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Pentru prima dată la Călăraşi! Gala K1
Colosseum Tournament cu Ionuţ Pitbull
Atodiresei şi Cosmin Ionescu cap de afiş
Aniel Theodor Paţurcă
Nedelcu: „Indiferent cât
ne este de greu şi ce ne
va hărăzi soarta, la
Borcea vor continua
investiţiile în sport!” >> pagina 4

Un important drum
judeţean (DJ 402) va fi
modernizat de CJ
Călăraşi
>> pagina 3
Paradă militară în
cinstea drapelului
României,
la Călăraşi!
>> pagina 9

P

e 28 iunie a.c., Călăraşiul va găzdui
Gala K1 Colosseum Tournament, fiind
pentru prima dată când în municipiul
de pe malul Borcei se va desfăşura un astfel

de eveniment. Vor lupta în main event-ul
Galei, care va avea 9 meciuri, Ionuţ Pitbull
Atodiresei şi Cosmin Ionescu.
Biletele se pot achiziţiona de la Sala

Irinel
Roman:
„La Chirnogi
este nevoie de
continuitate!”

Aurel Vasile:
„Avem în execuţie
modernizarea a 7 km de
drumuri şi amenajarea
>> pagina 8 unei unităţi sanitare
în satul Jegălia” >> pagina 5

Polivalentă. Preţul este de 25 de lei în
tribună şi 150 lei zona VIP.
Dragoş Coman a fost gazda conferinţei de
presă organizată, vineri...

A fost numit noul antrenor
al Dunării Călăraşi. Cristian
Pustai a semnat pe 2 ani!

C
>> pagina 5

Tudorică Minciună:
„Ne-am propus ca
Mitreniul să
reprezinte un
model local de
curăţenie,
frumuseţe şi
onestitate!”
>> pagina 11

ristian Pustai (foto
prosport.ro) este
noul antrenor al
Dunării Călăraşi. Ultima
oară la Mediaş, unde a
ocupat funcţia de director
tehnic al formaţiei Gaz
Metan, Pustai (53 de ani) a
semnat un contract valabil

VINERI

SÂMBĂTĂ

pentru următoarele 2
sezoane, obiectivul fiind
promovarea în liga 1.
Dunărea Călăraşi s-a întărit
şi la nivelul staffului
executiv odată cu cooptarea
lui Eugen Pîrvulescu care va
ocupa funcţia de preşedinte
executiv.
>> pagina 8
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Absolvenţii pot intra în
evidenţa AJOFM în termen
de 60 de zile de la absolvire

A

Program Ziua Dunării - ediţia a
VII-a, sâmbătă, 29 iunie, Călăraşi

bsolvenţii instituţiilor de învăţământ
sunt aşteptaţi, în termen de 60 de
zile de la absolvire, să se înregistreze
în evidenţele agenţiilor pentru ocuparea
forţei de muncă pentru a beneficia de
servicii personalizate în vederea integrării
pe piaţa forţei de muncă.
Înregistrarea ca persoană în căutarea unui loc de
muncă este o etapă prealabilă şi obligatorie în
vederea obţinerii facilităţilor acordate potrivit Legii
nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru
şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
Astfel, absolvenţii instituţiilor de învăţământ care se
înregistrează în evidenţele AJOFM Călăraşi
beneficiază de servicii de informare şi consiliere
profesională, medierea muncii, servicii gratuite de
formare profesională, precum şi de facilităţi
financiare. Actele necesare pentru înregistrarea
absolvenţilor, în evidenţele agenţiei, ca persoane în
căutarea unui loc de muncă, sunt:
-actul de identitate, în original şi copie;
-actele de studii şi de calificare sau adeverinţa din
care să rezulte data absolvirii, în original şi copie;
-adeverinţa medicală din care să rezulte că persoana
este clinic sănătoasă sau aptă de muncă ori că are
eventuale restricţii medicale.

Prin absolvent al unei instituţii de învăţământ se
înţelege persoana, în vârstă de minim 16 ani, care a
obţinut o diplomă sau un certificat de studii, în
condiţiile legii, în una dintre instituţiile de
învăţământ gimnazial, profesional, special, liceal,
postliceal sau superior, de stat ori particular,
autorizat sau acreditat în condiţiile legii. Absolvenţii
de liceu, indiferent dacă au promovat sau nu
examenul de Bacalaureat, sunt aşteptaţi să se
înregistreze în evidenţele agenţiilor judeţene pentru
ocuparea forţei de muncă. Potrivit prevederilor
Ordinului nr.3.220/19 februarie 2018 al Ministrului
Educaţiei Naţionale „cursurile claselor terminale
din învăţământul liceal se încheie în data de 31 mai
2019”. Elevii care nu au situaţia şcolară încheiată la
toate materiile se pot înregistra în evidenţele
agenţiei în termen de 60 de zile de la data
promovării examenului de corigenţă, data înscrisă
în adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ.

P

vor desfăşura în Parcul Central, pe
malul braţului Borcea sau pe apele
braţului Borcea.

Activităţile pregătite de Primăria
Municipiului Călăraşi pentru
această ediţie dedicată Zilei Dunării
includ şi concursul de pescuit, trei
ateliere pentru copii şi servirea unui
borş de peşte. Toate activităţile se

Programul este următorul:
l
7.00 – 9.30: concurs de pescuit
organizat în colaborare cu AJVPS
Călăraşi - 20 participanţi
l
9.30 – 11.45: înscrierea
participanţilor pentru concursul de
canotcă 10+1(echipe);
l
9.30 – 12.00: Ateliere Cercetaşii
Creştini Români Construire de
machete de ambarcaţiuni (canotci,
bărci, etc.) Pictură – 30 de posturi

rimăria Municipiului Călăraşi
organizează sâmbătă, 29 iunie,
Ziua Dunării, a şaptea ediţie. Încă
de la prima ediţie, alături de călărăşeni
au fost alături maestrul Ivan Patzaichin
şi Asociaţia Mila 23, astfel că şi anul
acesta cele trei canotci binecunoscute
se vor întrece, la Călăraşi, pe apele
braţului Borcea.

ce vor fi ocupate de copiii
participanţi;
l
10.30 – 11.45: sesiuni de
antrenament şi demonstraţie de
vâslit în canotca 10+1;
l
11.00 – 12.00: servirea borşului
de peşte;
l
11.45 – 12.00: stabilirea ordinii de
concurs şi desfăşurare şedinţă
tehnică;
l
12.00 –14.00: desfăşurarea
competiţiei de canotci 10 + 1;
l
14.30 – 15.00: festivitatea de
premiere a participanţilor la
concursului de canotci.

Municipiul Călăraşi va
avea internet gratuit în
câteva spaţii publice
n urma apelului iniţiat de
Comisia Europeană pentru
depunerea cererii de finanţare
privind crearea de puncte de
acces public la internet wireless
gratuit, Municipiul Călăraşi s-a
numărat printre câştigători.

Î

Suma aprobată spre finanţare este de
15.000 euro şi va acoperi costurile
legate de achiziţionarea unor
hotspoturi (puncte de acces wireless)

în spaţiile publice ce vor furniza
acces la internet gratuit, contractul
urmând a fi semnat în perioada
imediat următoare. Costurile pentru
abonamentul de mare viteză aferent
şi întreţinerea reţelei vor fi acoperite
de Primăria Municipiului Călăraşi şi
nu vor colecta date cu caracter
personal. Punctele de acces din
spaţiul public vor fi stabilite ulterior
după identificarea zonelor cu acces
permanent la o sursă de curent
electric.
www.obiectiv-online.ro
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Locuitorii din Socoalele au un
motiv de bucurie! Drumul care
leagă satul de centrul comunei
Dragoş Vodă a fost modernizat
Drumul Judeţean care
leagă Valea Presnei de
Gurbăneşti a fost inaugurat

P

D

rumul Judeţean 306, care leagă satul
Socoalele de Dragoş Vodă, reabilitat în acest
an pe o distanţă de 5,21 km, a fost inaugurat
săptămâna trecută. În prezenţa preşedintelui CJ
Călăraşi, Vasile Iliuţă şi a primarului comunei Dragoş
Vodă, Aurel Radu Ion, a fost tăiată panglica
drumului ce leagă cele două localităţi.
Lucrările realizate de SC Drumuri şi Poduri SA au
demarat în martie a.c, iar la sfârşitul lunii mai s-a
turnat asfaltul. Investiţia de 3,15 milioane lei a fost
asigurată integral din bugetul Consiliului
Judeţean.
„Aşa cum v-am obişnuit noi lucrăm pentru
cetăţenii judeţului. Astăzi suntem în comuna
Dragoş Vodă. La propunerea domnului primar
Aurel Radu Ion, Consiliul Judeţean a realizat o
investiţie privind reabilitarea DJ 306 pe o lungime
de 5,6 km, drum judeţean care leagă satul
Socoalele de centrul comunei Dragoş Vodă. E o

promisiune electorală pe care ne-am asumat-o în
2016. Am spus atunci că vom asfalta acest drum şi
iată că ne-am ţinut de cuvânt.”, a declarat Vasile
Iliuţă.
Primarul comunei Dragoş Vodă s-a arătat încântat
de faptul că locuitorii din Socoalele pot ajunge
acum mult mai uşor în comună şi la drumul
naţional pe unde circulă mijloacele de transport în
comun.
„Socoalele nu mai e de acum un sat despre care s-a
tot spus că e pe cale de dispariţie. A devenit un sat
pe care am reuşit „să-l legăm” de restul lumii.
Aceşti oameni au acces de-acum la drumul
naţional, către gară mult mai confortabil.
Dacă înainte transportam copiii din Socoalele la
şcoala din Dragoş Vodă, pe acest drum, în 30 de
minute iar maşina se strica din 2 în 2 luni, acum
parcurgem drumul în doar 7 minute. Imaginaţi-vă
ce înseamnă asta pentru noi.”, a spus primarul
Aurel Radu.

Bani europeni pentru reducerea
birocraţiei şi simplificarea
procedurilor administrative în
Primăria Călăraşi
Primarul Municipiului Călăraşi, Daniel Ştefan Drăgulin, a semnat, la
sediul instituţiei, un nou contract de finanţare europeană
nerambursabilă, oferită de Programul Operaţional Capacitate
Administrativă-POCA 2014-2020.
Proiectul „Sistem integrat
pentru simplificarea
procedurilor administrative
şi reducerea birocraţiei la
nivelul Municipiului
Călăraşi” are un buget din
partea Uniunii Europene de
circa 608.000 euro şi o
cofinanţare din partea
bugetului local de 2%, iar
implementarea se va derula
pe parcursul a 24 luni.
Pe scurt, proiectul îşi propune o eficientizare a activităţii la nivelul
instituţiei, prin simplificarea procedurilor administrative şi
reducerea birocraţiei pentru cetăţeni. Sistemul de optimizare care va
fi implementat la nivelul instituţiei noastre va avea funcţionalităţi
gândite pentru reducerea birocraţiei, dar şi pentru îmbunătăţirea
fluxurilor de comunicare din interiorul administraţiei publice locale.
Printre acestea se regăsesc: servicii online de taxe şi impozite locale,
registratură şi registru agricol, aplicaţii mobile pentru serviciile
adresate cetăţenilor, software şi sistem bonuri de ordine şi servicii
configurare bază de date urbanism pentru emitere şi informare
automată. Prin proiectul ce urmează a fi implementat, se doreşte
reducerea timpilor de aşteptare în procesarea unei cereri din partea
cetăţeanului, informatizarea şi automatizarea unor procese pentru
îmbunătăţirea interacţiunii dintre beneficiarul de servicii publice şi
administraţia publică locală.
www.obiectiv-online.ro

orţiunea de 5,6 km din DJ 305, care face legătura între
localitatea Valea Presnei şi Gurbăneşti, a fost
inaugurată ieri de preşedintele Consiliului Judeţean
Călăraşi, Vasile Iliuţă şi primarul comunei Gurbăneşti, Sandu
Manea. Pentru locuitorii din Valea Presnei asfaltarea acestui
drum a însemnat practic scoaterea din izolare, fiind extrem de
greu de parcurs toamna şi iarna când devenea impracticabil.
Investiţie a CJ Călăraşi, în valoare de 3,5 milioane de lei,
drumul a fost asfaltat de SC Drumuri şi Poduri SA Călăraşi,
lucrările începând în 2017, însă, din cauza lipsei fondurilor,
acestea s-au întins pe parcursul a 2 ani.
„Încercăm să refacem în condiţii mult mai bune legătura
dintre satul Valea Presneicu centrul comunei. Pentru noi,
Consiliul Judeţean, toate drumurile care nu au legătură
bună, civilizată, cu centrul localităţii sunt priorităţi pe care ni
le-am asumat în 2016 la preluarea mandatului.” - Vasile
Iliuţă, preşedinte CJ Călăraşi.
„Vă mulţumesc în primul rând în numele cetăţenilor. Ne dăm
seama ce a însemnat acest efort pentru noi ca şi comună
gândindu-ne la faptul că acest sat are undeva la 200 de
locuitori. Aveaţi alte comune cu un număr mai mare de
cetăţeni dar şi pe noi trebuia să ne salveze cineva.” - Sandu
Manea, primar Gurbăneşti.

Un important drum judeţean
(DJ 402) va fi modernizat de
Consiliul Judeţean Călăraşi

L

a începutul acestei luni, în sala de şedinţe
a Consiliului Judeţean Călăraşi, a fost
semnat contractul de execuţie a lucrărilor
de modernizare a DJ 402 şi DJ 302. Au fost
prezenţi, pe lângă preşedintele CJ, Vasile Iliuţă şi
reprezentatul constructorului, primarii
comunelor pe raza cărora trec cele două
drumuri.
DJ 402, care face legătura între Curcani şi
graniţa cu judeţul Ialomiţa, traversează judeţul
de la nord la sud, creând o importantă legătură
între autostrada A2 şi DN 4, iar DJ 302, între
Belciugatele şi graniţa cu judeţul Ialomiţa.
Drumurile însumează peste 63 de kilometri de
drum judeţean pe care se va turna asfalt, pe
care vor fi marcaje rutiere, poduri şi podeţe şi
pe care se vor construi 32 de staţii de autobuz (4
staţii pe DJ 302 si 28 de staţii pe DJ 402).
Valoarea totală a contractului este de 90 de
milioane de lei, bani obţinuţi prin POR, iar
lucrările propriu - zise vor începe în
aproximativ o lună, imediat după emiterea
ordinul de execuţie.
„Prin contractul pe care îl semnăm astăzi
arătăm încă o dată ca administraţia judeţeană
pe care o conduc nu oferă călărăşenilor
promisiuni şi vorbe goale, ci fapte concrete
pentru bunăstare! Nu vorbim de bani europeni,
aducem bani europeni! Nu scriem proiecte, pe
care se pune apoi praful prin sertare, ci

realizăm proiecte pentru o viaţă mai bună!
Investiţiile în infrastructură reprezintă, pe
lângă un indicator al vieţii civilizate, o resursă
vitală pentru atragerea de investiţii în judeţ!
Ştiu că vă doriţi un judeţ cu o infrastructură
rutieră la standarde europene, aşa că multe din
investiţiile noastre ţintesc acest deziderat. Ne
dorim cu toţii să circulăm pe drumuri mai bune
şi vom reuşi! Împreună!Încă un aspect
important! Atenţie! Bugetul de anul acesta ne
permite să continuăm, în acelaşi ritm susţinut,
să finalizăm lucrările începute şi să deschidem
şantiere noi, pe o suprafaţă de 220 de km de
drum! Sunt sigur că împreună, cu răbdare,
seriozitate şi multă muncă, vom putea să facem
din Călăraşi un judeţ model în ceea ce priveşte
calitatea drumurilor pe care circulăm!”, a
declarat preşedintele CJ Călăraşi, Vasile Iliuţă.
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Aniel Theodor Paţurcă Nedelcu: „Indiferent
cât ne este de greu şi ce ne va hărăzi soarta, la
Borcea vor continua investiţiile în sport!”
Mircea Brânduşă

C

u doar un an înaintea
opurtunităţii de a candida
pentru un nou mandat la
funcţia de primar al comunei Borcea,
Aniel Theodor Paţurcă Nedelcu
prezintă mai jos un bilanţ al
activităţii primăriei pe parcursul
actualului mandat.
î
Rep: Domnule primar, vă rog să
faceţi cunoscute principalele
realizări prin care consideraţi că
viaţa cetăţenilor din comuna
Borcea a fost îmbunătăţită?
A.Th. P.N.: Aş aminti, într-o ordine
aleatorie, implementarea următoarelor
proiecte: Dezvoltarea infrastructurii
comunei Borcea prin atragerea de
fonduri nerambursabile în vederea
realizării obiectivelor prevăzute în
strategia de dezvoltare durabilă a
comunei. Atragerea de investitori
pentru crearea de noi locuri de muncă.
Repararea şi întreţinerea drumurilor
din comună în limita bugetului local.
Asigurarea transparenţei în ceea ce
priveşte cheltuirea banilor publici şi
acţiunilor întreprinse de administraţia
publică locală.
î
Rep:
Să luăm pe rând
activitatea principalelor servicii

din primărie. Din punct de vedere
economic ce ne puteţi spune?
A.Th. P.N.: Bugetul local a fost unul
care a asigurat desfăşurarea în condiţii
optime a tuturor compartimentelor din
primărie. Raportul dintre venituri şi
cheltuieli a fost întotdeauna apropiat.
Nu au existat restanţe salariale către
funcţionari, către furnizorii de servicii
şi nici arierate.
î
Rep: Din punct de vedere social
cum au decurs lucrurile?
A.Th. P.N.: Comparimentul s-a ocupat

de protecţia copiilor cu probleme şi a
familiilor acestora, de prevenirea
abandonului familial şi a abandonului
şcolar. Au fost elaborate planurile de
servicii şi s-a asigurat protecţia
persoanelor cu dizabilităţi şi a
persoanelor aflate în situaţii de risc. Nu
în ultimul rând, s-a asigurat acordarea
prestaţiilor sociale pentru toate
persoanele care au solicitat acordarea
lor şi care s-au încadrat în prevederile
legale, fiind întocmite dosare pentru
acordarea beneficiilor de asistenţă
socială.
î
Rep: Relaţia cetăţean / primar /
funcţionar, cum consideraţi că a
decurs?
A.Th. P.N.: Consider că am răspuns
exigenţelor privind relaţia cu cetăţenii
într-un mod cât mai transparent.
Referitor la audienţe, pot afirma că
acestea s-au desfăşurat permanent,
fără un program dinainte stabilit.
î
Rep: Care sunt cele mai
semnificative investiţii finalizate,
programul prin care au fost
derulate, valoarea lor şi partea de
cofinanţare a primăriei Borcea?
A.Th. P.N.: Modernizare reţea de
drumuri de interes public local, proiect
finanţat prin PNDR, valoare:
4.290.760 lei, din care cofinanţare
buget local: 235.030 lei. Modernizare

A reapărut pesta porcină în judeţul Călăraşi.
Inspectorii DSVSA au confirmat focarul!

P

e teritoriul judeţului Călăraşi, în data de
20.06.2019, s-a confirmat pesta porcină africană
într-o exploataţie nonprofesională de suine din
localitatea Mărculeşti Gară, comuna Perişoru.
Pentru limitarea răspândirii virusului pestei porcine
africane, tuturor cetăţenilor, în special crescătorilor
de suine, le revin următoarele obligaţii:
- să crească porcii în spaţii împrejmuite, în
adăposturi închise, cu respectarea condiţiilor de
igienă, microclimat şi bunăstare;
- să elimine posibilitatea de a veni în contact cu porci
străini de curtea acestora, cu porci mistreţi sau cu alţi
proprietari de porci domestici;
- să nu între în adăposturile unde sunt crescuţi porcii,
cu încălţămintea şi hainele purtate pe stradă, pe
domeniul public;
Este recomandată chiar dezinfecţia la intrarea în
adăpost, prin punerea unei tăviţe cu paie îmbibată în

soluţii dezinfectante.
- să nu cumpere purcei din locuri necunoscute, fără a
fi identificaţi (cu crotalie) şi fără certificat sanitar
veterinar de sănătate eliberat de medicul veterinar de
liberă practică împuternicit;
- să anunţe imediat medicul veterinar de apariţia
oricăror semne de boală sau mortalitate la animalele
proprii;
- să nu hrănească animalele cu resturi alimentare
provenite de la carnea de porc gătită în familie;
- dacă există vânători în familie, care aduc carne de
mistreţ, sub nicio formă să nu dea porcilor apă
provenită de la spălarea cărnii sau a resturilor de
carne;
- să nu scoată scroafele sau vierii din exploataţie în
scopul montei cu animale din altă exploataţie;
- nu folosească în hrană animalelor iarbă culeasă de
pe câmp, pentru că ea ar fi putut să vină în contact cu
porci mistreţi bolnavi;

drumuri de interes public local, proiect
finanţat prin PNDL II, valoare:
4.956.602 lei, din care cofinanţare
buget local: 153.357lei. Modernizare
străzi, finanţare buget local: 3.666.812
lei.Modernizare piaţă agroalimentară,
finanţare buget local: 235.030 lei.
Amenajare şi dotare bază sportivă,
finanţare PNDR, valoare 419.297 lei,
cofinanţare buget local: 34.119 lei.
î
Rep: Care sunt proiectele aflate
în curs de derulare, şi care este
stadiul lor de execuţie?
A.Th. P.N.: Comuna Borcea derulează
împreună cu Consiliul Judeţean
Călăraşi şi cu alte comune din judeţul
Călăraşi un proiect finanţat din fonduri
europene, „Ecomanagementul
salubris”, care operează în comună din
luna octombrie, 2018. Prin PNDR /
AFIR se află în curs de derulare o
investiţie majoră la baza sportivă a
comunei având ca obiective
reabilitarea, modernizarea şi dotarea
suprafeţei de joc printr-un sistem
modern de irigare şi drenare,
construirea unui gard împrejmuitor
conform cerinţelor FRF, şi instalarea
unei tabele de marcaj, electronice. Nu
în ultimul rînd, primăria intenţionează
să implementeze, în parteneriat cu
primăriile Jegălia, Unirea, Dichiseni şi
Roseţi, un proiect de aducţiune gaze
naturale.
î
Rep: În concluzie, sunteţi
mulţumit de situaţia actuală a
comunei Borcea?
A.Th. P.N.: Nu pot afirma că obiectivele
noastre au fost atinse integral, pentru
că permanent ne dorim mai mult
pentru comuna Borcea, mai mult
pentru cetăţeni.Vreau să menţionez un
singur lucru: indiferent cât ne este de
greu şi ce ne va sorti soarta, la Borcea
vor continua investiţiile în sport!
î
Rep: Care este mesajul
dumneavoastră pentru locuitorii
comunei Borcea?
A.Th. P.N.: Vreau să le mulţumesc
tuturor celor care au venit cu propuneri
constructive şi mă bazez pe aceeaşi
colaborare fructuoasă şi pe viitor. Le
doresc tuturor sănătate multă, putere
de muncă şi realizări multiple!

- să respecte legislaţia privind ecarisarea teritoriului,
prin predarea cadavrelor de la porcine moarte la
unitatea de neutralizare, cu sprijinul autorităţilor
locale.
DSVSA Călăraşi atenţionează crescătorii de suine
asupra respectării prevederilor Ordinului ANSVSA
nr 20/2018 privind deţinerea în gospodăriile
populaţiei a unui număr limitat de suine, cu
respectarea condiţiilor de biosecuritate prevăzute:
- Până 5 capete suine la îngrăşat doar pentru consum
familial;
- Până la 20 capete suine şi peste 20 capete suine,
proprietarului îi revine obligaţia declarării activităţii
şi înregistrarea sanitară veterinară la DSVSA
Călăraşi, declararea activităţii la Registrul Oficiului
Comerţului.
Obligatoriu, suinele deţinute vor fi identificate prin
crotaliere şi declarate la medicul veteinar de liberă
practică din localitate şi la Primărie pentru
înregistrarea la Registrul Agricol.
Pentru orice suspiciune de boală trebuie anunţat
imediat medicul veterinar de liberă practică
concesionar sau DSVSA Călăraşi.
www.obiectiv-online.ro
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Irinel Roman: „La Chirnogi
este nevoie de continuitate!”
Mircea Brânduşă

U

n an a mai rămas până ca primarul
liberal al comunei Chirnogi, Irinel
Roman, va ieşi în faţa cetăţenilor
comunei pentru a cere votul de încredere
pentru un nou mandat. Până la acel
moment, primarul şi-a dorit să le prezinte
concetăţenilor săi un bilanţ succint al
activităţii sale din acest mandat. „A venit
clipa să răspund provocării lansate de
mai mulţi cetăţeni ai comunei care mi-au
cerut publicarea unui scurt bilanţ al
activităţii mele”, ne-a spus acesta.

Dorim un primar
capabil să dezvolte
comuna Chirnogi în
folosul tuturor; nu e un
act, ci o soluţie viabilă pentru
comunitatea pe care o
reprezintă”, a punctat Daniel
Drăgulin.

Proiecte realizate în
mandatul în curs
Ü
Reparaţie generală şi modernizare
Şcoală cu cls. I – VIII, nr. 3 în comuna
Chirnogi, judeţul Călăraşi, finanţat prin
POR, Axa prioritară 3, DMI 3.4.;
Ü
Extindere şi reabilitare şcoală
generală nr. 3, cu cls I-VIII, în comuna
Chirnogi, judeţul Călăraşi, proiect
finanţat prin Programul PNDL;
Ü
Achiziţie Buldoexcavator cu Accesorii,
proiect finanţat de AFIR, programul
lansat de GAL Colinele Argeşului,
Măsură 1/6B „Modernizarea localităţilor
de pe teritoriul GAL” ;
Ü
Grădiniţă cu program normal nr.1,
proiect finanţat de MEC în cadrul
programului, Reforma Educaţiei
Timpurii în România;
Ü
Modernizare străzi interes public
local, proiect, finanţat prin programul
PNDL;
Ü
Extindere reţea de distribuţie gaze
naturale, proiect finanţat de la bugetul
local + operator SC GAZMIR IAŞI S.R.L.;
Ü
Sistem canalizare şi staţie de epurare a
apelor uzate menajere în comuna

Chirnogi, judeţul Călăraşi, finanţat prin
CNI;
Ü
Alimentare cu apă şi canalizare prin
proiectul regional de dezvoltare a
infrastructurii de apă şi apă uzată,
pentru aria de operare a operatorului
regional în judeţele, Călăraşi şi Ialomiţa,
în perioada 2014 – 2020, POIM 20142020.
În ceea ce priveşte alegerile locale din
2020, preşedintele PNL Călăraşi, Daniel
Drăgulin, a declarat că este convins de
faptul că Irinel Roman este în continuare
cea mai bună opţiune pentru primăria
Chirnogi, deoarece în cele două mandate
a confirmat prin activităţile sale că este
un om capabil cu capacităţi de bun
administrator.

Chirnogi, judeţul Călăraşi, proiect
finanţat prin PNDL.

Proiecte aflate în curs
de derulare
Ü
Reabilitare şi modernizare şcoală
gimnazială nr. 3, local 2, comuna
Chirnogi, judeţul Călăraşi, finanţat prin
Programul PNDL;
Ü
Lucrări de reabilitare şi modernizare
reţea de iluminat public, în comuna
Chirnogi, judeţul Călăraşi”, finanţat pri
Programul PNDL;
Ü
Înfiinţare Parc tematic piscicol în
comună chirnogi, judeţul Călăraşi”,
finanţat prin Programul Operaţional
pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014
– 2020;
Ü
Construire grădiniţă cu program
normal, proiect finanţat prin PNDL
2017-2020;

Ü
Reabilitare şi modernizare dispensar
în comună Chirnogi, judeţul Călăraşi”,
finanţat pri Programul PNDL.

Lista de priorităţi a
primarului Irinel Roman
cuprinde următoarele
obiective:
Ü
Asfaltare şi modernizare străzi interes
public local în comuna Chirnogi, judeţul
Călăraşi, finanţat prin OG 114;
Ü
Extindere reţea alimentare cu gaze
naturale în comuna Chirnogi, judeţul
Călăraşi, finanţat prin OG114;
Ü
Construire Centru Cultural şi
Exposiţional Memorialistic în comună
Chirnogi, judeţul Călăraşi, finanţat prin
CNI;
Ü
Construire sediu primărie în comună

La rândul său, senatorul Răducu
Filipescu a transmis un mesaj prin care
şi-a arătat, susţinerea pentru Irinel
Roman:
Personal consider că
Irinel Roman va fi cea
mai bună alegere pe care
cetăţenii comunei.
Domnia sa este omul care va reuşi
să ducă mai departe proiectele
bune, începute şi să implementeze
altele pentru bunăstarea
locuitorilor comunei Chirnogi.”
Şi doamnele din OFL Chirnogi, şi-au
arătat de asemenea sprijinul pentru
Irinel Roman. Acestea se vor implica
direct în susţinerea şi organizarea
campaniei electorale a acestuia şi
apreciază că există o şansă istorică a
comunităţii din Chirnogi pentru a
câştiga primăria pentru a treia oară.

Aurel Vasile: „Avem în execuţie modernizarea a 7 km de
drumuri şi amenajarea unei unităţi sanitare în satul Jegălia”

A

proape de finalul celui de-al doilea mandat,
Aurel Vasile, primarul comunei Jegălia, face
o radiografie a proiectelor implementate în
aceşti ani, trece în revistă proiectele aflate în curs
de execuţie şi face cunoscute principalele sale
priorităţi, cel puţin până în vara anului 2020, când
vor fi noi alegeri locale.

Reparaţii capitale cămin cultural Gâldău; Finanţare
reparaţii capitale bisericile din Jegălia şi Gâldău;
Extindere şi modernizare clădire primărie.
î
Rep: Prin fonduri europene şi PNDL ce aţi
realizat?
A.V.: Reparaţii capitale şi modernizare Şcoala Gâldău;
Extindere şi modernizare Şcoala Jegălia – construire
sală sport, teren de fotbal, grupuri sanitare interior;
Asfaltare strada Grecilor (strada cimitirului); Achiziţie
utilaj multifuncţional; Dotări IT pentru centrul
cultural; Achiziţie constume populare pentru echipa
de dansuri a Şcolii Gimnaziale din Jegălia; Înfiinţare
parc tematic cu specific pescăresc; Dotări didactice –
mobilier şi echipament specifice, Şcoala Gimnazială
Nr. 1 Jegălia; Dotări didactice – mobilier şi
echipament specifice, Grădiniţa cu program normal
Jegălia; Asfaltare 12 km străzi de interes public local în
comuna Jegălia; Modernizare centru cultural comuna
Jegălia; Modernizare iluminat public stradal în
comuna Jegălia.
î
Rep: Despre proiectele aflate în execuţie ce
ne puteţi spune?

î
Rep: Domnule primar, vă rog să ne faceţi
cunoscute proiectele finalizate de primăria
Jegălia prin fonduri proprii.
A.V.: Printre cele mai importante aş aminti
următoarele: Modernizare reţea iluminat stradal;
Construire alei pietonale; Împrejmuire cimitire în
satele Jegălia şi Iezeru; Amenajare trotuare;
Amenajare staţii autobuz; Amplasare indicatoare
intrare/ieşire comună; Plantat copaci pe strada
principală; Reparaţii capitale cămin cultural Jegălia;
www.obiectiv-online.ro

A.V.: La ora când vorbim sunt în curs de execuţie două
proiecte foarte importante pentru comunitate,
respectiv modernizarea a 7 km de drumuri de interes
public local în comuna Jegălia şi amenajare unitate
sanitară în satul Jegălia.
î
Rep: Care sunt priorităţile primarului Aurel
Vasile pentru următoarea perioadă?
A.V.: Există pe agenda mea de lucru cinci proiecte în
curs de finanţare, investiţii care odată finalizate vor
schimba mult în bine viaţa locuitorilor: Modernizarea

a 7,88 km de drumuri de interes public local în comuna
Jegălia; Construirea unui sistem de compostare şi
ambalare a gunoiului de grajd; Construire Grădiniţă
cu program normal pentru două grupe de copii în satul
Gâldău; Înfiinţare centru multifuncţional-complex
turistic cu specific pescăresc în comuna Jegălia;
Construire complex sportiv pe strada Tudor
Vladimirescu nr. 48-50, sat Gâldău, comuna Jegălia.
î
Rep: Care este mesajul dvs. pe care îl
transmiteţi locuitorilor comunei Jegălia?
A.V.: Le mulţumesc tuturor locuitorilor din satele
aparţinătoare comunei Jegălia pentru încrederea
acordată în aceşti 7 ani. Sper să fie mulţumiţi de
realizările echipei mele, realizări care cu siguranţă leau schimbat în mod considerabil viaţa. Le doresc
multă sănătate, putere de muncă şi spor ceea ce şi-au
propus.
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Concursul Naţional „Detecţia
pierderilor de apă - Vasile Ciomoş”
ediţia a XII-a Călăraşi 2019

Şcoala Naţională de
meserii autorizate
organizează cursuri
la Călăraşi
Școala de meserii autorizate Călărași
deschide cursuri de: frizerie, coafura,
manichiură-pedichiură, stilist, tehnician
maseur, ospătar, bucătar, brutar, măcelar,
constructor, stivuitorist (iscir), sudor,
orice meserie.
Se oferă sprijin pentru angajare.
Minim 450 lei, fără taxă de înscriere.
Căutăm colaboratori, comision motivant.
Relaţii la 0751855929,
cursuri_romania@yahoo.com

A

concursului, echipa călărăşeană nu a mai putut
concura.
În urma desfăşurării concursului naţional şi a
evaluarii calităţii detecţiilor efectuate de către
echipele competitoare rezultatele au fost
următoarele:

RA (Asociaţia Română a Apei) împreună cu
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI, PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI CĂLĂRAŞI şi ASOCIAŢIA DE
DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ECOAQUA a
organizat, cu sprijinul ECOAQUA SA şi sebaKMT, în
Municipiul Călăraşi, în perioada 12-14 iunie 2019,
Concursul Naţional „Detecţia pierderilor de apă Vasile Ciomoş” ediţia a XII-a.
Organizarea acestui evenimet la Călăraşi se
datorează faptului că la ediţia precedentă din
2018,operatorul ECOAQUA SA a fost desemnat
câştigător al concursului.
Au participat numai puţin de 25 de echipe de la
operatorii serviciilor de apă din toată ţara,
concursul defăşurându-se pe patru trasee (străzi)
principale si două de rezervă – str. Primăverii
(tronson între str. Bucureşti şi str. Independenţei),
str. Bărăganului (tronson între str. Borcea şi
str.Ştirbei Vodă), str. Alexandru Sahia (tronson
între str. Rahova şi B-dul Republicii), str. Macului
(tronson între str. Ciocârliei şi str. Crângului), str.
Stejarului (tronson între str. Iezerului şi str.
Cornişei), alee rutieră Direcţia Agricolă Călăraşi
(tronson între str. Nufărului şi alee intrare Direcţia
Agricolă).
Având în vedere că la data concursului Ecoaqua SA
era câştigător en-titre şi asigura organizarea
evenimentului, în conformitate cu regulamentul

AQUATIM SA din Mun. Timişoara, jud. Timiş Locul I, câştigătoarea ediţiei;
COMPANIA DE APĂ ARAD din Mun. Arad, jud.
Arad - Locul II;
CUP (COMPANIA DE UTILITĂŢI PUBLICE)
DUNĂREA BRĂILA din Mun. Brăila, jud. Brăila Locul III.

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

Rapoartele privind activitatea operatorului de
apă ADI Ecoaqua, disponibile pe site-ul instituţiei
Pentru a fi la curent cu cele mai importante informaţii
despre modul în care a fost gestionat serviciul de apă
şi canalizare, în anul 2018 accesaţi site-ul ADI
ECOAQUA www.adiecoaqua.ro/raportactivitate.

Structura raportului permite analiza pe fiecare
localitate în care operează ECOAQUA S.A., existând
posibilitatea obţinerii de rapoarte comparative
pentru fiecare indicator;

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Ecoaqua
pune la dispoziţia publicului cele mai complete
materiale privind gestionarea serviciului, activitatea
operatorului public ECOAQUA SA, precum şi a
Asociaţiei:

l
Raportul Autorităţii Tutelare pe anul 2018 – raport
în cadrul căruia sunt evidenţiate activităţile
întreprinse de ADI ECOAQUA în calitate de
autoritate tutelară. În plus este analizată activitatea
Consilliului de Administraţie al operatorului, în
functie de gradul de îndeplinire a obiectivelor anuale
stabilite prin Scrisoarea de aşteptări, obiective
asumate de membrii Consiliului de Administraţie
prin contractul de mandat;

l
Raportul general de monitorizare al operatorului
pe anul 2018 – raport care analizează întreaga
activitate a operatorului regional, prin intermediul a
mai multor categorii de indicatori ( de performanţă,
performanţă garantaţi, statistici şi de monitorizare ).
Indicatorii, în număr de 144, sunt evaluati
comparativ pentru anii 2017, 2018, reuşind să
surprindă majoritatea aspectelor cantitative şi
calitative ale activităţii operatorului regional.

l
Raportul de Activitate al Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitare Ecoaqua este structurat pe două
părţi: Activităţi derulate pentru exercitarea de
către asociaţiea mandatului acordat de
asociaţi (monitorizarea activităţii opera-

torului, construirea sistemului comun GIS,
exercitarea atribuţiilor de autoritate tutelară,
imagine şi comunicare ) si Activităţi proprii
de funcţionare (organizarea şedinţelor
Consiliului Director şi ale Adunării Generale
a Asociaţiei, activitatea financiar – contabilă,
activitate juridică, procesul achiziţiei clădirii de
birouri în care îşi are sediul Asociaţia, activitatea de
achizitii publice 2018, activitatea de resurse
umane).
Raportul de activitate cuprinde şi trei anexe,
respectiv:
l
Raportul cenzorilor Asociaţiei pe anul 2018 – raport
întocmit de comisia de cenzori prin care este analizată
activitatea financiar contabilă, comisia
concluzionând că activitatea de contabilitate este
ţinută corect şi la zi.
www.obiectiv-online.ro
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Amenzi de 30.000 lei aplicate
de poliţişti şi jandarmi la nunţi

P

Liceul Mihai Eminescu va
beneficia de fonduri europene
pentru reabilitarea termică

M

iercuri, 19 iunie, la sediul Primăriei
Municipiului Călăraşi, a fost semnat
contractul de finanţare pentru proiectul
„Reabilitare termică a Liceului Teoretic Mihai
Eminescu”, a cărui valoare se ridică la aproximativ
983.000 de euro, contribuţia bugetului local fiind de
doar 2%.
Municipiul Călăraşi este beneficiarul unei noi
finanţări europene, în cadrul Programului
Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3
„Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii
scăzute de carbon”.
Proiectul, a cărui durată de implementare este de 36
de luni, are ca obiectiv general creşterea eficienţei
energetice în infrastructura serviciilor de educaţie,

prin trei măsuri de intervenţie: reabilitarea termică
a anvelopei clădirii şi a instalaţiilor din subsol,
asigurarea sălilor de lucru şi spaţiilor îndelung
aglomerate cu sisteme de ventilare cu aer proaspăt
tratat prin recuperarea căldurii aerului viciat
evacuat şi realizarea unei centrale termice geosolare care să folosească minim 75% energie
regenerabilă.
Ca lucrări suplimentare propuse se numără
înlocuirea acoperişului şi refacerea trotuarelor
degradate.
Valoarea totală a proiectelor cu finanţare europeană
nerambursabilă aflate în implementare la nivelul
Primăriei Municipiului Călăraşi se ridică la 9,071
milioane euro.

oliţiştii din cadrul Inspectoratului de
Poliţie Judeţean Călăraşi au aplicat
sancţiuni în valoare de peste 30.000 de lei
la petrecerile care au tulburat ordinea şi liniştea
publică.
Pentru stabilirea ordinii şi liniştii publice, poliţiştii au
aplicat, până acum, 21 de sancţiuni contravenţionale, în
valoare de 30.900 de lei, conform Legii nr. 61/1991R
privind sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme
de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, atât
organizatorilor cât şi interpreţilor de muzică.
De asemenea, cu această ocazie, conform competenţelor,
au fost aplicate 5 sancţiuni contravenţionale la Legea
61/1991 R, în valoare de 4.500 de lei, de către jandarmi,
precum şi 25 de sancţiuni contravenţionale în valoare de
30.400 de lei, de către poliţiştii locali, 13 la Legea 61/1991
R, 10 conform HCL 32/2017 privind ocuparea domeniului
public şi 2 la HCL 219/2008 privind regulamentul de
gospodărire comunală a municipiului Călăraşi.
Totodată, s-a avut în atenţie legalitatea desfăşurării
activităţilor din sfera economică, derulându-se activităţi
specifice de verificare prin structurile specializate.
Constituie contravenţie şi se sancţionează conform legii
săvârşirea oricăreia dintre următoarele fapte:
-Tulburarea, fără drept, a liniştii locuitorilor prin
producerea de zgomote cu orice aparat sau obiect ori prin
strigăte sau larmă;
-Organizarea de petreceri cu caracter privat şi utilizarea de
aparatură muzicală la intensitate de natură a tulbura
liniştea locuitorilor, în corturi, alte amenajări sau în spaţiu
neacoperit, situate în perimetrul apropiat imobilelor cu
destinaţia de locuinţe sau cu caracter social, în mediul
urban;
-Neasigurarea de către responsabili sau patroni, prin
personal propriu ori specializat, a ordinii publice în
localuri publice, hoteluri, moteluri, campinguri, cluburi,
pensiuni, discoteci, şi în alte locuri de distracţie sau de
agrement pe care le conduc, precum şi refuzul acestora de
a acorda sprijin organelor în drept pentru restabilirea
ordinii publice ori pentru luarea măsurilor împotriva
persoanelor care au încălcat legea.

Prezent şi viitor în cooperarea
transfrontalieră dintre România şi Bulgaria
În data de 11 iunie 2019, la Varna, Bulgaria,
Biroul Regional pentru Cooperare
Transfrontalieră Călăraşi pentru graniţa
România-Bulgaria – BRCT Călăraşi (în calitate de
Secretariat Comun pentru Programul Interreg VA România-Bulgaria) în colaborare cu
Autoritatea de Management din România
( M i n i s t e r u l D e z v o l t ă r i i Re g i o n a l e ş i
Administraţiei Publice) şi Autoritatea Naţională
din Bulgaria (Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Lucrărilor Publice) au organizat două întâlniri
importante în ceea ce priveşte prezentul şi
viitorul cooperării transfrontaliere dintre
România şi Bulgaria.
Astfel, în cadrul celei de a unsprezecea reuniuni
a Comitetului de Monitorizare al Programului
Interreg V-A România-Bulgaria, a fost aprobat
Raportul Anual de Implementare al Programului
Interreg V-A România-Bulgaria pentru anul 2018
şi au fost adoptate decizii importante pentru
implementarea Programului Interreg V-A
România – Bulgaria.
Rezultatele principale obţinute în cursul anului
2018 sunt legate de progresul înregistrat de
program în ceea ce priveşte implementarea a

peste 150 de proiecte, finalizarea a 40 de
proiecte şi atingerea următoarelor rezultate: au
fost lansate achiziţii publice pentru
modernizarea a aproximativ 123 de kilometri de
drum; 11 zone protejate NATURA 2000 au
dezvoltat instrumente de management care
contribuie la îmbunătăţirea stării de conservare
a 27.058 de hectare de habitate; au fost create
32 de produse turistice/servicii pentru
promovarea atracţiilor naturale şi culturale din
zona transfrontalieră; au fost organizate
campanii de educaţie pentru prevenirea şi
gestionarea riscurilor, etc.
În continuare, a avut loc prima reuniune a
Grupului Comun de Lucru pentru planificarea şi
programarea strategică a Programului pentru
Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria
2021-2027. În cadrul reuniunii au fost discutate
aspecte importante, dintre care menţionăm:

provocări ale perioadei de programare 20212027, calendarul orientativ al procesului de
programare, precum şi Nota Conceptuală pentru
Programul de Cooperare Transfrontalieră
România- Bulgaria 2021-2027.
Pentru a afla mai multe despre Programul
Interreg V-A România-Bulgaria şi despre
proiectele finanţate, vă invităm să accesaţi siteul oficial al programului: www.interregrobg.eu.

www.interregrobg.eu
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
www.obiectiv-online.ro
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Pentru prima dată la Călăraşi!
Gala K1 Colosseum Tournament cu Ionuţ Pitbull
Atodiresei şi Cosmin Ionescu cap de afiş

P

e 28 iunie a.c., Călăraşiul
va găzdui Gala K1
Colosseum Tournament,
fiind pentru prima dată când în
municipiul de pe malul Borcei se
va desfăşura un astfel de
eveniment. Vor lupta în main
event-ul Galei, care va avea 9
meciuri, Ionuţ Pitbull Atodiresei
şi Cosmin Ionescu.
Biletele se pot achiziţiona de la
Sala Polivalentă. Preţul este de
25 de lei în tribună şi 150 lei zona
VIP.
Dragoş Coman a fost gazda
conferinţei de presă organizată,
vineri 14 iunie, cu prilejul
desfăşurării Galei K1 Colosseum
Tournament la Călăraşi. Alături
de acesta au participat Gabriel
Georgescu, promotorul Galei
Colosseum Tournament, Ionuţ
Pitbull Atodiresei, Cosmin
Ionescu, Sandu Petroiu şi Daniel
Ghiţă, care a ajuns mai târziu din
cauza unui ambuteiaj de pe
autostrada A2.

Călăraşiul a fost ales
la iniţiativa lui Daniel
Ghiţă al cărui bunic
este călărăşean
„Este pentru prima dată în
Călăraşi când se organizează un
eveniment de kickboxing. Mă
surprinde faptul că în Călăraşi
nu există niciun club de
kickboxing, fiind singura
reşedinţă de judeţ din ţară care
nu are aşa ceva.
Evenimentul de la Călăraşi va fi
transmis de Digi Sport la nivel
naţional şi pe FightBox în 45 de
ţări de pe 4 continente. Este cea

curse ajunge o gloabă în cele din
urmă, eu vreau să dovedesc
contrariul, pentru că mă voi
retrage în glorie, să îmi spulber
ultimii doi adversari. Sunt sigur
că sala va fi arhiplină, tocmai
pentru că nu s-a mai văzut aşa
ceva în Călăraşi.” - Ionuţ Pibull
Atodiresei.

mai mare expunere media pe
care a avut-o un eveniment din
Călăraşi. Am ales Călăraşiul
tocmai pentru că nu există acest
sport în oraş, pentru că eu, în calitate de promotor şi preşedinte
al Colosseum Tournament,
vreau să deschid, în cât mai
multe locuri, apetitul pentru
sporturile de contact, pentru că
sunt sporturi care încă mai
reprezintă România la loc de
cinste spre deosebire de alte
sporturi.
Aşa cum a spus şi domnul
viceprimar Dragoş Coman, comain event-ul acestei gale este
Ionuţ Pibull Atodiresei cu
campionul Georgiei, iar main
event-ul galei îl constituie
apărarea titlului mondial de
către Cosmin Ionescu în faţa
sârbulului Milos Cvetanin.
Milos Cvetanin este campionul
absolut al Serbiei, multiplu
campion mondial Wako, cea mai
mare federaţie de arte marţiale
din lume cu câteva zeci de
milioane de practicanţi, deci

„Îmi voi pune centura în joc în
faţa unui sportiv sârb şi, cu
siguranţă, va fi un meci foarte
tare. Voi încerca să termin
meciul înainte de limită, şi am
nevoie de suportul călărăşenilor
de aceea vă aştept în număr tot
mai mare la Sala Polivalentă.” –
Cosmin Ionescu.

Cosmin va avea un meci foarte,
foarte greu.
Iniţiativa de a veni în Călăraşi a
fost, în primul rând, a lui Daniel
Ghiţă, al cărui bunic este călărăşean.” – Gabriel Georgescu,
promotor Colosseum Tournament.

Penultimul meci al
lui Pitbull
Atodiresei va avea
loc la Călăraşi
„Sunt pentru prima dată în
Călăraşi, voi lupta pentru prima
dată în faţa publicului călărăşean. A venit momentul să mă
retrag, după 23 de ani de
kickboxing, acesta este
penultimul meu meci. Sunt
foarte bucuros să lupt aici, sunt
pregătit, vreau să îmi închei
cariera ca un pitbull, să ofer un
spectacol total publicului, să fiu
la fel de agresiv cum am început.
Deşi se spune că orice cal de

A fost numit noul antrenor al Dunării
Călăraşi. Cristian Pustai a semnat pe 2 ani!

C

ristian Pustai (foto prosport.ro)
este noul antrenor al Dunării
Călăraşi. Ultima oară la Mediaş,
unde a ocupat funcţia de director tehnic
al formaţiei Gaz Metan, Pustai (53 de
ani) a semnat un contract valabil pentru
următoarele 2 sezoane, obiectivul fiind
promovarea în liga 1.
Dunărea Călăraşi s-a întărit şi la nivelul
staffului executiv odată cu cooptarea lui
Eugen Pîrvulescu care va ocupa funcţia
de preşedinte executiv. Pîrvulescu (55
ani) va coordona şi activitatea
Academiei de fotbal Dunărea Călăraşi.
„Mă bucur că domnul Cristi Pustai a
ales să devină antrenorul echipei
noastre Dunărea. Experienţa şi
profesionalismul de care a dat dovadă la
toate echipele pe care le-a pregătit, sunt
sigur că vor fi de bun augur pentru noi.
Obiectivul este promovarea şi deşi se
anunţă o competiţie extrem de dură, în
noul sezon al ligii a 2-a, consider că
acest deziderat va prinde contur. De
asemenea, Dunărea va miza şi pe

Reunirea lotului va avea loc pe 1 iulie
Cristian Dumitru Pustai. S-a născut la
Mediaş pe 12 octombrie 1965. A
antrenat până acum pe Gaz Metan
Mediaş (2006-2013), Pandurii Tg. Jiu
(20.01.2013 – 23.04.2014), ASA Tg.
Mureş (30.09.2014 – 17.12.2014),
Rapid Bucureşti (08.01.2015 –
14.04.2015), FC Botoşani (02.10.2015 –
01.04.2016), Gaz Metan Mediaş
(06.04.2016 – antrenor până în iunie
2018 şi director tehnic din iunie 2018
până la finalul sezonului).

expertiza domnului Eugen Pîrvulescu
care va ocupa funcţia de preşedinte
executiv, urmând a colabora cu domnul
Florin Brişan care rămâne în
continuare preşedintele Dunării.
Domnul Pîrvulescu se va ocupa în
paralel şi cu dezvoltarea proiectului

Academia de Fotbal Dunărea pe care lam demarat încă din primăvara acestui
an. Le urez bun venit la Călăraşi şi mult
succes în continuare!”, a declarat Vasile
Iliuţă, preşedintele Consiliului
Judeţean Călăraşi, principalul
finanţator al clubului Dunărea.

Eugen Pîrvulescu. S-a născut pe 9
octombrie 1963 la Mediaş. A condus
clubul Pandurii Târgu Jiu în cea mai
bună perioadă a sa, când a evoluat în
grupele Europa League. Fost arbitru
divizionar A, a condus formaţiile,
Voinţa Sibiu, Pandurii Târgu Jiu,
Universitatea Cluj Napoca şi recent
pentru o scurtă perioadă Academica
Clinceni. O bună perioadă de timp a
ocupat funcţia de director al Clubul
Sportiv Municipal Mediaş.
www.obiectiv-online.ro
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Program Cinema 3D/2D Călăraşi 28 iunie - 11 iulie 2019

Vineri 28 iunie: ora 12.30
Sâmbătă 29 iunie: orele 10.30 şi
12.30
Duminică 30 iunie: orele 10.30 şi
12.30

Singuri acasă 2 - 3D
Regia: Chris Renaud
Cu: Patton Oswalt, Eric Stonestreet,
Kevin Hart, Lake Bell, Dana Carvey
Gen film: Animaţie, varianta dublată
Rating: AG
Durată: 80 minute
Premiera în România: 14.06.2019
Continuarea delicioasei animaţii ne
întreabă ceva ce sigur ne va pune pe
gânduri: ne iubim animăluţele de
companie, dar cât de bine le cunoaştem,
de fapt?
28 iunie – 04 iulie ora 17.00
Luni filmul nu va fi proiectat

N-ai şanse, frate! - 2D
Regia: Jonathan Levine
Cu: Charlize Theron, Seth Rogen
Gen film: Comedie
Durata: 125 minute
Premiera în România: 28.06.2019
Fred Flarsky, un jurnalist şomer,
încearcă să dea de urma bonei de care a
fost îndrăgostit în copilărie, şi care între

timp a devenit una dintre cele mai
puternice si inaccesibile femei de pe
planetă.
28 iunie – 04 iulie
ora 20.00

Jucăria ucigaşă - 2D
Regia: Lars Klevberg
Cu: Aubrey Plaza, Gabriel Bateman,
Brian Tyree Henry, Tim Matheson,
David Lewis
Gen film: Horror
Durata: 122 minute
Premiera în România: 28.06.2019
O reimaginare contemporană a
clasicului horror din 1988, CHILD'S
PLAY spune povestea unei mame,
Karen, care îşi creşte singură fiul, Andy,
şi care îi dă acestuia în dar o păpuşă
Buddi, fără să-şi dea seama de forţele
sinistre care stau ascunse în această
jucărie...
Vineri 05 şi 12 iulie: ora 12.30
Sâmbătă 06 şi 13 iulie: orele
10.30 şi 12.30
Duminică 07 şi 14 iulie: orele
10.30 şi 12.30

Povestea jucăriilor 4 3D
Regia: John Lasseter, Josh Cooley

Cu: Joan Cusack, Tom Hanks, Patricia
Arquette, Keegan-Michael Key, Keanu
Reeves
Gen film: Animaţie, varianta dublată
Rating: AG
Durată: 89 minute
Premiera în România: 28.06.2019
Când o nouă jucărie, pe nume Forky, se
alătură găştii lui Woody, o călătorie
alături de prieteni dezvăluie cât de mare
poate fi lumea pentru o jucărie.
05 – 11 iulie
Orele: 17.00 şi 20.00
Luni: ora 20.00

Omul-Păianjen:
Departe de casă – 3D
Regia: Jon Watts
Cu: Zendaya, Tom Holland, Samuel L.
Jackson, Jake Gyllenhaal
Gen film: Acţiune, Aventuri, Comedie,
SF
Rating: AP12
Premiera în România: 31.05.2019
Spider-Man plecat în vacanţă prin
Europa cu prietenii, va fi în mod abrupt
şi fără menajamente cooptat de Nick
Fury într-o misiune, ce îl va face pe
adolescent să rateze ocazia de a se relaxa
cu prietenii şi cu Michelle.

Informaţii:
Sala CINEMA 3D/ 2D, B- dul 1 Mai,
nr. 5A- Parcul central
Preţul biletelor (acelaşi pt. filme 3D
şi 2D):
8 lei – copii cu vârste de maxim 14
ani
12 lei – persoane cu vârste peste
14 ani
Nu se efectuează rezervări, biletele
putând fi cumpărate, de la casieria
cinematografului, cu o săptămână
înainte de data spectacolului.
Tel: 0242-312.800
Site: www.culturalcl.ro

Paradă militară în cinstea drapelului României, la Călăraşi!

P

Un grup de elevi a purtat, în cadrul paradei militare ce s-a desfăşurat pe
traseul Zona Orizont - Piaţa Prefecturii, cu ocazia Zilei Drapelului
României, un steag de dimensiuni mari (9 m x 6 m) pus la dispoziţie de
Primăria Municipiului Călăraşi.
www.obiectiv-online.ro

e 26 iunie, zi în care se
sărbătoreşte Ziua Drapelului
Naţional al României, în
municipiul Călăraşi, sub
coordonarea Centrului
Militar Judeţean
Călăraşi şi a
Inspectoratului de
Jandarmi Judeţean
Călăraşi „General de
brigadă Barbu
Pârâianu”, cu
participarea Primăriei
Municipiului Călăraşi,
Inspectoratului pentru
Situaţii de Urgenţă
„Barbu Ştirbei”
Călăraşi şi a
Inspectoratului Şcolar Judeţean
Călăraşi, s-a organizat o paradă
militară să cinstească stindardul
românesc.
Spre deosebire de alţi ani,
manifestările au început la ora
09.45, la Monumentul Eroilor din
zona Orizont, de unde, spre Km 0,
a avut loc o defilare a structurilor
militare aparţinând IJJ şi ISU cu

drapelul de luptă al IJJ, dar şi cu
drapelul din centrul municipiului
Călăraşi care a fost coborât, într-un
ceremonial, în seara zilei de 25

iunie şi dus, spre sfinţire, la
Biserica Sf. Nicolae, unde a stat
toată noaptea.
Ziua Drapelului Naţional a fost
instituită pentru a marca ziua de
26 iunie 1848, când Guvernul
revoluţionar a decretat ca
Tricolorul - roşu, galben şi albastru
- să reprezinte steagul naţional al
tuturor românilor.
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OFL Chirnogi: „Cum se poate
schimba o comună, de la bine la rău!”

T

ransmitem o scrisoare
deschisă, adresată
comunităţii, primarului şi
Consiliului Local Chirnogi.
Scrisoarea, pe care o puteţi citi mai
jos, se referă la atitudinea din ultima
vreme a viceprimarului comunei,
Ion Ştefan, despre cum se pot
schimba lucrurile în rău, atunci când
există rea voinţă şi implicare
negativă din partea acestuia, fără ca
cineva din primărie să îi arate că nu
este bine ceea ce face.

Scrisoare Deschisă
Stimaţi locuitori ai comunei Chirnogi,
domnule Primar si stimaţi domni
consilieri, OFL Chirnogi, prin
intermediul acestei scrisori, doreşte să
vă informeze şi să tragă un semnal de
alarmă cu privire la modul cum
domnul viceprimar îşi desfăşoară
activitatea, încălcând grosolan codul
de etică profesională. Facem acest
demers întrucât considerăm că
misiunea OFL Chirnogi este aceea de a
colabora împreună cu locuitorii din
Chirnogi, în vederea identificării unor
soluţii de a îmbunătăţii calitatea vieţii
în spaţiul comun şi individual din
comunitate. Pentru a păstra
democraţia vie este nevoie de curaj, de
voinţă şi de putinţă, calităţi necesare
înfruntării unui regim numit de
întreaga Românie: „CIUMA ROŞIE”,
reprezentat în comuna Chirnogi de
către domnul viceprimar Ştefan Ion,
care, în loc să îşi îmbunătăţească
standardele administrative, ameninţă
muncitorii primăriei, citez: „Ajung eu
primar şi veţi fi primii daţi afară!”
Domnia sa îşi atribuie realizările
comunei (asfalt, piatră, salubrizare) şi
permite ca utilajele primăriei să fie
folosite în scopul recompensării
votanţilor PSD, care, în campania
recent încheiată, au fost puşi să jure că
vor vota PSD. În data de 04.06.2019,
eu, Nachiu Constantina şi Andrei
Serena, am fost chemate la dialog, în
incinta primăriei, de către dl.
viceprimar Ştefan Ion. Din bun simţ şi
curioasă am acceptat. Doar că, în
timpul discuţiei purtate cu domnul
viceprimar, acesta nu a făcut nimic
altceva decât să se absolve de orice
vină, privind partea administrativă
(l ip s a ap e i p ot abil e , p re ze nţ a
conductelor de apă sparte, lipsa
curăţeniei stradale, prezenţa
tomberoanelor în boscheţi) şi să îl
denigreze pe domnul primar Irinel
Roman, folosind un vocabular colorat
şi chiar lovind cu pumnul în masă. De
asemenea am fost „rugată” de către
domnul viceprimar, citez: „Am
constatat că sunteţi pe bune cu domnul
Iliuţă, mergeţi şi solicitaţi
dumneavoastră 2 miliarde lei, pentru
săparea celui de al treilea puţ la uzina

...afli ce se-ntâmplă
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de apă, fiindcă debitul de acum, nu face
faţă populaţiei”. În acelaşi timp, a adus
grave acuze CJ Călăraşi, că nu a alocat
niciun leu primăriei Chirnogi. Ca
replică la cele spuse de către domnul
viceprimar, am răspuns: „Fiecare
dintre noi căutăm în viaţă modele”.
Continuând discuţia, domnul Ştefan a
amintit de cazul doamnei Andrei
Serena, care s- a „trezit” cu doamnele
de la serviciul de asistenţă socială din
cadrul primăriei Chirnogi, pentru
efectuarea unei anchete sociale (fiul
doamnei este încadrat în grad I de
handicap). Doamna Andrei Serena nu
a fost găsită la domiciliu, fiind plecată
la Călăraşi împreună cu fiul său, acasă
fiind doar soţul doamnei. Domnul
Ştefan a negat că ar avea vreo influenţă
în efectuarea acestei anchete,deşi
funcţionara primăriei a spus în faţa
doamnei Serena: „Am şi eu un şef!” Tot
în decursul acelui dialog, domnul
viceprimar „m-a sfătuit” următoarele:
„Doamnă, aveţi grijă, politica este o
mocirlă! Chiar şi aşa vom face o echipă
bună!”, în sensul că dânsul se vede deja
primar al localităţii Chirnogi, funcţie
care i-ar permite să aloce funcţii în
administraţia publică locală, doar
celor ce azi sunt alături de el. Acesta a
fost „dialogul” la care ne-a invitat
domnul Ştefan, încă viceprimar! De
fapt, toate discuţiile purtate sunând ca
o ameninţare la adresa celor ce nu îi
împărtăşesc ideile şi ordine precise
date către acoliţii săi. Eu nu aspir să
ocup o funcţie în cadrul primăriei
Chirnogi, tot ce îmi doresc este
mulţumirea cetăţenilor şi bunăstarea
comunei unde m-am născut, am
copilărit şi trăiesc. Nutrind speranţa că
sprijinul dumneavoastră în calitate de
Primar si Consilieri Locali ai comunei
Chirnogi nu va întârzia să apară cât
mai curând, respectiv de a lua măsurile
legale împotriva domnului Ion Ştefan,
vă mulţumim anticipat. Vă asigurăm
că nu multe comune din Călăraşi au
organizaţii de femei aşa cum avem noi
la Chirnogi, devotate şi gata oricând să
militeze pentru o cauză dreaptă!
Cu stimă şi consideraţie,
Nachiu Constantina.
P.S. Nu înţelegem de ce răzbunarea
politică a domnului Ştefan a mers până
dincolo de limitele bunului simţ,
transformând ura pe care o poartă
doamnei Crina în suferinţa fizică a
fiicei acesteia. O joacă de copii a dus la
un accident în timpul orelor de şcoală,
învăţătorul de serviciu şi dascălul
fetiţei fiind nimeni alta decât soţia
domnului Ştefan. Coincidenţă, sau nu,
domnia sa nu a urmat paşii care se
impun de regulă, şi anume: apelare de
urgenţă la 112 şi înştiinţarea mamei,
preferând să ascundă incidentul. No
coment!
ORGANIZAŢIA FEMEILOR
LIBERALE DIN CHIRNOGI
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Tudorică Minciună: „Ne-am propus
ca Mitreniul să reprezinte un model local
de curăţenie, frumuseţe şi onestitate!”
Mircea Brânduşă

P

rimăria şi Consiliul Local Mitreni au
organizat sâmbătă, 15 iunie a.c., a
V-a ediţie a „Zilei comunei Mitreni”.
Evenimentul a avut loc pe moderna şi
cocheta bază sportivă din centrul
localităţii Mitreni. Chiar dacă pe parcursul
manifestărilor dedicate acestei mari
sărbători a plouat cu „găleata”, peste 500
de locuitori au ţinut să asiste la acest
eveniment.
La ora 9.00 s-a dat startul unei
demonstraţii de oină, urmată de Cupa
Tineretului la minifotbal, competiţie
câştigată de micuţi fotbalişti din Mitreni.
Începând cu ora 10.00 s-au derulat
programele artistice pregătite de elevii
şcolilor din Valea Roşie şi Mitreni. A
urmat echipa de dansuri „Niţu Viforaş”
din comuna Nana. De la ora 14.45,
Dumiru Dragon şi Elena Baltoş au
încântat asistenţa cu un frumos
repertoriu de muzică populară. Pe scenă
a urcat şi Ansamblul Folcloric
„Bărăganul”, al Centrul Judeţean de
Cultură şi Creaţie Călăraşi, condus de
coregraful, Aurel Mailat.
La ora 17.00, un sobor de preoţi a oficiat
un tedeum în memoria celor care au trăit
în această comună. Renumitul interpret
de muzică populară Constantin
Măgureanu a prezentat un colaj de
melodii care au mers la sufletele
locuitorilor. Aproape de ora 19.00,
primarul comunei Mitreni s-a adresat
celor prezenţi, după care a continuat
tradiţia începută la prima ediţie, prin
acordarea unor distincţii şi diplome.
La ziua comunei au fost invitaţi toţi
reprezentanţii administraţiei publice
locale din judeţ, precum şi liderii
partidelor politice.
„Excelenţe, stimaţi profesori, stimaţi
reprezentanţi ai Consiliului Judeţean
Călăraşi, ai Prefecturii, ai Consiliului
Local Mitreni, dragi invitaţi, doamnelor
şi domnilor! Este o mare onoare pentru
mine ca, în calitate de primar al comunei
Mitreni, să pot azi organiza a 5-a ediţie a
Zilei comunei noastre. Este o zi de mare
sărbătoare şi este bine să fim veseli, să
fim fericiţi alături de semenii noştri.
Data de 15 iunie este marcată de două
evenimente importante, şi anume:
încheierea anului şcolar, care va fi serbat
de copiii noştri cu un frumos program
artistic şi manifestările dedicate
comunei noastre cu prilejul împlinirii a
204 ani de la atestarea documentară a
acestor locuri. Părinţi, bunici, fraţi,
prieteni şi cetăţeni ai comunei au ocazia
să-şi vadă copii pe scenă, iar copiii au
prilejul să arate ce ştiu şi să se
www.obiectiv-online.ro

perfecţioneze.
De asemenea, şi cadrele didactice au
oportunitatea să dovedească forţa
muncii lor, dar şi unde mai trebuie lucrat
cu copiii. Stimaţi invitaţi, în istoria

comunei Mitreni nicio mare realizare nu
a fost posibilă fără construcţii solide în
planul relaţiilor locale şi naţionale. De la
înfiinţarea comunei noastre şi până în
prezent, toate celelalte decizii
importante, fundamentale pentru
evoluţia comunei Mitreni, au fost luate în
urma construirii unor punţi, unor relaţii
trainice cu liderii locali, judeţeni şi
naţionali.
Asfaltarea străzilor, alimentarea cu apă
potabilă, modernizarea şcolilor,
construirea grădiniţelor, a dispensarului
uman, a farmaciilor, înfiinţarea de
canalizare, trotuare în cele trei sate,
întreţinerea bisericilor din cele trei sate
şi exemplele pot continua cu realizări
care se datorează colaborării dintre
Consiliul Local Mitreni şi autorităţile
judeţene, Prefectura, Consiliul Judeţean
şi alţi factori de decizie.
Doamnelor şi domnilor, comuna noastră
este un partener respectat şi apreciat,
care stă pe picior de egalitate, la masa
oricărei negocieri, atât la nivel local şi
judeţean cât şi naţional, dovada fiind
realizările de până acum atât la nivel
organizatoric, cât şi la nivel de proiecte
implementate în comună, iar investiţiile
vor continua prin etapa a doua a
asfaltării străzilor comunale,
introducerea reţelei de gaz, şi finalizarea
reţelei de canalizare.
Prin proiectele aflate în curs de derulare,
proiecte care, iată, nu au rămas doar la
stadiul de promisiuni, proiecte pe care
dumneavoastră le vedeţi, ne dorim ca
Mitreniul să devină o comună care să
depăşească nivelul mediu de trai din
România. Ne-am propus ca Mitreniul să
reprezinte un model local de curăţenie,

frumuseţe şi onestitate.
Închei acest mesaj, pe care l-am dorit a fi
unul pozitiv, prin a îndemna, încă o dată,
pe voi, toţi locuitorii comunei, să vă
folosiţi puterea pe care o aveţi, astfel

încât să formăm o echipă puternică,
pentru că doar echipa reprezintă forţa
schimbării. Această forţă a shimbării va
fi posibilă doar prin concursul
dumneavoastră, al celor care deţin
puterea, al celor care îşi doresc ca această
comună să se dezvolte cât mai rapid şi
mai mult. La mulţi ani, Mitreni!
Doamnelor şi domnilor daţi-mi voie să
invit pe scenă pe oaspeţii noştri de
seamă, care au fost de acord să participe
la sărbătoarea noastră: Domnul
preşedinte al PNL Călăraşi, Daniel
Drăgulin, administratorul public al
Primăriei Călăraşi, Valentin Deculescu,
reprezentanţi ai Consiliului Judeţean
Călăraşi, ai Prefecturii Călăraşi, colegi
primari, consilieri şi autorităţi locale.
Înainte de a da cuvântul invitaţilor
noştri, vom face o festivitate de premiere
foarte importantă. Şi la această a 5-a
ediţie a zilei comunei Mitreni avem

plăcuta surpriză de acorda „Titlul de
Cetăţean de Onoare” al comunei Mitreni,
domnului avocat Mihai Gheorghe, o
personalitate a acestor locuri. Domnule
avocat, cu prilejul sărbătoririi comunei
noastre vă aducem cele mai calde urări
de bine, dorindu-vă să înscrieţi cât mai
multe realizări frumoase în activitatea
dumneavoastră.
Vă asigur că doar prin iniţiativă şi
participare, prin implicare pot fi
obţinute rezultate frumoase, iar cheia
succesului fiecărei echipe constă în
unitate, cooperare şi înfrăţire. Succese şi
inspiraţie! Răbdare şi conlucrare! Vă
mulţumim că aţi ales comuna Mitreni
pentru a vă dedica experienţa de o viaţă
şi de a munci alături de concetăţenii
dumneavoastră, pe care, cu siguranţă iaţi reprezentat cu onoare, în nenumărate
procese, precum şi în luarea unor decizii
importante. Nu în ultimul rând, vă
mulţumesc personal, pentru modul cum
ales să vă implicaţi în dezvoltarea
comunei Mitreni!
Avem încontinuare de premiat cu
diplome de „Buni Gospodari” pe cei mai
harnici locuitori care conform legi şi a
respectului personal, au întreţinut
spaţiile publice ce le aparţin. Felictări
pentru: Mariana Dinulescu, Niculaie
Herascu, Viorel Nica, Ion Herascu, Petre
Berbec, Viorel Popliceanu, Mihai
Orneţă, Costel Macedonschi, Tudora
Manea, Ion Zaharia Rotaru, Gheorghe
Dragne, Ion Bârnea, Victor Neferu,
Valentin Nenciu, Ion Dumitru!”
De asemenea au urcat pe scenă nume
cunoscute din show-biz-ul românesc,
vedetele de muzică populară Steliana
Sima şi Constantin Enceanu, cu
recitaluri incendiare. Sărbătoarea s-a
încheiat cu tradiţionalul foc de artificii,
care a luminat preţ de câteva minute
cerul comunei Mitreni!

Primăria Mitreni

Anunţ cadastru
Unitatea administrativ – teritorială Mitreni, judeţul Călăraşi, anunţă
publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele
cadastrale nr. 2, 3, 4 şi 5 începând cu data de 24.06.2019, pe o
perioadă de 60 zile, la sediul Primăriei Mitreni, conform art. 14 alin
(1) si (2) din legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse
de către proprietari, posesori sau alţi deţinători, la sediul primăriei şi
pe site-ul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.
Primar,
Minciună Tudorică
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Muzeul Dunării de Jos organizează,
în perioada iulie - august, Şcoala de Vară

P

roiectul Şcoala de
Vară, organizat de
Muzeul Dunării de
Jos Călăraşi, a început în
anul 2018, parte a
Programului de Pedagogie
Muzeală, care urmăreşte
câteva obiective
importante.
Cunoaşterea patrimoniului muzeal
arheologic descoperit la Dunărea de Jos.
Cunoaşterea principalelor situri
arheologice din judeţul Călăraşi.
Înţelegerea necesităţii protejării,
conservării şi valorificării patrimoniului
muzeal. Cunoaşterea şi înţelegerea
necesităţii cercetării permanente a
patrimoniului muzeal arheologic.
Cunoaşterea şi înţelegerea obiceiurilor,
tradiţiilor şi meşteşugurilor locale
precum şi stimularea curiozităţii pentru
investigarea acestora. Sensibilizarea
publicului în ceea ce priveşte arta şi
tradiţia populară locală, înţelegerea
protejării, conservării şi perpetuării
acestora. Stimularea curiozităţii
participanţilor prin activităţile practice
la care vor participa.
Astfel, la Secţia Arheologie, în
perioadele: 1-5 iulie, 15-19 iulie,

participanţii vor avea următorul
program, în intervalul orar 10 - 12:
1.Cunoaşterea patrimoniului muzeal.
2.Introducere în arheologie: aplicaţii
practice.
3.Activităţi de conservare preventivă.
4.Atelier de desen.
5.Atelier de modelat lut.
Preţ participare: 2 lei/pers/zi
Grupurile vor curprinde maxim 15
persoane cu vârste cuprinse între 7 - 12
ani.
Pentru înscrieri puteţi suna la tel.
0722270848, persoana de contact
Anişoara Topârceanu.
La Secţia Etnografie, în perioadele 8-12
iulie, 22-26 iulie, participanţii vor avea
următorul program, în intervalul orar 10
- 12:
1.Împletitul, răsucitul, depănatul firelor
din lână sau bumbac.
2.Cusături cu acul pe etamină.
3.Lucru manual cu materiale din hârtie.
4.Atelier de pictură în acuarelă.
5.Atelier de desen.
Preţ participare: 2 lei/pers/zi
Grupurile vor curprinde maxim 15
persoane cu vârste cuprinse între 7 – 12
ani.
Pentru înscrieri sunaţi la tel.
0242311690, persoana de contact
Virginia Oană.

