioada 2019-2020: 
Realizare, modernizare, dotare şi 

Rep: Din ce am văzut, tranzitând 
extindere cămin cultural comuna 

comuna se lucrează intens. Vă rog să 
Chiselet; Construire şi amenajare bază 

faceţi cunoscute investiţiile la care se 
sportivă în comuna Chiselet; Înfiinţare 

lucrează şi stadiul lor de execuţie. reţea de distribuţie gaze naturale în 
M.P.: Avem câteva proiecte demarate, comuna Chiselet; Construire sală de 
toate cu un impact social pozitiv asupra sport în comuna Chiselet, şoseaua 
locuitorilor. Modernizare şi reabilitare Călăraşi, nr.228, prin subprogramul 
Grădiniţa nr.2, lucrări aflate la peste 70% „Săli de sport”; Construire şi dotare locuitorii comunei Chiselet vor ieşi în Rep: Ce mesaj transmite primarul Mihail 
din stadiul de execuţie; Construire sediu primărie în comuna Chiselet, prin număr mare la vot? Penu locuitorilor comunei Chiselet?
Grădiniţă cu program normal, cu trei săli programul naţional de construcţii de M.P.: Nu pot spune în ce procent vor ieşi M.P. Îi asigur că noi, funcţionari din 
de curs, stadiu de execuţie, 30%; interes public social. locuitorii comunei Chiselet la vot. primărie lucrăm doar pentru ei. Le 
Asfaltare străzi comunale pe o lungime Depinde cât de bine şi-au făcut campania transmit multă sănătate şi le mulţumesc 
de 5459 metri, stadiu de execuţie, 15 %: Rep: Domnule primar, duminică sunt formaţiunile politice. Cu siguranţă, pentru sprijinul acordat de-a lungul 
Reactualizare PUG comuna Chiselet. alegeriel europarlamentare. Credeţi că locuitorii vor aprecia acest aspect. timpului.

Consiliul Judeţean Călăraşi, în calitate de autoritate Condiţiile de desfăşurare, respectiv de participare la 
publică tutelară a Societăţii Drumuri şi Poduri S.A. Călăraşi, concurs şiconţinutul dosarului de înscriere sunt afişate la 
prin Comisia de Selecţie a candidaţilor pentru poziţia de sediul Consiliului Judeţean Călăraşi  şi la sediul Societăţii 
Director General şi Director Economic al societăţii Drumuri şi Poduri S.A. Călăraşi din municipiul Călăraşi, str. 
Societăţii Drumuri şi Poduri S.A. Călăraşi,organizează Prelungirea Dobrogei, nr.12, clădirea C4, judeţul Călăraşi, 
procesul de recrutare/selecţie a candidaţilor. precum şi pe site-urile celor două entităţi, respectiv, 
Dosarele de înscriere ale candidaţilor se vor depune la www.calarasi.ro şi www.drumuricalarasi.ro.
sediul Consiliului Judeţean Călăraşi din municipiul Informaţii suplimentare se vor solicita la Consiliul 
Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr.1, judeţul Călăraşi, până Judeţean Călăraşi -Compartiment Guvernanţă Corporativă 

30 şi Instituţii Publice Subordonate,tel: 0242311301, int.176.la data de 24.06.2019, inclusiv, ora 16 . 

Aurel Gazu: „Toate proiectele pe care le am în 
implementare, modernizare şcoli, asfaltare, înfiinţare 

canalizare, aducţiune gaze naturale, doresc să le 
continui şi să le finalizez în anii următori”

Mihail Penu: „Asfaltarea străzilor este 
una dintre cele mai importante investiţii 

realizate în comuna Chiselet”
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fac decât să pună în valoare potenţialul agricol, agricultură.andidatul PSD pentru alegerile 
dar şi potenţialul uman pe care Călăraşiul îl europarlamentare, senatorul Roxana Natalia Astăzi mi s-a confirmat faptul că România se află 
oferă. pe drumul cel bun şi că generaţiile ce urmează se CPaţurcă, a participat la evenimentul „Susţinem 

pregătesc încă de pe acum pentru agricultura învăţământul preuniversitar agricol”
viitorului”, a declarat senatorul Roxana Paţurcă.

Susţinerea învăţământului preuniversitar agricol în Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale urmăreşte 
Călăraşi presupune şi oferirea unor programe să creeze condiţiile necesare pentru a atrage cât mai 
educaţionale relevante pentru economia locală, care să mulţi elevi în cadrul acestei forme de învăţământ, de 
pună accentul pe formarea viitorilor fermieri şi a asigurare a forţei de muncă tânără în agricultură, cu un 
întreprinzătorilor mici şi mijlocii din agricultură, prin nivel corespunzător de pregătire profesională, astfel 
deschiderea oportunităţilor de învăţare aplicată în încât să răspundem cerinţelor actuale şi de perspectivă 
strânsă cooperare cu comunitatea locală. ale sectorul agricol.

Scopul evenimentului „Susţinem învăţământul În paralel, se va asigura finanţarea unor investiţii prin 
preuniversitar agricol”, organizat de Revista Ferma, a elaborarea unui proiect de lege care reglementează 
fost acela de a încuraja elevii să aleagă domeniul activitatea liceelor agricole, asigurând corelarea 

programei şcolare şi a specializărilor cu noile realităţi din agriculturii, dar şi de a depista problemele cu care se 
agricultură.confruntă liceele agricole. Agricultura este una dintre ramurile care a 

contribuit cel mai mult la obţinerea unor „Plec de la întâlnirea cu aceşti copii cu gândul că De la managementul propriei afaceri agricole până la 
venituri din export, anul trecut România mâine îi voi revedea pe mulţi dintre ei, de Ziua cercetare, toate domeniile reprezintă adevărate 
obţinând 4 miliarde Euro din exportul de Liceelor Agricole,  cu ocazia Târgului  provocări, prin urmare, cunoştinţele teoretice şi practice 
produse agricole. Judeţul Călăraşi este unul care AGRIPLANTA de la Fundulea, acolo unde vor în domeniul agricol sunt esenţiale.
contribuie din plin la realizarea unor producţii participa aproximativ 200 de elevi şi vor veni şi 

Prezentă la eveniment, doamna senator Roxana Natalia record în agricultură. reprezentanţii Guvernului. Sunt foarte multe 
Paţurcă, candidatul PSD Călăraşi pentru alegerile iniţiative, private şi publice, care pun în valoarea Vom performa şi în anii care vin, graţie europarlamentare, s-a declarat impresionată de judeţul nostru şi potenţialul său agricol, ceea ce eforturilor Guvernului de a reface instalaţiile de impactul pe care îl are proiectul Fundaţiei Revista mă bucură.irigaţii, care au mărit în ultimii doi ani suprafaţa Ferma:

irigată şi suprafaţa cultivată a României. Toate Da, şi eu susţin din suflet învăţământul 
„Pentru un judeţ în care agricultura are o acestea au fost posibile datorită faptului că preuniversitar agricol în Călăraşi şi în toată 
pondere însemnată în economia locală, aşa cum România a atras, în ultimii doi ani, 7,5 miliarde România”, a concluzionat Roxana Paţurcă la finalul 
este şi judeţul nostru, evenimente de acest fel nu de Euro din fonduri europene pentru întâlnirii.

e măsură ce ne apropiem de doi ani consecutiv şi că nu este acestei categorii sociale ar trebui 
finalul acestei campanii bine că, urmare a acestor creşteri, să se ajute singuri sau să îşi Pelectorale călărăşenii au au fost mărite pensiile şi salariile. deschidă afaceri singuri, fără 

început să realizeze dimensiunile În concepţia celor de la PNL, care ajutorul statului.
manipulării la care au fost supuşi au şi promis că vor tăia salariile la Călărăşenii au început să se 
de către partidele Opoziţiei în tot nivelul de dinainte de majorări, trezească din manipulările 
acest timp. românii ar trebui să fie mulţumiţi orchestrate în tot acest timp de 
Am discutat în aceste săptămâni cu un anumit nivel de trai şi să nu către reprezentanţii Opoziţiei. 
cu oamenii din Călăraşi, atât eu spere la mai bine. Călărăşeniiau înţeles că singurul 
personal, cât şi colegii mei din După strategia celor de la PNL, partid care le apără drepturile la 
echipa de conducere. Am luat românii ar fi trebuit să creadă ce nivel european este PSD, singurul 
străzile la pas şi am discutat cu au auzit de la politicienii de partid care a reuşit să blocheze 
cine ne ieşea în cale – astfel am dreapta, cum că nu este în regulă iniţ iat iva famil ie i  pol i t ice  
putut asculta atât mulţumirile lor faptul că guvernul PSD a taxat europene din care face parte PNL 
în ceea ce priveşte modul în care lăcomia băncilor, şi nici că ratele de a plafona subvenţiile agricole şi 
au fost reprezentaţi la nivel românilor la credite au scăzut ca singurul partid care a votat 
european, dar şi păsurile în urmare modificării modului de iniţiativa privind interzicerea 
legătură cu acest aspect. calculare a dobânzilor.  În dublului standard la nivelul 
Ne-am dat seama în dialogul pe concepţia dreptei  polit ice,  Uniunii Europene.
care l-am purtat cu călărăşenii de românii ar trebui să fie cât mai 
câteva realităţi pe care nu le îndatoraţi sistemului bancar. Am convingerea că alegătorii din 
conştientizaserăm până acum: După strategia celor de la PNL, Călăraşi vor vota în marea lor 
După strategia celor de la PNL, românii ar fi trebuit să creadă în majoritate lista care cuprinde 
românii ar fi trebuit să creadă ce continuare că sprijinul pe care adevăraţii patrioţi pentru Europa, 
au auzit mereu de la politicienii de PSD îl acordă tinerilor în această lista PSD.
dreapta, cum că nu este bine că ţară nu reprezintă un exemplu de Preşedinte PSD Călăraşi,
România a crescut economic în bună guvernare şi că membrii Iulian Iacomi

rezent la conferinţa de presă susţinută de 
europarlamentarul Cristian Buşoi la Călăraşi, Psenatorul Răducu Filipescu a declarat că PNL se află în 

prezent pe un trend ascendent, reuşind să atragă 
simpatizanţi inclusiv în anumite judeţe considerate roşii de 
drept.
„Am umblat prin Moldova foarte mult, în ultimul 
timp, şi pot să spun că mitingul de la Iaşi a fost 
pentru mine o surpriză extraordinară. Faptul că au 
venit 12.000 de persoane din vreo cinci judeţe a 
demonstrat faptul că Moldova se schimbă şi nu mai 
rămâne neapărat roşie, începe să se îngălbenească. 
A început de sus, de la Suceava, de la Botoşani şi, 
încet, încet galbenul ăsta se duce rapid şi în celelalte 
judeţe. 
Am fost impresionat de atitudinea pe care 
preşedintele Iohannis a avut-o în cele două acţiuni 
care s-au desfăşurat la Iaşi, şi în care l-am văzut 
foarte degajat şi foarte implicat.
Sintagma asta „Moldova se ridică!” crează mari 
speranţe că lucrurile se vor schimba acolo. Ce se 
întâmplă în Sud?! O schimbare mai greoaie, însă o 
surpriză plăcută ar putea fi Constanţa, chiar şi 
Ialomiţa, Mehedinţi, în Oltenia nu cred că vom avea 
rezultate spectaculoase, iar în Muntenia sunt 2-3 
judeţe care sunt şi la această oră galbene.”, susţine 
senatorul liberal.
Despre rezultatul alegerilor din 26 mai, Filipescu afirmă că 
are speranţa că PNL poate câştiga alegerile, însă depinde 
cum se vor implica toţi membri de partid în această 
campanie. În ceea ce priveşte alegerile de la Călăraşi, 
senatorul este convins că acestea vor fi câştigate de liberali. 
„Aş îndrăzni să sper că am putea câştiga alegerile, 
nu neapărat că este şi realizabil, pentru că e foarte 
importantă implicarea tuturor factorilor şi în 
special implicarea primarilor.
Implicarea primarilor la Călăraşi este destul de 
bună dar mai avem câteva zile să încercăm să 
acoperim toată zona.
Nu vreau să mă întrebaţi dacă vom câştiga alegerile 
la Călăraşi, pentru că sunt sigur că le vom câştiga! 
Doar o neimplicare a unor primari sau a unor 
persoane ar putea duce la o victorie a PSD, dar nu 
cred că au şanse totuşi. 
De ce ar trebui să fie votată lista PNL?! Pentru că e 
cea ma bună listă. Îmbină tinereţea cu experienţa.”, 
a concluzionat acesta.      

veniment literar de excepţie pentru redacţia oameni, să spună lumii întregi câtă trăire există în 
Obiectiv. Cartea „Între oglinzi şi amintiri”, fiecare pas pe care omul îl face în viaţă.Eizvorâtă din paginile ziarului, scrisă de Lui Răzvan Ciucă nu i-a luat prea mult timp să 

editorialistul Răzvan Ciucă, a fost lansată vineri, 17 răspundă provocării, astfel că, din toamna lui 2012 a 
mai a.c., la Muzeul Satului din Bucureşti. deschis, în paginile Obiectivului, „Fereastra către 
Întâlnirea cu Răzvan Ciucă a fost una întâmplătoare veşnicie”. De 7 ani sunt scoase din ascunzişurile 
dar providenţială. L-am „închis într-o casetă timpului poveşti cu şi despre oameni şi locuri.
redacţională” pe Răzvan Ciucă, după cum chiar Pe hârtia de ziar s-au aşternut, în aceşti 7 ani, o 
domnia sa spunea, şi l-am forţat să răscolească sumedenie de trăiri, încât coperţile cărţii s-au 
printre gânduri şi amintiri, printre poveşti şi însufleţit de la sine, îmbrăţişând cuvintele „între 

oglinzi şi amintiri”.

Răzvan Ciucă este o enciclopedie de amintiri şi 
emoţii, de gânduri şi învăţături, propovăduitor de 
dreaptă şi pură credinţă, lipsită de ipocrizia celui 
care caută doar izbăvirea, iar toate astea le-a 
împărtăşit cu cititorii ziarului vreme de 7 ani şi o va 
face şi de acum încolo.

„Nu mi-am ales sau confecţionat subiectele, când 
scriam parcă îmi dicta cineva. Sau se întâmpla după 
ce visam noaptea (...) Se pare că am scris o carte 
biografică, de proză scurtă. Poate ar fi fost mai bine 
să o păstrez în manuscris. Cum să debutez în 
literatură la 70 de ani? Şi dacă ar fi la amurgul 
bufniţei? Am îndrăznit şi a ieşit ce a ieşit...”, spunea 
autorul în prefaţa cărţii.

arele Trofeu al Festivalului MĂDĂLINA GAIVAS – Trofeul 
”Flori de Mai” – 15000 leiNaţional de Interpretare a 
l Categoria 14 – 18 aniMMuzicii Uşoare Româneşti 
PREMIUL I – MARIA ANA DOANĂ "Flori de Mai" 2019 Călăraşi, 
– 10000 LEI

Romania, a ajuns în oraşul Bălţi, 
PREMIUL II – DOMINIQUE 

Republica Moldova! Câştigătoarea se SIMIONESCU - 7500 LEI
numeşte Mădălina Gaivas şi are 20 de PREMUL III – DARIA COJOCARU 
ani. – 5000 LEI

MENŢIUNE – PETRONELA 
„Sunt prea emoţionată ca să pot reda DONCIU – 3000 LEI

l Categoria de vârstă 18 – 30 anicât de bine şi frumos m-am simţit la 
PREMIUL I – CRISTINA ELENA Călăraşi! Oameni atât de binevoitori 
PETCU – 10000 LEIşi dragi! Încă mă încearcă senzaţiile 
PREMIUL II – ANDREEA tari pe care le-am trăit alături de 
DUMITRIU – 7500 LEI

oameni talentaţi!”, a declarat 
PREMIUL III – DENISA PÂRVU – 

proaspăta câştigătoare a festivalului. 5000 LEI
Premiile acordate în cadrul Festi- MENŢIUNE – CĂTĂLINA 
valului concurs naţional de muzică DUMITREAN – 3000 LEI
uşoară românească „Flori de Mai” – PREMIUL SPECIAL – SABINA 
ediţia a XXXI-a – Călăraşi 2019. CRĂIESCU – 3000 LEI

Senator Roxana Paţurcă, prezentă la evenimentul 
„Susţinem învăţământul preuniversitar agricol”

Senator Răducu Filipescu: 
Nu vreau să mă întrebaţi dacă vom 
câştiga alegerile la Călăraşi, pentru 

că sunt sigur că le vom câştiga!

Iulian Iacomi, preşedintele PSD Călăraşi: 
„Călărăşenii au înţeles că singurul partid care 

le apără drepturile la nivel european este PSD”

Trofeul „Flori de Mai” Călăraşi a ajuns în Republica Moldova

GÂNDURI „ÎNTRE 
OGLINZI ŞI AMINTIRI”

„Se pare că am scris o carte biografică, de proză scurtă... 
Am îndrăznit şi a ieşit ce a ieşit.”

Răzvan Ciucă a scris o carte, cu povestiri, în care el este 
principalul personaj. Asta nu înseamnă că nu veţi găsi o 
armată de personaje, care mai de care mai pitoresc, 
luptându-se să vă intre în suflet şi să vă rămână în 
memorie.

Poate fi socotită şi o carte de istorie contemporană, 
romanţată, fiindcă povestirile domniei sale ilustrează 
nuanţat istoria politică, economică şi socială a ultimilor 
cincizeci de ani. 

Se întâlnesc oameni şi locuri dintre cele mai diferite, 
preşedinţi de CAP şi gazete de perete, boieri autentici ai 
neamului şi sedii de ambasade, ierarhi ai bisericii şi 
mănăstiri tăinuite, vecini de scară şi preşedinţi de ţară... 
toate acestea sunt legate între ele prin firele nevăzute ale 
sensibilităţii autorului şi raportate consecvent la 
simbolurile şi valorile culturale ale umanităţii şi ale 
românităţii ortodoxe.

„Între oglinzi şi amintiri” trebuie citită pentru că:

1. Textul este al unui povestitor cu har, bine frazat şi plin 
de încântătoare descrieri.

2. Fiecare povestire este o viguroasă „felie de viaţă”, cum 
spune C.  Lewis, ne seduce şi ne duce în vremea şi 
vremurile ce au marcat destinul autorului.

3. Deşi nu-şi ascunde mâhnirile şi bucuriile, Răzvan 
Ciucă nu condamnă, doar ne îndeamnă la mai multă 
grijă, priveghere pentru a nu rata, din superficialitate, 
frumosul şi suferinţa de lângă noi.

4. Este prima carte a unui om care povesteşte încântător 
de o viaţă, câştigându-şi un loc de cinste în sufletul 
prietenilor pe care i-a făcut să piardă trenul sau să-şi 
schimbe viaţa.

Cred că avem în faţă o carte cu cruci şi răscruci, care caută 
fiorul de credinţă şi descifrează rătăcirile şi regăsirile 
celor care s-au întâlnit sau ciocnit de personalitatea 
autorului. Peste toate, cartea se adresează ţăranului 
creştin din inima cititorului şi mai cred că cele două 
volume, fără să îşi propună, se încadrează perfect în 
definiţia lui Tudor Arghezi: „Ce este o carte? O trebuinţă 
de singurătate a omului neliniştit şi curios, însuşirile 
insului militant. Înainte de a deveni o filozofică 
amărăciune, cartea e o făgăduinţă, o bucurie, o călătorie 
prin suflete, gânduri şi frumuseţi.”

Preot Dragoş Gabriel Stanciu

Vineri, 17 mai 2019, Muzeul Satului, Bucureşti

Editorialistul ziarului Obiectiv, Răzvan Ciucă,  
a lansat cartea „Între oglinzi şi amintiri”
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fac decât să pună în valoare potenţialul agricol, agricultură.andidatul PSD pentru alegerile 
dar şi potenţialul uman pe care Călăraşiul îl europarlamentare, senatorul Roxana Natalia Astăzi mi s-a confirmat faptul că România se află 
oferă. pe drumul cel bun şi că generaţiile ce urmează se CPaţurcă, a participat la evenimentul „Susţinem 

pregătesc încă de pe acum pentru agricultura învăţământul preuniversitar agricol”
viitorului”, a declarat senatorul Roxana Paţurcă.

Susţinerea învăţământului preuniversitar agricol în Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale urmăreşte 
Călăraşi presupune şi oferirea unor programe să creeze condiţiile necesare pentru a atrage cât mai 
educaţionale relevante pentru economia locală, care să mulţi elevi în cadrul acestei forme de învăţământ, de 
pună accentul pe formarea viitorilor fermieri şi a asigurare a forţei de muncă tânără în agricultură, cu un 
întreprinzătorilor mici şi mijlocii din agricultură, prin nivel corespunzător de pregătire profesională, astfel 
deschiderea oportunităţilor de învăţare aplicată în încât să răspundem cerinţelor actuale şi de perspectivă 
strânsă cooperare cu comunitatea locală. ale sectorul agricol.

Scopul evenimentului „Susţinem învăţământul În paralel, se va asigura finanţarea unor investiţii prin 
preuniversitar agricol”, organizat de Revista Ferma, a elaborarea unui proiect de lege care reglementează 
fost acela de a încuraja elevii să aleagă domeniul activitatea liceelor agricole, asigurând corelarea 

programei şcolare şi a specializărilor cu noile realităţi din agriculturii, dar şi de a depista problemele cu care se 
agricultură.confruntă liceele agricole. Agricultura este una dintre ramurile care a 

contribuit cel mai mult la obţinerea unor „Plec de la întâlnirea cu aceşti copii cu gândul că De la managementul propriei afaceri agricole până la 
venituri din export, anul trecut România mâine îi voi revedea pe mulţi dintre ei, de Ziua cercetare, toate domeniile reprezintă adevărate 
obţinând 4 miliarde Euro din exportul de Liceelor Agricole,  cu ocazia Târgului  provocări, prin urmare, cunoştinţele teoretice şi practice 
produse agricole. Judeţul Călăraşi este unul care AGRIPLANTA de la Fundulea, acolo unde vor în domeniul agricol sunt esenţiale.
contribuie din plin la realizarea unor producţii participa aproximativ 200 de elevi şi vor veni şi 

Prezentă la eveniment, doamna senator Roxana Natalia record în agricultură. reprezentanţii Guvernului. Sunt foarte multe 
Paţurcă, candidatul PSD Călăraşi pentru alegerile iniţiative, private şi publice, care pun în valoarea Vom performa şi în anii care vin, graţie europarlamentare, s-a declarat impresionată de judeţul nostru şi potenţialul său agricol, ceea ce eforturilor Guvernului de a reface instalaţiile de impactul pe care îl are proiectul Fundaţiei Revista mă bucură.irigaţii, care au mărit în ultimii doi ani suprafaţa Ferma:

irigată şi suprafaţa cultivată a României. Toate Da, şi eu susţin din suflet învăţământul 
„Pentru un judeţ în care agricultura are o acestea au fost posibile datorită faptului că preuniversitar agricol în Călăraşi şi în toată 
pondere însemnată în economia locală, aşa cum România a atras, în ultimii doi ani, 7,5 miliarde România”, a concluzionat Roxana Paţurcă la finalul 
este şi judeţul nostru, evenimente de acest fel nu de Euro din fonduri europene pentru întâlnirii.

e măsură ce ne apropiem de doi ani consecutiv şi că nu este acestei categorii sociale ar trebui 
finalul acestei campanii bine că, urmare a acestor creşteri, să se ajute singuri sau să îşi Pelectorale călărăşenii au au fost mărite pensiile şi salariile. deschidă afaceri singuri, fără 

început să realizeze dimensiunile În concepţia celor de la PNL, care ajutorul statului.
manipulării la care au fost supuşi au şi promis că vor tăia salariile la Călărăşenii au început să se 
de către partidele Opoziţiei în tot nivelul de dinainte de majorări, trezească din manipulările 
acest timp. românii ar trebui să fie mulţumiţi orchestrate în tot acest timp de 
Am discutat în aceste săptămâni cu un anumit nivel de trai şi să nu către reprezentanţii Opoziţiei. 
cu oamenii din Călăraşi, atât eu spere la mai bine. Călărăşeniiau înţeles că singurul 
personal, cât şi colegii mei din După strategia celor de la PNL, partid care le apără drepturile la 
echipa de conducere. Am luat românii ar fi trebuit să creadă ce nivel european este PSD, singurul 
străzile la pas şi am discutat cu au auzit de la politicienii de partid care a reuşit să blocheze 
cine ne ieşea în cale – astfel am dreapta, cum că nu este în regulă iniţ iat iva famil ie i  pol i t ice  
putut asculta atât mulţumirile lor faptul că guvernul PSD a taxat europene din care face parte PNL 
în ceea ce priveşte modul în care lăcomia băncilor, şi nici că ratele de a plafona subvenţiile agricole şi 
au fost reprezentaţi la nivel românilor la credite au scăzut ca singurul partid care a votat 
european, dar şi păsurile în urmare modificării modului de iniţiativa privind interzicerea 
legătură cu acest aspect. calculare a dobânzilor.  În dublului standard la nivelul 
Ne-am dat seama în dialogul pe concepţia dreptei  polit ice,  Uniunii Europene.
care l-am purtat cu călărăşenii de românii ar trebui să fie cât mai 
câteva realităţi pe care nu le îndatoraţi sistemului bancar. Am convingerea că alegătorii din 
conştientizaserăm până acum: După strategia celor de la PNL, Călăraşi vor vota în marea lor 
După strategia celor de la PNL, românii ar fi trebuit să creadă în majoritate lista care cuprinde 
românii ar fi trebuit să creadă ce continuare că sprijinul pe care adevăraţii patrioţi pentru Europa, 
au auzit mereu de la politicienii de PSD îl acordă tinerilor în această lista PSD.
dreapta, cum că nu este bine că ţară nu reprezintă un exemplu de Preşedinte PSD Călăraşi,
România a crescut economic în bună guvernare şi că membrii Iulian Iacomi

rezent la conferinţa de presă susţinută de 
europarlamentarul Cristian Buşoi la Călăraşi, Psenatorul Răducu Filipescu a declarat că PNL se află în 

prezent pe un trend ascendent, reuşind să atragă 
simpatizanţi inclusiv în anumite judeţe considerate roşii de 
drept.
„Am umblat prin Moldova foarte mult, în ultimul 
timp, şi pot să spun că mitingul de la Iaşi a fost 
pentru mine o surpriză extraordinară. Faptul că au 
venit 12.000 de persoane din vreo cinci judeţe a 
demonstrat faptul că Moldova se schimbă şi nu mai 
rămâne neapărat roşie, începe să se îngălbenească. 
A început de sus, de la Suceava, de la Botoşani şi, 
încet, încet galbenul ăsta se duce rapid şi în celelalte 
judeţe. 
Am fost impresionat de atitudinea pe care 
preşedintele Iohannis a avut-o în cele două acţiuni 
care s-au desfăşurat la Iaşi, şi în care l-am văzut 
foarte degajat şi foarte implicat.
Sintagma asta „Moldova se ridică!” crează mari 
speranţe că lucrurile se vor schimba acolo. Ce se 
întâmplă în Sud?! O schimbare mai greoaie, însă o 
surpriză plăcută ar putea fi Constanţa, chiar şi 
Ialomiţa, Mehedinţi, în Oltenia nu cred că vom avea 
rezultate spectaculoase, iar în Muntenia sunt 2-3 
judeţe care sunt şi la această oră galbene.”, susţine 
senatorul liberal.
Despre rezultatul alegerilor din 26 mai, Filipescu afirmă că 
are speranţa că PNL poate câştiga alegerile, însă depinde 
cum se vor implica toţi membri de partid în această 
campanie. În ceea ce priveşte alegerile de la Călăraşi, 
senatorul este convins că acestea vor fi câştigate de liberali. 
„Aş îndrăzni să sper că am putea câştiga alegerile, 
nu neapărat că este şi realizabil, pentru că e foarte 
importantă implicarea tuturor factorilor şi în 
special implicarea primarilor.
Implicarea primarilor la Călăraşi este destul de 
bună dar mai avem câteva zile să încercăm să 
acoperim toată zona.
Nu vreau să mă întrebaţi dacă vom câştiga alegerile 
la Călăraşi, pentru că sunt sigur că le vom câştiga! 
Doar o neimplicare a unor primari sau a unor 
persoane ar putea duce la o victorie a PSD, dar nu 
cred că au şanse totuşi. 
De ce ar trebui să fie votată lista PNL?! Pentru că e 
cea ma bună listă. Îmbină tinereţea cu experienţa.”, 
a concluzionat acesta.      

veniment literar de excepţie pentru redacţia oameni, să spună lumii întregi câtă trăire există în 
Obiectiv. Cartea „Între oglinzi şi amintiri”, fiecare pas pe care omul îl face în viaţă.Eizvorâtă din paginile ziarului, scrisă de Lui Răzvan Ciucă nu i-a luat prea mult timp să 

editorialistul Răzvan Ciucă, a fost lansată vineri, 17 răspundă provocării, astfel că, din toamna lui 2012 a 
mai a.c., la Muzeul Satului din Bucureşti. deschis, în paginile Obiectivului, „Fereastra către 
Întâlnirea cu Răzvan Ciucă a fost una întâmplătoare veşnicie”. De 7 ani sunt scoase din ascunzişurile 
dar providenţială. L-am „închis într-o casetă timpului poveşti cu şi despre oameni şi locuri.
redacţională” pe Răzvan Ciucă, după cum chiar Pe hârtia de ziar s-au aşternut, în aceşti 7 ani, o 
domnia sa spunea, şi l-am forţat să răscolească sumedenie de trăiri, încât coperţile cărţii s-au 
printre gânduri şi amintiri, printre poveşti şi însufleţit de la sine, îmbrăţişând cuvintele „între 

oglinzi şi amintiri”.

Răzvan Ciucă este o enciclopedie de amintiri şi 
emoţii, de gânduri şi învăţături, propovăduitor de 
dreaptă şi pură credinţă, lipsită de ipocrizia celui 
care caută doar izbăvirea, iar toate astea le-a 
împărtăşit cu cititorii ziarului vreme de 7 ani şi o va 
face şi de acum încolo.

„Nu mi-am ales sau confecţionat subiectele, când 
scriam parcă îmi dicta cineva. Sau se întâmpla după 
ce visam noaptea (...) Se pare că am scris o carte 
biografică, de proză scurtă. Poate ar fi fost mai bine 
să o păstrez în manuscris. Cum să debutez în 
literatură la 70 de ani? Şi dacă ar fi la amurgul 
bufniţei? Am îndrăznit şi a ieşit ce a ieşit...”, spunea 
autorul în prefaţa cărţii.

arele Trofeu al Festivalului MĂDĂLINA GAIVAS – Trofeul 
”Flori de Mai” – 15000 leiNaţional de Interpretare a 
l Categoria 14 – 18 aniMMuzicii Uşoare Româneşti 
PREMIUL I – MARIA ANA DOANĂ "Flori de Mai" 2019 Călăraşi, 
– 10000 LEI

Romania, a ajuns în oraşul Bălţi, 
PREMIUL II – DOMINIQUE 

Republica Moldova! Câştigătoarea se SIMIONESCU - 7500 LEI
numeşte Mădălina Gaivas şi are 20 de PREMUL III – DARIA COJOCARU 
ani. – 5000 LEI

MENŢIUNE – PETRONELA 
„Sunt prea emoţionată ca să pot reda DONCIU – 3000 LEI

l Categoria de vârstă 18 – 30 anicât de bine şi frumos m-am simţit la 
PREMIUL I – CRISTINA ELENA Călăraşi! Oameni atât de binevoitori 
PETCU – 10000 LEIşi dragi! Încă mă încearcă senzaţiile 
PREMIUL II – ANDREEA tari pe care le-am trăit alături de 
DUMITRIU – 7500 LEI

oameni talentaţi!”, a declarat 
PREMIUL III – DENISA PÂRVU – 

proaspăta câştigătoare a festivalului. 5000 LEI
Premiile acordate în cadrul Festi- MENŢIUNE – CĂTĂLINA 
valului concurs naţional de muzică DUMITREAN – 3000 LEI
uşoară românească „Flori de Mai” – PREMIUL SPECIAL – SABINA 
ediţia a XXXI-a – Călăraşi 2019. CRĂIESCU – 3000 LEI

Senator Roxana Paţurcă, prezentă la evenimentul 
„Susţinem învăţământul preuniversitar agricol”

Senator Răducu Filipescu: 
Nu vreau să mă întrebaţi dacă vom 
câştiga alegerile la Călăraşi, pentru 

că sunt sigur că le vom câştiga!

Iulian Iacomi, preşedintele PSD Călăraşi: 
„Călărăşenii au înţeles că singurul partid care 

le apără drepturile la nivel european este PSD”

Trofeul „Flori de Mai” Călăraşi a ajuns în Republica Moldova

GÂNDURI „ÎNTRE 
OGLINZI ŞI AMINTIRI”

„Se pare că am scris o carte biografică, de proză scurtă... 
Am îndrăznit şi a ieşit ce a ieşit.”

Răzvan Ciucă a scris o carte, cu povestiri, în care el este 
principalul personaj. Asta nu înseamnă că nu veţi găsi o 
armată de personaje, care mai de care mai pitoresc, 
luptându-se să vă intre în suflet şi să vă rămână în 
memorie.

Poate fi socotită şi o carte de istorie contemporană, 
romanţată, fiindcă povestirile domniei sale ilustrează 
nuanţat istoria politică, economică şi socială a ultimilor 
cincizeci de ani. 

Se întâlnesc oameni şi locuri dintre cele mai diferite, 
preşedinţi de CAP şi gazete de perete, boieri autentici ai 
neamului şi sedii de ambasade, ierarhi ai bisericii şi 
mănăstiri tăinuite, vecini de scară şi preşedinţi de ţară... 
toate acestea sunt legate între ele prin firele nevăzute ale 
sensibilităţii autorului şi raportate consecvent la 
simbolurile şi valorile culturale ale umanităţii şi ale 
românităţii ortodoxe.

„Între oglinzi şi amintiri” trebuie citită pentru că:

1. Textul este al unui povestitor cu har, bine frazat şi plin 
de încântătoare descrieri.

2. Fiecare povestire este o viguroasă „felie de viaţă”, cum 
spune C.  Lewis, ne seduce şi ne duce în vremea şi 
vremurile ce au marcat destinul autorului.

3. Deşi nu-şi ascunde mâhnirile şi bucuriile, Răzvan 
Ciucă nu condamnă, doar ne îndeamnă la mai multă 
grijă, priveghere pentru a nu rata, din superficialitate, 
frumosul şi suferinţa de lângă noi.

4. Este prima carte a unui om care povesteşte încântător 
de o viaţă, câştigându-şi un loc de cinste în sufletul 
prietenilor pe care i-a făcut să piardă trenul sau să-şi 
schimbe viaţa.

Cred că avem în faţă o carte cu cruci şi răscruci, care caută 
fiorul de credinţă şi descifrează rătăcirile şi regăsirile 
celor care s-au întâlnit sau ciocnit de personalitatea 
autorului. Peste toate, cartea se adresează ţăranului 
creştin din inima cititorului şi mai cred că cele două 
volume, fără să îşi propună, se încadrează perfect în 
definiţia lui Tudor Arghezi: „Ce este o carte? O trebuinţă 
de singurătate a omului neliniştit şi curios, însuşirile 
insului militant. Înainte de a deveni o filozofică 
amărăciune, cartea e o făgăduinţă, o bucurie, o călătorie 
prin suflete, gânduri şi frumuseţi.”

Preot Dragoş Gabriel Stanciu

Vineri, 17 mai 2019, Muzeul Satului, Bucureşti

Editorialistul ziarului Obiectiv, Răzvan Ciucă,  
a lansat cartea „Între oglinzi şi amintiri”
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unărea Călăraşi a luat o gură 
de aer prin victoria cu DConcordia iar speranţele 

privind rămânerea în Liga 1 au 
renăscut. Dunărea şi Concordia s-au Au marcat: Srgian Luchin (76'), Najib 

Ammari (90+4')prezentat miercuri seară, pe arena 
Dunărea: 25. Cătălin Straton – 23. Ion Comşa, fiecare cu gândul la 
Filip Gligorov (44. Conor Henderson, 

victorie. Remiza n-ar fi convenit 
81'), 3. Cristi Sârghi (24. Srgian 

nimănui. Luchin, 61'), 17. Alin Dobrosavlevici, 
27. Gaston Mendy – 26. Gabi Enache, 

Fără un vârf „de meserie” în teren, 5. Gabi Simion, 89. Georgian Honciu, 
Dunărea începe bine şi iroseşte o bună 97. Daniel Benzar – 10. Valentin 
oportunitate încă din minutul 5 când Munteanu (55. Alexandru Bourceanu, 
Cristi Sîrghi reia cu capul din lovitura 46'), 9. Najib Ammari.
liberă executată de Benzar dar… tabela Rezerve: 33. Nicolai Calancea – 77. 
rămâne neatinsă. Steliano Filip, 88. Ianis Stoica, 4. Selim 
Ilfovenii trec cu brio peste momentul Ben Djemia
cu pricina şi în minutul 16 bifează Antrenor: Dan Alexa
prima ocazie după ce Moussa a reluat Concordia: 99. Victor Rîmniceanu (16. 
cu capul puţin pe lângă, din centrarea Alessandro Caparcă, 65') – 30. Joao 
lui Gorobsov. Argentinianul avea să Meira, 73. Andrei Marc, 23. Liassine 
irosească şi el o oportunitate de a Cadamuro (91. Jules Iloki, 80') 14. 
marca în minutul 33. Prima parte se Nicuşor Fota (96. Andrei Radu, 61') – 
încheie aşa cum a început, ambele 10. Bawab Thaer,  25. Nicolas 
echipe evoluând extrem de prudent. La Gorobsov, 44. Adrian Ropotan, 7. 
pauză, Dan Alexa îl lasă la vestiar pe Srgian Luchin îl învinge pe Caparco, Moussa primind al doilea cartonaş Petre Ivanovici – 19. Ghislain Guessan, 
Vali Munteanu şi-l introduce pe Alex cel care l-a substituit pe Rîmniceanu, galben şi implicit pe cel roşu în minutul 88. Sofiane Moussa.
Bourceanu care avea să mai anime cu o lovitură de cap imparabilă!Cei 88.Dunărea câştigă greu dar meritat Rezerve: 8. Răzvan Grădinaru, 22. 
jocul „galben – albaştrilor” în partea 3.500 de spectatori se dezlănţuie, cu 2-0 şi urcă pe 6, loc de baraj, Nivaldo, 18. Marian Cristescu, 20. 
secundă. atmosfera devenind una de vacarm. totalizând 25 de puncte, cu unul mai Ştefan Bărboianu.
În minutul 58, Honciu bate bine o Oapeţii au încercat să revină crezând mult decât Hermannstadt care a Antrenor: Adrian Falub
lovitură liberă din marginea careului că vor obţine victoria care să-i mai pierdut marţi la Sibiu duelul cu FC Au arbitrat: Marcel Bîrsan (Bucureşti) 
însă Ivanovici, atent şi la locul potrivit, menţină în cursa pentru supravieţuire. Botoşani, scor 0-2.Dacă Dunărea şi-a – Radu Ghinguleac (Bucureşti), 
respinge de lângă bara din dreapta lui Lovitura de graţie o dă însă Najib relansat şansele de supravieţuire, Bogdan Gheorghe (Bucureşti). 
Rîmniceanu. În minutul 61, dublă Ammari  în al  4-lea minut al  aşteptând încrezătoare partida cu Gaz Rezervă: Eduard Ioniţă (Galaţi).
accidentare. Portarul lor, Rîmniceanu prelungirilor care pe un contraatac Metan, programată duminică seară la Observatori: Ioan Toma (Piatra 
şi fundaşul nostru, Sîrghi intră şutează pe jos în dreapta lui Caparco, Călăraş i ,  Concordia  e  v ir tual  Neamţ), Marin Petrache (Săbăreni- 
amândoi la „sacrificiu”, ultimul, plin incapabil să mai reacţioneze. S-a retrogradată în liga a 2-a. LPF)
de sânge fiind transportat la spital. repetat parcă finalul din finalul Până la finalul play – out-ului, trupa lui Cartonaşe galbene: G. Mendy (52', Al. 
Jocul se reia însă Rîmniceanu resimte sezonului regulat când Dunărea a Dan Alexa se va mai duela cu echipele Bourceanu (80'), N. Ammari (90+5') / 
ciocnirea şi este înlocuit, acordându-i- învins-o pe Concordia, tot la Călăraşi, Sibiului. Prima confruntare, cea cu Gaz S. Moussa (45+1', 88'), Ad. Ropotan 
se şi lui îngrijiri medicale.Echilibrul se cu 2-1, golul izbăvitor fiind marcat tot Metan  Mediaş ,  e  programată  (52'), L. Cadamuro (73'), N. Gorobsov 
rupe, în sfârşit, în minutul 76. de Ammari, cu un şut pe jos de la peste duminică, 26 mai, de la ora 18.30 de (90').
Benzar bate bine un corner de pe 25 de metri şi tot în minutul 90+4! minute la Călăraşi iar cea de-a doua pe Cartonaşe roşii: S. Moussa (Concordia 
dreapta şi înlocuitorul lui Sîrghi, Oaspeţii termină partida în 10, Sofiane 1 iunie, la Sibiu cu Hermannstadt. – 88')

Dunărea Călăraşi – 
Concordia Chiajna 2-0

n perioada 17-19 mai s-au desfăşurat, Echipa României s-a clasat pe locul întâi 
în  insula  Corfu  d in  Grec ia ,  pe naţiuni, obţinând un număr de 26 de ÎCampionatele Balcanice de culturism medalii (12 de aur, 8 de argint si 6 de 

şi fitness, unde echipa României s-a bronz).
clasat pe prima poziţie. Sportivul călărăşean a obtinut locul II şi 
Din lotul de 29 de sportivi, deplasat de medalia de argint la categoria 75 kg 
Federaţia Română de Culturism şi culturism seniori (el fiind dezavantajat 
Fitness a făcut parte şi culturistul de comasarea a doua categorii 70 si 75 
călărăşean Ciprian Solzaru legitimat la kg, Ciprian având greutatea de 70 kg la 
CS Fortus Călăraşi. cântar).

omisia pentru acordarea licenţei cluburilor din cadrul FRF a decis, prin 
Hotărârea 7/20.05.2019, să acorde licenţa pentru participarea la CCampionatul Naţional Liga I, în sezonul competiţional 2019 – 2020, 

echipei Dunărea Călăraşi. „Le mulţumesc tuturor celor care au lucrat la 
elaborarea dosarului de licenţiere. A fost o muncă laborioasă însă eforturile n-
au fost în zadar. Rămâne să câştigăm şi pe teren lupta pentru salvarea de la 
retrogradare. Avem în faţa 3 finale. Îmi doresc din tot sufletul să obţinem cât 
mai multe puncte care să ne menţină în liga I şi în sezonul viitor.”, a declarat 
preşedintele executiv al Dunării, Florin Brişan.

ncepând de luni, 20 mai, strada Griviţa, proiectant, se vor exploata arborii şi se vor 
între tronsoanele Bd. Cuza Vodă-str. Tudor replanta alţii (un număr mai mare).ÎVladimirescu, a fost închisă circulaţiei 

Lucrările de modernizare a trotuarelor şi a pentru începerea lucrărilor de modernizare, 
spaţiilor verzi se vor derula în funcţie de lucrări ce implică un sistem rutier nou.
graficul lucrărilor de introducere în subteran a Pe porţiunea Bd. Cuza Vodă-str. Dorobanţi se 
reţelelor electrice aeriene de distribuţie a va reconfigura carosabilul la trei benzi, iar pe 
energiei electrice, cât şi a reţelelor de restul străzii Griviţa se vor amenaja parcări 
telecomunicaţii, lucrări efectuate de către laterale acolo unde lăţimea străzii permite. 
operatori.Urmare a reconfigurărilor propuse de 

uditorii internaţionali aparţinând orga-
nismului Soil Association confirmă Amenţinerea certificării managementului 

forestier pentru pădurile proprietate publică a statului 
administrate de Regia Naţională a Pădurilor – 
Romsilva. 

Astfel, în perioada ianuarie – mai a.c., Regia Naţională 
a Pădurilor – Romsilva a fost auditată, prin mai multe 
misiuni în teren, de specialiştii organismului de 
certificare care au constatat îndeplinirea cu rezultate 
foarte bune a tuturor cerinţelor acestor standarde.

„În cadrul auditului, am urmărit respectarea 
aspectelor legislative naţionale şi internaţionale, la 
care România este parte semnatară, dar şi modul în 
care sunt identificate şi menţinute elementele de 
biodiversitate prin implicarea comunităţilor locale şi 
a altor factori interesaţi. Rezultatele au fost unele 
pozitive, iar recomandarea echipei de audit a fost 
aceea de menţinere a certificatului pentru 
management forestier”, au specificat Janette McKay 

asemenea, certificarea oferă siguranţa că lemnul are o şi Marius Turtică, auditori Soil Association.
provenienţă certă şi legală. De la începutul acestui an, procesul de certificare la 
Organismul internaţional de certificare verifică anual, standarde internaţionale a fost extins la ocoalele 
în teren, respectarea cerinţelor specifice standardului silvice Ulmeni, Sighetu Marmaţiei şi Şomcuta Mare 
de certificare.din cadrul Direcţiei Silvice Maramureş, pentru o 

suprafaţă cumulată de peste 16.000 hectare. Primele demersuri pentru certificarea manage-
mentului forestier la standarde internaţionale au fost Astfel, suprafaţa pădurilor proprietate publică a 
iniţiate de Romsilva în urmă cu 19 ani, suprafaţa statului care deţine certificarea managementului 
pădurilor certificate crescând, în timp, de la 1 milion de forestier la standarde internaţionale a crescut la 
hectare în anul 2004, la 2,48 milioane de hectare în 2.485.912 hectare, ceea ce reprezintă 79,5% din 
prezent. suprafaţa pădurilor de stat administrate de Romsilva.

Certificarea managementului forestier la standarde Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva administrează 
internaţionale reprezintă garanţia că pădurile 3,14 milioane de hectare de păduri proprietatea 
administrate sunt gestionate durabil, conform celor publică a statului şi 22 de parcuri naţionale şi naturale 
mai stricte standarde şi norme din silvicultură. De cu o suprafaţă de aproximativ 850 de mii de hectare.

onsiliul Judeţean Călăraşi a numit-o în funcţia de manager 
interimar al Spitalului Judeţean Călăraşi pe Daniela Mihai. CMandatul în fruntea instituţiei a început din data de 13 mai 

2019 şi se încheie după 6 luni.
„Numirea doamnei Daniela Mihai, o profesionistă în managementul 
administraţiei publice, în funcţia de manager interimar reprezintă o 
garanţie suplimentară că vom continua proiectele începute la 
Spitalul Judeţean, iar oamenii din Călăraşi vor beneficia, ca şi până 
acum, de cea mai bună îngrijire medicală.Avem deja aprobat 
proiectul pentru construirea noii aripi a Spitalului Judeţean, urmând 
ca în scurt timp să definitivăm şi alte două obiective importante pe 
care Consiliul Judeţean şi le-a asumat: dotarea cu aparatură nouă, de 
ultimă generaţie, a întregului spital şi anveloparea clădirii. Trebuie 
să funcţionăm în echipă şi cu încredere unii în ceilalţi”, a declarat 
preşedintele Consiliului Judeţean, Vasile Iliuţă.
Totodată, preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi a ţinut să-i 
mulţumească fostului manager al Spitalului Judeţean, Valentin 
Emanoil, pentru munca depusă în cadrul instituţiei.
„Spitalul s-a transformat într-un reper pentru oamenii din judeţ. A 
fost inaugurat un bloc operator nou, au fost atraşi medici tineri şi 
competenţi, iar maternitatea a fost clasificată superior şi are 
adresabilitate din ce în ce mai mare”, a mai spus Vasile Iliuţă.
Fondurile alocate Spitalului Judeţean de către Consiliul Judeţean 
Călăraşi se ridică anul acesta la 3 milioane de lei (suplimente 
financiare, investiţii şi utilităţi).

Dunărea Călăraşi obţine trei puncte 
importante împotriva Concordiei

Ciprian Solzaru (CS Fortus Călăraşi), locul 
I cu echipa României la Campionatele 

Balcanice de Culturism şi Fitness

Dunărea Călăraşi a primit licenţa 
pentru Liga I - sezonul 2019-2020

Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Călăraşi are un manager nou

Au început lucrările de 
modernizare a străzii Griviţa

Standardul de certificare a managementului 
forestier al Romsilva reconfirmat de auditori
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unărea Călăraşi a luat o gură 
de aer prin victoria cu DConcordia iar speranţele 

privind rămânerea în Liga 1 au 
renăscut. Dunărea şi Concordia s-au Au marcat: Srgian Luchin (76'), Najib 

Ammari (90+4')prezentat miercuri seară, pe arena 
Dunărea: 25. Cătălin Straton – 23. Ion Comşa, fiecare cu gândul la 
Filip Gligorov (44. Conor Henderson, 

victorie. Remiza n-ar fi convenit 
81'), 3. Cristi Sârghi (24. Srgian 

nimănui. Luchin, 61'), 17. Alin Dobrosavlevici, 
27. Gaston Mendy – 26. Gabi Enache, 

Fără un vârf „de meserie” în teren, 5. Gabi Simion, 89. Georgian Honciu, 
Dunărea începe bine şi iroseşte o bună 97. Daniel Benzar – 10. Valentin 
oportunitate încă din minutul 5 când Munteanu (55. Alexandru Bourceanu, 
Cristi Sîrghi reia cu capul din lovitura 46'), 9. Najib Ammari.
liberă executată de Benzar dar… tabela Rezerve: 33. Nicolai Calancea – 77. 
rămâne neatinsă. Steliano Filip, 88. Ianis Stoica, 4. Selim 
Ilfovenii trec cu brio peste momentul Ben Djemia
cu pricina şi în minutul 16 bifează Antrenor: Dan Alexa
prima ocazie după ce Moussa a reluat Concordia: 99. Victor Rîmniceanu (16. 
cu capul puţin pe lângă, din centrarea Alessandro Caparcă, 65') – 30. Joao 
lui Gorobsov. Argentinianul avea să Meira, 73. Andrei Marc, 23. Liassine 
irosească şi el o oportunitate de a Cadamuro (91. Jules Iloki, 80') 14. 
marca în minutul 33. Prima parte se Nicuşor Fota (96. Andrei Radu, 61') – 
încheie aşa cum a început, ambele 10. Bawab Thaer,  25. Nicolas 
echipe evoluând extrem de prudent. La Gorobsov, 44. Adrian Ropotan, 7. 
pauză, Dan Alexa îl lasă la vestiar pe Srgian Luchin îl învinge pe Caparco, Moussa primind al doilea cartonaş Petre Ivanovici – 19. Ghislain Guessan, 
Vali Munteanu şi-l introduce pe Alex cel care l-a substituit pe Rîmniceanu, galben şi implicit pe cel roşu în minutul 88. Sofiane Moussa.
Bourceanu care avea să mai anime cu o lovitură de cap imparabilă!Cei 88.Dunărea câştigă greu dar meritat Rezerve: 8. Răzvan Grădinaru, 22. 
jocul „galben – albaştrilor” în partea 3.500 de spectatori se dezlănţuie, cu 2-0 şi urcă pe 6, loc de baraj, Nivaldo, 18. Marian Cristescu, 20. 
secundă. atmosfera devenind una de vacarm. totalizând 25 de puncte, cu unul mai Ştefan Bărboianu.
În minutul 58, Honciu bate bine o Oapeţii au încercat să revină crezând mult decât Hermannstadt care a Antrenor: Adrian Falub
lovitură liberă din marginea careului că vor obţine victoria care să-i mai pierdut marţi la Sibiu duelul cu FC Au arbitrat: Marcel Bîrsan (Bucureşti) 
însă Ivanovici, atent şi la locul potrivit, menţină în cursa pentru supravieţuire. Botoşani, scor 0-2.Dacă Dunărea şi-a – Radu Ghinguleac (Bucureşti), 
respinge de lângă bara din dreapta lui Lovitura de graţie o dă însă Najib relansat şansele de supravieţuire, Bogdan Gheorghe (Bucureşti). 
Rîmniceanu. În minutul 61, dublă Ammari  în al  4-lea minut al  aşteptând încrezătoare partida cu Gaz Rezervă: Eduard Ioniţă (Galaţi).
accidentare. Portarul lor, Rîmniceanu prelungirilor care pe un contraatac Metan, programată duminică seară la Observatori: Ioan Toma (Piatra 
şi fundaşul nostru, Sîrghi intră şutează pe jos în dreapta lui Caparco, Călăraş i ,  Concordia  e  v ir tual  Neamţ), Marin Petrache (Săbăreni- 
amândoi la „sacrificiu”, ultimul, plin incapabil să mai reacţioneze. S-a retrogradată în liga a 2-a. LPF)
de sânge fiind transportat la spital. repetat parcă finalul din finalul Până la finalul play – out-ului, trupa lui Cartonaşe galbene: G. Mendy (52', Al. 
Jocul se reia însă Rîmniceanu resimte sezonului regulat când Dunărea a Dan Alexa se va mai duela cu echipele Bourceanu (80'), N. Ammari (90+5') / 
ciocnirea şi este înlocuit, acordându-i- învins-o pe Concordia, tot la Călăraşi, Sibiului. Prima confruntare, cea cu Gaz S. Moussa (45+1', 88'), Ad. Ropotan 
se şi lui îngrijiri medicale.Echilibrul se cu 2-1, golul izbăvitor fiind marcat tot Metan  Mediaş ,  e  programată  (52'), L. Cadamuro (73'), N. Gorobsov 
rupe, în sfârşit, în minutul 76. de Ammari, cu un şut pe jos de la peste duminică, 26 mai, de la ora 18.30 de (90').
Benzar bate bine un corner de pe 25 de metri şi tot în minutul 90+4! minute la Călăraşi iar cea de-a doua pe Cartonaşe roşii: S. Moussa (Concordia 
dreapta şi înlocuitorul lui Sîrghi, Oaspeţii termină partida în 10, Sofiane 1 iunie, la Sibiu cu Hermannstadt. – 88')

Dunărea Călăraşi – 
Concordia Chiajna 2-0

n perioada 17-19 mai s-au desfăşurat, Echipa României s-a clasat pe locul întâi 
în  insula  Corfu  d in  Grec ia ,  pe naţiuni, obţinând un număr de 26 de ÎCampionatele Balcanice de culturism medalii (12 de aur, 8 de argint si 6 de 

şi fitness, unde echipa României s-a bronz).
clasat pe prima poziţie. Sportivul călărăşean a obtinut locul II şi 
Din lotul de 29 de sportivi, deplasat de medalia de argint la categoria 75 kg 
Federaţia Română de Culturism şi culturism seniori (el fiind dezavantajat 
Fitness a făcut parte şi culturistul de comasarea a doua categorii 70 si 75 
călărăşean Ciprian Solzaru legitimat la kg, Ciprian având greutatea de 70 kg la 
CS Fortus Călăraşi. cântar).

omisia pentru acordarea licenţei cluburilor din cadrul FRF a decis, prin 
Hotărârea 7/20.05.2019, să acorde licenţa pentru participarea la CCampionatul Naţional Liga I, în sezonul competiţional 2019 – 2020, 

echipei Dunărea Călăraşi. „Le mulţumesc tuturor celor care au lucrat la 
elaborarea dosarului de licenţiere. A fost o muncă laborioasă însă eforturile n-
au fost în zadar. Rămâne să câştigăm şi pe teren lupta pentru salvarea de la 
retrogradare. Avem în faţa 3 finale. Îmi doresc din tot sufletul să obţinem cât 
mai multe puncte care să ne menţină în liga I şi în sezonul viitor.”, a declarat 
preşedintele executiv al Dunării, Florin Brişan.

ncepând de luni, 20 mai, strada Griviţa, proiectant, se vor exploata arborii şi se vor 
între tronsoanele Bd. Cuza Vodă-str. Tudor replanta alţii (un număr mai mare).ÎVladimirescu, a fost închisă circulaţiei 

Lucrările de modernizare a trotuarelor şi a pentru începerea lucrărilor de modernizare, 
spaţiilor verzi se vor derula în funcţie de lucrări ce implică un sistem rutier nou.
graficul lucrărilor de introducere în subteran a Pe porţiunea Bd. Cuza Vodă-str. Dorobanţi se 
reţelelor electrice aeriene de distribuţie a va reconfigura carosabilul la trei benzi, iar pe 
energiei electrice, cât şi a reţelelor de restul străzii Griviţa se vor amenaja parcări 
telecomunicaţii, lucrări efectuate de către laterale acolo unde lăţimea străzii permite. 
operatori.Urmare a reconfigurărilor propuse de 

uditorii internaţionali aparţinând orga-
nismului Soil Association confirmă Amenţinerea certificării managementului 

forestier pentru pădurile proprietate publică a statului 
administrate de Regia Naţională a Pădurilor – 
Romsilva. 

Astfel, în perioada ianuarie – mai a.c., Regia Naţională 
a Pădurilor – Romsilva a fost auditată, prin mai multe 
misiuni în teren, de specialiştii organismului de 
certificare care au constatat îndeplinirea cu rezultate 
foarte bune a tuturor cerinţelor acestor standarde.

„În cadrul auditului, am urmărit respectarea 
aspectelor legislative naţionale şi internaţionale, la 
care România este parte semnatară, dar şi modul în 
care sunt identificate şi menţinute elementele de 
biodiversitate prin implicarea comunităţilor locale şi 
a altor factori interesaţi. Rezultatele au fost unele 
pozitive, iar recomandarea echipei de audit a fost 
aceea de menţinere a certificatului pentru 
management forestier”, au specificat Janette McKay 

asemenea, certificarea oferă siguranţa că lemnul are o şi Marius Turtică, auditori Soil Association.
provenienţă certă şi legală. De la începutul acestui an, procesul de certificare la 
Organismul internaţional de certificare verifică anual, standarde internaţionale a fost extins la ocoalele 
în teren, respectarea cerinţelor specifice standardului silvice Ulmeni, Sighetu Marmaţiei şi Şomcuta Mare 
de certificare.din cadrul Direcţiei Silvice Maramureş, pentru o 

suprafaţă cumulată de peste 16.000 hectare. Primele demersuri pentru certificarea manage-
mentului forestier la standarde internaţionale au fost Astfel, suprafaţa pădurilor proprietate publică a 
iniţiate de Romsilva în urmă cu 19 ani, suprafaţa statului care deţine certificarea managementului 
pădurilor certificate crescând, în timp, de la 1 milion de forestier la standarde internaţionale a crescut la 
hectare în anul 2004, la 2,48 milioane de hectare în 2.485.912 hectare, ceea ce reprezintă 79,5% din 
prezent. suprafaţa pădurilor de stat administrate de Romsilva.

Certificarea managementului forestier la standarde Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva administrează 
internaţionale reprezintă garanţia că pădurile 3,14 milioane de hectare de păduri proprietatea 
administrate sunt gestionate durabil, conform celor publică a statului şi 22 de parcuri naţionale şi naturale 
mai stricte standarde şi norme din silvicultură. De cu o suprafaţă de aproximativ 850 de mii de hectare.

onsiliul Judeţean Călăraşi a numit-o în funcţia de manager 
interimar al Spitalului Judeţean Călăraşi pe Daniela Mihai. CMandatul în fruntea instituţiei a început din data de 13 mai 

2019 şi se încheie după 6 luni.
„Numirea doamnei Daniela Mihai, o profesionistă în managementul 
administraţiei publice, în funcţia de manager interimar reprezintă o 
garanţie suplimentară că vom continua proiectele începute la 
Spitalul Judeţean, iar oamenii din Călăraşi vor beneficia, ca şi până 
acum, de cea mai bună îngrijire medicală.Avem deja aprobat 
proiectul pentru construirea noii aripi a Spitalului Judeţean, urmând 
ca în scurt timp să definitivăm şi alte două obiective importante pe 
care Consiliul Judeţean şi le-a asumat: dotarea cu aparatură nouă, de 
ultimă generaţie, a întregului spital şi anveloparea clădirii. Trebuie 
să funcţionăm în echipă şi cu încredere unii în ceilalţi”, a declarat 
preşedintele Consiliului Judeţean, Vasile Iliuţă.
Totodată, preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi a ţinut să-i 
mulţumească fostului manager al Spitalului Judeţean, Valentin 
Emanoil, pentru munca depusă în cadrul instituţiei.
„Spitalul s-a transformat într-un reper pentru oamenii din judeţ. A 
fost inaugurat un bloc operator nou, au fost atraşi medici tineri şi 
competenţi, iar maternitatea a fost clasificată superior şi are 
adresabilitate din ce în ce mai mare”, a mai spus Vasile Iliuţă.
Fondurile alocate Spitalului Judeţean de către Consiliul Judeţean 
Călăraşi se ridică anul acesta la 3 milioane de lei (suplimente 
financiare, investiţii şi utilităţi).

Dunărea Călăraşi obţine trei puncte 
importante împotriva Concordiei

Ciprian Solzaru (CS Fortus Călăraşi), locul 
I cu echipa României la Campionatele 

Balcanice de Culturism şi Fitness

Dunărea Călăraşi a primit licenţa 
pentru Liga I - sezonul 2019-2020

Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Călăraşi are un manager nou

Au început lucrările de 
modernizare a străzii Griviţa

Standardul de certificare a managementului 
forestier al Romsilva reconfirmat de auditori



Premiera în România: 24.05.2019 Barbara Tissier, Marie-Eugénie 
Disney ne oferă minunata şansă de a Marechal, Guillaume Lebon, Timothé 
retrăi o poveste extraordinară. Vom Dorp

24 – 27 mai ora 20.00 Gen film: Animaţie, varianta dublată
28 - 30 mai Rating: AG 

Orele: 17.00; 20.00 Durata: 90 min
Premiera în România: 31.05.2019John Wick 3: Război Când nava cu care călătorea prin 
spaţiu e distrusă, Willy e separat de total - 2D
părinţii lui şi aterizează cu capsula pe 

Regia: Chad Stahelski o planetă sălbatică şi încă neatinsă de 
Cu: Keanu Reeves, Halle Berry, Asia picior de om. Cu ajutorul lui Buck, 
Kate Dillon, Ian McShane roboţelul care are grijă de 
Gen film: Acţiune, Crimă, Thriller supravieţuirea lui, Willy va trebui să 
Premiera în România: 17.05.2019 se descurce singur, rătăcind prin 
Cea de-a treia parte a celebrei francize galaxie, până la sosirea unei misiuni 
îl găseşte pe infailibilul asasin John de salvare.
Wick într-o nouă situaţie la limita 
imposibilului: viaţa lui costă acum 14 31 mai – 6 iunie
milioane de dolari, drept pentru care Orele: 17.00 şi 20.00
o armată de vânători de recompense Luni: ora 20.00

Vineri 24 mai: ora 12.30 monstrul cu trei capete King neobosiţi este pe urmele lui. După 
Godzilla II Regele Ghidorah. Când aceste super-specii Sâmbătă 25 mai: ora 10.30 şi uciderea unui membru al dubioasei 

antice, considerate a fi simple mituri, 12.30 organizaţii internaţionale de asasini Monştrilor – 3D ies la suprafaţă, toţi se luptă pentru Duminică 26 mai: orele 10.30 şi plătiţi, conducerea l-a exclus pe Wick, 
Regia: Michael Dougherty supremaţie, lăsând însăşi existenţa 12.30 lăsându-l fără protecţie în vizorul 
Cu: Millie Bobby Brown, Bradley omenirii să atârne în balanţă. Oare celor mai nemiloşi lunetişti din lume.
Whitford, Vera Farmiga, Sally Aladdin - 3D care va fi soarta omenirii?
Hawkins, Kyle Chandler(varianta dublată) Vineri 31 mai şi 7 iunie: ora Gen film: Acţiune, Aventuri, 24 – 26 mai 12.30 Fantastic,Horror,SF

Orele: 17.00 Sâmbătă 1 iunie şi 8 iunie: orele Rating: N15
Aladdin - 3D 10.30 şi 12.30 Durata: 132 min

(varianta subtitrată) Duminică 2 iunie şi 9 iunie: Premiera în România: 31.05.2019
Regia: Guy Ritchie orele 10.30 şi 12.30 Noua poveste urmează eforturile 
Cu: Billy Magnussen, Will Smith, eroice ale agenţiei criptozoologice Terra Willy: Rătăcit Naomi Scott, Nasim Pedrad, Mena Monarch, în timp ce membrii ei se 
Massoud, Marwan Kenzari confruntă cu o serie de monştri de prin galaxie - 3DGen film: Aventuri, Fantastic, dimensiuni colosale, inclusiv cu 

Regia: Eric TostiMusical, Romantic Godzilla, care se va confrunta cu 
Cu: Edouard Baer, Jason Canning, Rating: AG Mothra, Rodan şi cu rivalul său final, 
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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.

Fiecare  aveţi pe cineva drag plecat din voi! Totul începe cu un vot, la 26 mai!  
ţară. Peste  4 milioane de femei şi 

DA la referendum! DA bărbaţi în plină putere  au fost alungaţi 
de nevoi, departe de casă. Au luat cu ei o ca să vă puteţi întoarce 
parte din sufletul şi inima României. 

acasă! Alegerile din 26 mai ne oferă o mare 
şansă, pe care PNL o pune deja în PNL şi europarlamentarii săi se bat ca 
realitate şi se obligă să o împlinească: drepturile fraţilor, surorilor şi copiilor 
să facem din România  acasă pentru voştri aflaţi în Marea Britanie să fie 
toţi românii, oriunde s-ar afla. O mamă păstrate şi după Brexit.  Puteţi vorbi mai 
bună pentru toţi copiii ei. Ţara în care lesne şi mai ieftin la telefon cu rudele din 
celor dragi, plecaţi departe, le-ar străinătate pentru că europarlamentarii 
plăcea să se întoarcă. PNL au obţinut eliminarea unor taxe la 
România are o rană vie, o ruptură telefonia mobilă. PNL va lupta pentru 
dureroasă  provocată de dispreţul arătat introducerea votului electronic pentru 
de PSD-ALDE faţă românii plecaţi.  De românii din diaspora. Românii de afară 
aceea, prioritatea PNL este vindecarea trebuie să aibă un cuvânt de spus faţă de 
relaţiei dintre ţara mamă şi fiicele şi fiii viitorul ţării, de viitorul lor. O pot face şi 
ei. Marea bogăţie a României sunt la referendumul despre justitie, spune 
oamenii. Marea obligaţie a României 

Rareş Bogdan, numărul unu pe lista 
este  viitorul copiilor ei. Suntem fraţi şi 

candidaţilor PNL la europarlamentare:  
trebuie să fim împreună - spiritual, 

”Cu corupţie la vârful statului, legi care 
sufleteşte, în credinţă şi la marile 

fac amnistie şi graţiere mascată sau pe 
hotărâri care implică soarta tuturor.

faţă, ordonanţe date peste noapte fără 
ridicat de guvernarea PSD-ALDE a ajuns rutieră. Suceava şi Aradul au unele consultarea mediului de afaceri, Pentru o ţară în care    
la cote alarmante, pe care le resimţiţi cu dintre cele mai modern dotate spitale România nu se poate dezvolta, iar 

să-ţi creşti copiii: patru toţii, cei de acasă. Nu e mult, dar e un din România. Timişoara are  cea mai tinerii români şi investitorii vor 
început bun, semnul că se poate. extinsă reţea pietonală, este prietenoasă milioane de alocaţii continua să plece din ţară. DA la 
Grija faţă de copii şi de tineri nu este cu familiile  şi mamele cu copii. Referendum echivalează cu un mesaj majorate de PNL vorbă goală în localităţile conduse de Marele obiectiv al PNL este să facă din fierbinte adresat românilor de 
liberali. La Cluj-Napoca, administraţia România ţara în care să îţi placă să Patru milioane de copii au primit, pretutindeni: luptăm la baionetă 
PNL a pus la punct transportul şcolarilor trăieşti şi să rămâi. România în care se începând cu luna mai, alocaţia dublată pentru a crea condiţiile să vă puteţi 
din ciclul primar, cu autobuzul, de acasă poate trăi ca în Vest. România care îşi de PNL. E o veste bună pentru mamele întoarce acasă! Haideţi la vot pe 26 
la şcoală şi retur. Copiii şi tinerii au şcoli creşte copiii acasă. Această Românie care muncesc din greu, sezonier, în mai!”     
moderne, renovate, terenuri de sport, există deja, în multe oraşe şi comune agricultura altor ţări, iar copiii le-au 

Comandat de Partidul Naţional piste de bicliclete. Oradea îşi renovează conduse de liberali. Aduceţi-o şi la voi rămas acasă cu bunicii. Ne vom bate să 
Liberal, cod unic mandatar şcolile şi spitalele după ce şi-a acasă şi, astfel, îi veţi readuce şi pe cei indexăm alocaţia majorată cu rata 

41190007modernizat transportul şi infrastructura dragi, aflaţi acum la mii de kilometri de inflaţiei pentru că valul de scumpiri 

n prezent, salariul mediu net a Similar, a crescut cu 41% şi economice benefice pentru ţară euro plătit de angajator ca salariu, 
depăşit 3000 de lei începând p u t e r e a  d e  c u m p ă r a r e  a  stă o remarcabilă productivitate a un român produce cu 33% mai Îcu luna martie a acestui an, angajaţiilor cu studii superioare, forţei de muncă. Altfel spus, mult  decât  este media 

mai exact 3075 de lei, potrivit la început de carieră, pentru care lucrătorii români au ajuns să fie europeană, respectiv 2,17 
reprezentaţilor Institutului salariul minim a ajuns la 2350 de de zece ori mai productivi în 2018 euro, faţă de 1,62 euro. 
Naţional de Statistică. Odată cu lei brut. faţă de 2010, de la 1,35 euro/oră la Material publicat la 
acest lucru, s-a asigurat o putere Totodată, situaţia pe piaţa muncii 13 euro/oră. comanda PSD, cod unic 
de cumpărare mai mare cu 36,6%, a evoluat spectaculos în ultimii Eurostat atestă că pentru fiecare mandatar 41190008
faţă de acum trei ani. doi ani de zile. Numărul de 
Puterea de cumpărare este dată contracte de muncă a crescut cu 
de raportul dintre indicele de 230.000, acest lucru realizându-
creştere a veniturilor şi indicele se datorită implementărilor 
preţurilor de consum, iar această finanţate din fondurile europene. 
creştere a puterii de cumpărare s- În momentul actual, numărul 
a putut realiza numai în contextul salariaţilor din economie este de 
în care aceste venituri s-au peste 5,3milioane, fiind la 
majorat  mai repede decât  maximul ultimelor două decenii. 
creşterea preţurilor oferite de Remarcabil este faptul că peste 
piaţă.  80% din creşterea numărului de 
Cu alte cuvinte, în contextul salariaţi a avut  loc în sectorul 
actual din România, salariul privat al economiei. Acest lucru a 
minim pentru toate categoriile de dus la o schimbare în privinţa 
angajaţi a întregistrat o creştere ratei de şomaj, aceasta ajungând 
consistentă. S-au majorat şi la 3,8% în luna februarie 2019, 
continuă să se majoreze salariile fi ind cel mai scăzut nivel 
pentru medici, profesori, poliţişti, înregistrat din 1989. Astfel, 
militari, salvatori ISU şi alte şomajul a coborât la minime 
categorii de angajaţi din sectorul istorice, de la 5,4%, în decembrie 
public. 2016, la 3,19% în martie 2019, 
De exemplu, în construcţii, potrivit Eurostat.
salariul a crescut la 3000 de lei Mai mult decât atât, este de la sine 
brut, fapt care aduce mărirea înţeles faptul că economia ţării şi 
puterii de cumpărare cu 36% doar creşterea acesteia sunt strânse 
î n t r - u n  s i n g u r  a n ,  2 0 1 9 ,  legate de bunăstarea românilor. 
comparativ cu anul precedent. La temelia acesto revoluţii 

România, mamă bună pentru toate fiicele şi fiii ei

Salariul mediu net a ajuns la 3075 lei, iar puterea 
de cumpărare este mai mare cu 36,6%



Premiera în România: 24.05.2019 Barbara Tissier, Marie-Eugénie 
Disney ne oferă minunata şansă de a Marechal, Guillaume Lebon, Timothé 
retrăi o poveste extraordinară. Vom Dorp

24 – 27 mai ora 20.00 Gen film: Animaţie, varianta dublată
28 - 30 mai Rating: AG 

Orele: 17.00; 20.00 Durata: 90 min
Premiera în România: 31.05.2019John Wick 3: Război Când nava cu care călătorea prin 
spaţiu e distrusă, Willy e separat de total - 2D
părinţii lui şi aterizează cu capsula pe 

Regia: Chad Stahelski o planetă sălbatică şi încă neatinsă de 
Cu: Keanu Reeves, Halle Berry, Asia picior de om. Cu ajutorul lui Buck, 
Kate Dillon, Ian McShane roboţelul care are grijă de 
Gen film: Acţiune, Crimă, Thriller supravieţuirea lui, Willy va trebui să 
Premiera în România: 17.05.2019 se descurce singur, rătăcind prin 
Cea de-a treia parte a celebrei francize galaxie, până la sosirea unei misiuni 
îl găseşte pe infailibilul asasin John de salvare.
Wick într-o nouă situaţie la limita 
imposibilului: viaţa lui costă acum 14 31 mai – 6 iunie
milioane de dolari, drept pentru care Orele: 17.00 şi 20.00
o armată de vânători de recompense Luni: ora 20.00

Vineri 24 mai: ora 12.30 monstrul cu trei capete King neobosiţi este pe urmele lui. După 
Godzilla II Regele Ghidorah. Când aceste super-specii Sâmbătă 25 mai: ora 10.30 şi uciderea unui membru al dubioasei 

antice, considerate a fi simple mituri, 12.30 organizaţii internaţionale de asasini Monştrilor – 3D ies la suprafaţă, toţi se luptă pentru Duminică 26 mai: orele 10.30 şi plătiţi, conducerea l-a exclus pe Wick, 
Regia: Michael Dougherty supremaţie, lăsând însăşi existenţa 12.30 lăsându-l fără protecţie în vizorul 
Cu: Millie Bobby Brown, Bradley omenirii să atârne în balanţă. Oare celor mai nemiloşi lunetişti din lume.
Whitford, Vera Farmiga, Sally Aladdin - 3D care va fi soarta omenirii?
Hawkins, Kyle Chandler(varianta dublată) Vineri 31 mai şi 7 iunie: ora Gen film: Acţiune, Aventuri, 24 – 26 mai 12.30 Fantastic,Horror,SF

Orele: 17.00 Sâmbătă 1 iunie şi 8 iunie: orele Rating: N15
Aladdin - 3D 10.30 şi 12.30 Durata: 132 min

(varianta subtitrată) Duminică 2 iunie şi 9 iunie: Premiera în România: 31.05.2019
Regia: Guy Ritchie orele 10.30 şi 12.30 Noua poveste urmează eforturile 
Cu: Billy Magnussen, Will Smith, eroice ale agenţiei criptozoologice Terra Willy: Rătăcit Naomi Scott, Nasim Pedrad, Mena Monarch, în timp ce membrii ei se 
Massoud, Marwan Kenzari confruntă cu o serie de monştri de prin galaxie - 3DGen film: Aventuri, Fantastic, dimensiuni colosale, inclusiv cu 

Regia: Eric TostiMusical, Romantic Godzilla, care se va confrunta cu 
Cu: Edouard Baer, Jason Canning, Rating: AG Mothra, Rodan şi cu rivalul său final, 
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Fiecare  aveţi pe cineva drag plecat din voi! Totul începe cu un vot, la 26 mai!  
ţară. Peste  4 milioane de femei şi 

DA la referendum! DA bărbaţi în plină putere  au fost alungaţi 
de nevoi, departe de casă. Au luat cu ei o ca să vă puteţi întoarce 
parte din sufletul şi inima României. 

acasă! Alegerile din 26 mai ne oferă o mare 
şansă, pe care PNL o pune deja în PNL şi europarlamentarii săi se bat ca 
realitate şi se obligă să o împlinească: drepturile fraţilor, surorilor şi copiilor 
să facem din România  acasă pentru voştri aflaţi în Marea Britanie să fie 
toţi românii, oriunde s-ar afla. O mamă păstrate şi după Brexit.  Puteţi vorbi mai 
bună pentru toţi copiii ei. Ţara în care lesne şi mai ieftin la telefon cu rudele din 
celor dragi, plecaţi departe, le-ar străinătate pentru că europarlamentarii 
plăcea să se întoarcă. PNL au obţinut eliminarea unor taxe la 
România are o rană vie, o ruptură telefonia mobilă. PNL va lupta pentru 
dureroasă  provocată de dispreţul arătat introducerea votului electronic pentru 
de PSD-ALDE faţă românii plecaţi.  De românii din diaspora. Românii de afară 
aceea, prioritatea PNL este vindecarea trebuie să aibă un cuvânt de spus faţă de 
relaţiei dintre ţara mamă şi fiicele şi fiii viitorul ţării, de viitorul lor. O pot face şi 
ei. Marea bogăţie a României sunt la referendumul despre justitie, spune 
oamenii. Marea obligaţie a României 

Rareş Bogdan, numărul unu pe lista 
este  viitorul copiilor ei. Suntem fraţi şi 

candidaţilor PNL la europarlamentare:  
trebuie să fim împreună - spiritual, 

”Cu corupţie la vârful statului, legi care 
sufleteşte, în credinţă şi la marile 

fac amnistie şi graţiere mascată sau pe 
hotărâri care implică soarta tuturor.

faţă, ordonanţe date peste noapte fără 
ridicat de guvernarea PSD-ALDE a ajuns rutieră. Suceava şi Aradul au unele consultarea mediului de afaceri, Pentru o ţară în care    
la cote alarmante, pe care le resimţiţi cu dintre cele mai modern dotate spitale România nu se poate dezvolta, iar 

să-ţi creşti copiii: patru toţii, cei de acasă. Nu e mult, dar e un din România. Timişoara are  cea mai tinerii români şi investitorii vor 
început bun, semnul că se poate. extinsă reţea pietonală, este prietenoasă milioane de alocaţii continua să plece din ţară. DA la 
Grija faţă de copii şi de tineri nu este cu familiile  şi mamele cu copii. Referendum echivalează cu un mesaj majorate de PNL vorbă goală în localităţile conduse de Marele obiectiv al PNL este să facă din fierbinte adresat românilor de 
liberali. La Cluj-Napoca, administraţia România ţara în care să îţi placă să Patru milioane de copii au primit, pretutindeni: luptăm la baionetă 
PNL a pus la punct transportul şcolarilor trăieşti şi să rămâi. România în care se începând cu luna mai, alocaţia dublată pentru a crea condiţiile să vă puteţi 
din ciclul primar, cu autobuzul, de acasă poate trăi ca în Vest. România care îşi de PNL. E o veste bună pentru mamele întoarce acasă! Haideţi la vot pe 26 
la şcoală şi retur. Copiii şi tinerii au şcoli creşte copiii acasă. Această Românie care muncesc din greu, sezonier, în mai!”     
moderne, renovate, terenuri de sport, există deja, în multe oraşe şi comune agricultura altor ţări, iar copiii le-au 

Comandat de Partidul Naţional piste de bicliclete. Oradea îşi renovează conduse de liberali. Aduceţi-o şi la voi rămas acasă cu bunicii. Ne vom bate să 
Liberal, cod unic mandatar şcolile şi spitalele după ce şi-a acasă şi, astfel, îi veţi readuce şi pe cei indexăm alocaţia majorată cu rata 

41190007modernizat transportul şi infrastructura dragi, aflaţi acum la mii de kilometri de inflaţiei pentru că valul de scumpiri 

n prezent, salariul mediu net a Similar, a crescut cu 41% şi economice benefice pentru ţară euro plătit de angajator ca salariu, 
depăşit 3000 de lei începând p u t e r e a  d e  c u m p ă r a r e  a  stă o remarcabilă productivitate a un român produce cu 33% mai Îcu luna martie a acestui an, angajaţiilor cu studii superioare, forţei de muncă. Altfel spus, mult  decât  este media 

mai exact 3075 de lei, potrivit la început de carieră, pentru care lucrătorii români au ajuns să fie europeană, respectiv 2,17 
reprezentaţilor Institutului salariul minim a ajuns la 2350 de de zece ori mai productivi în 2018 euro, faţă de 1,62 euro. 
Naţional de Statistică. Odată cu lei brut. faţă de 2010, de la 1,35 euro/oră la Material publicat la 
acest lucru, s-a asigurat o putere Totodată, situaţia pe piaţa muncii 13 euro/oră. comanda PSD, cod unic 
de cumpărare mai mare cu 36,6%, a evoluat spectaculos în ultimii Eurostat atestă că pentru fiecare mandatar 41190008
faţă de acum trei ani. doi ani de zile. Numărul de 
Puterea de cumpărare este dată contracte de muncă a crescut cu 
de raportul dintre indicele de 230.000, acest lucru realizându-
creştere a veniturilor şi indicele se datorită implementărilor 
preţurilor de consum, iar această finanţate din fondurile europene. 
creştere a puterii de cumpărare s- În momentul actual, numărul 
a putut realiza numai în contextul salariaţilor din economie este de 
în care aceste venituri s-au peste 5,3milioane, fiind la 
majorat  mai repede decât  maximul ultimelor două decenii. 
creşterea preţurilor oferite de Remarcabil este faptul că peste 
piaţă.  80% din creşterea numărului de 
Cu alte cuvinte, în contextul salariaţi a avut  loc în sectorul 
actual din România, salariul privat al economiei. Acest lucru a 
minim pentru toate categoriile de dus la o schimbare în privinţa 
angajaţi a întregistrat o creştere ratei de şomaj, aceasta ajungând 
consistentă. S-au majorat şi la 3,8% în luna februarie 2019, 
continuă să se majoreze salariile fi ind cel mai scăzut nivel 
pentru medici, profesori, poliţişti, înregistrat din 1989. Astfel, 
militari, salvatori ISU şi alte şomajul a coborât la minime 
categorii de angajaţi din sectorul istorice, de la 5,4%, în decembrie 
public. 2016, la 3,19% în martie 2019, 
De exemplu, în construcţii, potrivit Eurostat.
salariul a crescut la 3000 de lei Mai mult decât atât, este de la sine 
brut, fapt care aduce mărirea înţeles faptul că economia ţării şi 
puterii de cumpărare cu 36% doar creşterea acesteia sunt strânse 
î n t r - u n  s i n g u r  a n ,  2 0 1 9 ,  legate de bunăstarea românilor. 
comparativ cu anul precedent. La temelia acesto revoluţii 

România, mamă bună pentru toate fiicele şi fiii ei

Salariul mediu net a ajuns la 3075 lei, iar puterea 
de cumpărare este mai mare cu 36,6%
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Pasagerii şi bicicliştii au gratuitate!

SC Coslo - Zinca SRL Cãlãraºi

Trecere Chiciu - Ostrov
Ferry-boat-urile  şi „5 Călăraşi” „Sălcuţa”

Relaţii la telefon 0734.99.00.11

O cursă dus: 

12 
minute!

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

Tarif autoturisme . Autoturismele cu numere 
de  (Silistra) beneficiază de 

8 euro/35 lei
CL, CT şi CC reducere de 50%

Evenimente de informare pentru beneficiari 
ai Programului Interreg V-A România – Bulgaria

www.interregrobg.eu
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.
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