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Profesorul Aurel Peicu va fi candidatul Partidului Socialist Român
la funcţia de primar al municipiului Călărași.

R&S GUARD SECURITY
R & S GUARD SECURITY OFERĂ URMĂTOARELE SERVICII:
PAZA ȘI PROTECŢIE, TRASPORT VALORI, CONSULTANTA
Prin calitatea serviciilor prestate R & S GUARD SECURITY dorește: un prestigiu bi-

nemeritat, încrederea și aprecierea clienţilor, impunându-se pe piaţa de profil prin ac-
tivitatea desfășurată în obiective de maximă dificultate și cu specific diferit: bănci, în-

treprinderi de interes deosebit sau de risc, obiective de produc-
ţie, complexe comerciale și instituţii publice.

INSTALARE SISTEME DE SE-
CURITATE ȘI SISTEME VIDEO,
MONITORIZARE ȘI INTERVEN-
ŢIE RAPIDĂ LA SISTEMELE DE
ALARMARE CONECTATE ÎN
DISPECERATUL PROPRIU

Contact R & S GUARD SECURITY
Mobil: 0751 266 320 -Director STROE MIHAI
Tel/Fax: 0242 334 664
Dispecerat: 0755 060 717
Email: rsguard_securiti@yahoo.com
Site: www.rsguardsecurity.ro
Adresă: Str. Nicolae Titulescu, Bl. L36 parter
(spaţiu Venus), Călărași
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DANSURI POPULARE ROMÂNEȘTI

La fiecare mare sărbătoa
re, toți sătenii se adunau în
trun loc în care petreceau,
dansau, cântau și socializau.
În ziua de azi nu se mai în
tâmplă la fel ca înainte, însă
dansurile populare sunt la fel
de importante pentru români.

În cele ce urmează o să vă
fac o prezentare a celor mai
populare și cunoscute dansuri
tradiționale românești. 

Hora este cel mai vechi și
cel mai răspândit dans popu
lar românesc. Se joacă de că
tre femei și bărbați, în cerc
mare, dansatorii ținânduse
de mâini. Pașii sunt simpli, în
ainte și înapoi, uneori combi
nați cu o mișcare laterală.
Ritmul este binar și tempoul
potrivit.

Hora mare (bătrânească
sau boierească) este o va
riantă mai nouă, cu un ritm
specific (ternar), legănat.

Sârba este un dans mixt
(de femei și bărbați) foarte
răspândit în țara noastră. Are

o mișcare rapidă și ritm binar.
Dansul se execută de obicei
în semicerc, cu pași laterali,
uneori și cu figuri de virtuozi
tate, dansatorii ținânduși
mâinile pe umerii vecinilor.

Brâul este un dans româ
nesc de virtuozitate, jucat
mai ales de bărbați și răspân
dit aproape în toată țara. Me
lodia instrumentală este înso
țită deseori de strigături. Ca
racterul vioi, dinamic al aces
tui dans se datorează tem
poului rapid și ritmului foarte
variat, cu multe sincope.
Brâul se dansează în semi
cerc sau linie, cu brațele prin
se de cigatoarea (brâul) veci
nului; figurile complicate,
spectaculoase uneori, alter
nează cu plimbări line. Există
mai multe tipuri de brâu,
specifice anumitor părți ale
țării, cum ar fi:

– brâul pe șase – bazat pe
fraza muzicală alcătuită din
trei măsuri de două pătrimi;

– brâul pe opt – cu fraza

din patru măsuri de doi timpi.
Ciuleandra este un dans

însoțit de strigături răspândit
mai ales în Muntenia. Jocul
pornește lent, în cerc mare,
din care se desprind apoi cer
curi mici ce se rostesc în miș
care din ce în ce mai rapidă.

În Muntenia, jocurile prin
cipale sunt și cele mai răs
pândite în țară: Hora, Brâul și
Sârba. Mai întâlnim jocuri
specifice: Ciuleandra, Ca la
Breaza, Sălcioara, Ciobăna
șul, Geamparalele, Chindia
ș.a. Majoritatea jocurilor
muntenești sunt mixte (de
femei și bărbați), jucate în
cerc sau semicerc, cu pași
tropotiți și bătăi pe contra
timp.

Dacă sunteți români ade 
vă rați, nu încetați niciodată să
vă susțineti propriul port po
pular, căci folclorul stă la baza
întemeierii acestei țări. Așa
că, iubițivă țara, iubițivă mu 
zica și dansurile tra di țio nale!

Cristina BOBOC

Muzica și dansul reprezintă una din cele mai importante părți ale existenței
poporului român. Încă din timpurile mai vechi, dansul a fost cea mai apreciată

formă de distracție pentru tineri și nu numai.
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Cred că cel mai
bun exemplu pe care
poți să-l dai, atunci
când vrei să încurajezi
pe cineva care chiar
trece prin momente dificile, este exemplul personal. 

În cele ce urmează, nu o să încerc să epatez, ci doar sa
împărtășesc cu voi o experiență ce m-a ajutat să înțeleg că ni-
meni nu o să te iubească mai mult decât te iubești tu, pe tine!

Așadar…
La vârsta de 7 ani cred că am fost cel mai puțin înzestrat copil

dintre toți prietenii mei de la oraș. Mai puțin înzestrat cu orice,
doar pentru că făcusem grădinița la țară. Așa m-au privit toți în
prima săptămână de clasa I, până am decis să impun puțin re-
spect și să recit „Mama lui Ștefan cel Mare” de Dimitrie Bolin-
tineanu, cu excesiv de multă intonație, până colegul din primul
rând, s-a pitit sub bancă și a început să plângă... se speriase!
Atunci am înțeles că nu o să găsesc niciodată echilibrul spre a fi
cool, ori eram insipidă, incoloră, inodoră, ori mă impuneam pană
băteam 2-3 băieți de-o dată și nu mai voia nimeni să fie prieten
cu mine... Deloc trist, se pare că m-a ajutat în „carieră”… povestesc
în cele ce urmează!

În facultate, la cursul de Macroeconomie, profesorul meu in-
vita câte un student să vorbească liber despre un subiect social, la
liber, propus de dumnealui: despre copilărie, despre părinți, de-
spre ambiție, și tot așa, iar colegii erau cei care evaluau speach-ul
celui care voia să facă asta, acordând note. Mă fascina ideea pen-
tru că, pur și simplu, te ajuta sa scapi de inhibiții și lansa astfel un
mod de a te face cunoscut de către toți ceilalți. Până la urmă mi-
am luat inima în dinți și pentru subiectul „Vorbește despre o
problemă de-a ta” m-am înscris eu.  Mi-am zis: „Gata, am să le
vorbesc și eu despre mine, despre problema mea”. Zis și făcut!!!

Mi-am luat inima în dinți și mi-am expus sufletul și propriile-mi
convingeri pe tavă. Niciun moment nu am crezut că am curajul să
mă deschid în fața unui auditoriu atât de numeros, să le vorbesc
despre complexele mele de la vremea respectivă și să le explic
cum am reușit să le depășesc doar pentru că am înțeles că cel mai
important este să te iubești și să te accepți, tu pe tine, așa cum
ești. Niciun moment nu am crezut că, făcând asta, am să mă pot
elibera de tot ce credeam despre mine și că am să recapăt o mare
încredere în propria-mi persoană.

Inițial, am crezut că voi părea o frustrată care, nah, venise în
fața lor să cerșească complimente, dar din contră... nu a fost așa!
Drept urmare am ieșit pe locul 1 dintre toți care au făcut același
lucru ca și mine, cu tot cu diplomă: 

„DIPLOMĂ de AUTOGUVERNARE INTELIGENTĂ se acordă
domnișoarei BOBOC CRISTINA pentru curajul de a-și asuma
responsabilitățile vieții, de a-și cunoaște identitatea și de a-și
construi visurile. Potențial 97,7% „

Ce să spun?! Pur și simplu m-a emoționat. Nu mă credeam în
stare de așa ceva, dar iată că am putut! Iată, că am reușit să-mi
înving teama și să scap de ceea ce mă apăsa de foarte mult timp.
Am fost asemeni broscuței...

Se spune că două broscuțe, bune prietene, au fost aruncate
într-un borcan cu smântână. Una din ele nereușind să facă față
unui asemenea chin, ii spune celeilalte: „Draga mea prietenă,
până aici mi-a fost... nu mai pot trece peste, eu mă înec!”. Și s-a
înecat! Cealaltă fiind foarte ambițioasă, nu s-a lăsat, s-a zbătut, s-a
zbătut și s-a zbătut, până când smântâna s-a transformat în unt, s-
a întărit și ea a reușit să iasă de acolo, din borcan... Ei bine, totul stă
în puterea ta de a trece mai departe, peste orice problemă te
apasă, orice complex care te poate mutila psihic, totul stă în în-
crederea în tine și în propriile forțe! Cristina BOBOC

Fi încrezător,
iubește-te!

PASTILA
DE

SUFLET
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Joi, 14 aprilie 2016, are loc Bursa generală
a locurilor de muncă la Călărași și Oltenița

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de
Muncă din Călărași organizează în data de 14 apri-
lie 2016 Bursa generală a locurilor de muncă,
acțiune destinată tuturor persoanelor care se află
în căutarea unui job.

Evenimentul se va desfășura începând cu ora
9.30, atât în localitatea Călărași, în foaierul Centru-
lui Cultural Județean” Barbu Știrbei” (vis-a-vis de
Palatul Prefecturii), cât și în Oltenița, la sediul Agen-
ţiei Locale pentru Ocuparea Forței de Muncă, str.
Argeșului nr. 111.

În această săptămână, în evidenţa AJOFM Că-
lărași sunt înregistrate 345 de locuri de muncă va-
canţe, dintre care 257 în județul Călărași, diferența
de 88 posturi fiind oferite călărășenilor în alte
județe ale țării, precum: Giurgiu, Tulcea, Bihor, Cluj,
Ilfov și București.

„Bursa generală a locurilor de muncă din acest
an se desfășoară sub egida <Zilele europene ale
angajatorilor>.

Rețeaua Serviciilor Publice de Ocupare din Uni-
unea Europeană organizează, în perioada 4-15
aprilie, o serie de evenimente adresate în special
angajatorilor, sub egida „European Employers’
Days”.

Obiectivele acestei inițiative sunt de a realiza un
contact cu un număr cât mai mare de angajatori,
de a întreține un dialog între Serviciile Publice de
Ocupare și de a crește gradul de conștientizare a
problemelor legate de ocuparea forței de muncă.

Această inițiativă a SPO va sublinia importanța
angajatorilor ca fiind unul dintre cele mai relevan-
te grupuri țintă, fiecare stat membru concentrân-
du-se asupra nevoilor specifice pieței muncii.” a
precizat domnul Nicolae Chirana, director executiv
al AJOFM Călărași.

Pentru o promovare cât mai eficientă a locurilor
de muncă de care dispun, angajatorii sunt rugaţi
să transmită la AJOFM Călărași, cât mai curând po-
sibil, prin fax: 0242-331693 sau e-mail:
ajofm@cl.anofm.ro, oferta de locuri de muncă va-
cante pentru bursa locurilor de muncă. Persoană
de contact: Donciu Simona.

Strada Grivița, adusă la starea inițială, după lucrările din CL 8/
Urmează și o modernizare, după perioada de garanție

Una din cele mai circulate străzi din
municipiul Călărași, strada Grivița, a fost
afectată de lucrările de extindere și reabi-
litare a rețelelor de apă și canalizare. S-a lu-
crat în ultimele luni, tasările nu au fost ef-
fectuate în mod corespunzător, fapt ce a
nemulțumit călărășeni, dar și primăria
condusă de primarul Daniel Ștefan Dră-
gulin. Edilul în dese rânduri a atras atenția
antreprenorului general al lucrărilor,
HidroConstrucția. Care în sfârșit a înțeles
și a trecut la a doua etapă de refacere a ca-
rosabilului, începută săptămâna trecută.
S-a lucrat în ritm alert, într-o săptămână
urmând a fi finalizat tot tronsonul cuprins
între Bulevardul Cuza Vodă și strada Eroi-
lor.

„Am verificat personal în acest zile mo-
dul în care s-a lucrat. Se readuce la starea

inițială carosabilul de pe strada Grivița, s-
a repus în circulație o parte din stradă și
după cum ați putut observa se circulă
foarte bine. Vreau totuși să precizez, pen-
tru că am văzut multe comentarii în aceste
zile, cum că aceasta ar fi marea asfaltare
de care primăria a vorbit. Nu, proiectul de
modernizare a străzii Grivița, pe care noi îl
avem, se va implementa după ce vom in-
tra, din nou, în administrarea străzii, adică
după finalizarea perioadei de garanție.
Aceasta este de un an de la recepția la fi-
nalizarea lucrării”, a declarat primarul Da-
niel Drăgulin.

Proiectul de modernizare a străzii
Grivița, aflat în portofoliul Primăriei
Călărași se ridică la o valoare de
3.548.913,60 lei cu TVA. Suprafața propusă
pentru amenajare este de 2480 ml și

suprafața asfaltată de 20,105,6 mp. Se vor
instala borduri, dispozitive de colectare și
evacuare a apelor pluviale, se va freza stra-
tul din asfalt existen, se va acoperi cu un
strat de geogirlă triaxială și un strat de co-
vor asfaltic de 5 cm.

Piața Centrală din Călărași, într-o nouă viziune
Administrația călărășeană, în perioa-

da 2013 – 2015, a încercat concesiona-
rea imobilului teren în suprafață de
2310 mp pe care se află amenajată de
zeci de ani Piața Centrală, prin licitație
publică deschisă, suprafață de teren ce
se află în administrarea Serviciului Pu-
blic Piețe și Oboare. Încercările nu au
fost finalizate, pentru că nici un investi-
tor nu s-a arătat interesat de concesio-
narea acestui teren.

Drept urmare, în prezent, Primăria
Municipiului Călărași a demarat un pro-
iect de modernizare a pieței prin ame-
najarea unei parcări și construcția pieței
pe structură metalică, având asigurate
toate condițiile de operare.

Se urmărește edificarea unei con -
strucții moderne, la standarde europe-
ne, care să satisfacă prin realizarea ei

nevoile locuitorilor din zonă, ce pot fi
acoperite prin existent unei piețe
agroalimentare.

Prin această soluție, se va realiza im-
plicit revitalizarea, înfrumusețarea și
cosmetizarea zonei.

Ce lucrări se vor executa în cadrul amenajării
peisagistice pe pe Prelungirea București

Proiectul s-a născut din necesi-
tatea amenajării peisagistice în ve-
derea îmbunătățirii estetice a
scuarului de delimitare de pe stra-
da Prel. București. Municipiul Că -
lărași se află într-un proces accele-
rat de dezvoltare urbanistică, eco-
nomică și socială. Domeniul pu-
blic trebuie reamenajat și în tre -
ținut în vederea creșterii factorului
depoluant și îmbunătățirii imagi-
nii orașului, parte a unei comuni-
tăţi europene. Valoarea contractu-
lui ce a fost de curând semnat cu
antreprenorii ce au câștigat,
printr-o asociere, ZMC Trading SRL

și Optim SĂ, este de 1.482.289,18
lei fără TVA, bani cu care se vor
realiza următoarele lucrări:

– Amenajarea a 12.012 mp
spațiu verde +1.124 mp borduri

– Montarea de borduri și pava-
je pentru delimitarea spațiului
verde de partea carosabilă

– Montarea de mobilier urban
– Montarea de lămpi solare

pentru iluminat
– Plantare arbori și arbuști-585

buc
– Gazonarea cu rulouri-12.012

mp
– Treceri de pietoni

POŢI DEVENI AGENT
DE ORDINE PUBLICĂ

Începând cu 1 aprilie 2016 s-a
data startul reîncadrărilor de per-
sonal și angajărilor din sursă exter-
nă, în vederea completării defici-
tului de personal existent la nivelul
Poliţiei Române.

La nivelul Inspectoratului de
Poliţie Judeţean Călărași sunt alo-
cate pentru angajarea din sursă
externă 47 de locuri la posturile de
poliţie comunale și un loc pentru
reîncadrare.

Persoanele care-și doresc să de-
vină agenţi de ordine public trebu-
ie să cunoască faptul că nu există

limită de vârstă.
Prin accesarea paginii web

https://cl.politiaromana.ro sau de
la sediul Inspectoratului de Poliţie
Judeţean Călărași pot fi obiţnute
detalii complete despre:

– Situaţia numerică a candida-
ţilor înscriși;

– Condiţii (criterii în funcţie de

înălţime – femei: 1,60 m, bărbaţi:
1.65 m);

– Înscriere (în perioada 1 – 8
aprilie 2016);

– Probe sportive („rezistenţă” și
„abdomene” pentru persoanele
angajate din sursă externă și „rezis-
tenţă” pentru reîncadrări, cu bare-
me conform vârstei);

– Concurs (va fi susţinut la data
de 14 mai 2016) și

– Documentele ce se depun la
dosarul de înscriere.

Situaţia numerică a candidaţilor
înscriși până la data de 06.04.2016
pentru posturile scoase la concurs
de IPJ Călărași, pentru fiecare post
în parte, se află atașată.



Comuna Vasilaţi are un parc de-
osebit de frumos și beneficiază de
iluminat public în totalitate.

Lucian Vasile -” Până în prezent,
am atribuit 80 de locuri de casă și
mai avem încă 50 în curs de distri-
buire.”

„În proprietatea comunei avem
240 de hectare de pământ pe care
crescătorii de animale pot să-l folo-

sească. Fiind foarte aproape de Bu-
curești, locurile de muncă nu consti-
tuie o problemă pentru comunitate.”

„În acest moment am reușit să
asfaltăm drumurile din comună în
proporţie de 50%. Avem proiecte
depuse și pentru pietruirea a trei
drumuri agricole (drumul de la col-
ţul pădurii și de la Popești spre Fru-
mușani, drumul Tufarului și drumul

fostelor grajduri de căi spre Doni-
cioara.”

„În curând vom demara lucrările
pentru un parc fotovoltaic (4 Kw), a
cărui producţie va acoperi necesarul
de energie pentru iluminatul public
al comunei.”

„Avem în vedere modernizarea
școlii din Tantava-Prozomic (schim-
bare acoperiș, modernizarea grupu-
rilor sanitare și echiparea cu centrala
termică și calorifere), școala de la ga-
ră (centrala termică și calorifere).”

„Mulţumesc concetăţenilor mei
pentru încrederea acordată și le pro-
mit că voi rămâne același om simplu
și devotat lor!”.
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Primăria Călărași/Microbuz special
destinat persoanelor cu handicap
beneficiare ale Centrului de zi

Primăria Municipiului Călărași a cumpărat un
microbuzul Mercedes-Benz Sprinter 516 care
dispune de 19+1 locuri și este dotat cu lift hi-
draulic omologat conform normelor tehnice eu-
ropene în vigoare pentru accesul persoanelor cu
dizabilități. Autovehiculul are posibilitatea trans-
portării a două cărucioare cu rotile, dispozitivul
de prindere rapidă a scaunelor putând fi demon-
tat pentru a face loc celor două cărucioare cu ro-
tile. Este fabricat în anul 2015, Primăria Munici-
piului Călărași achiziționându-l la finele lunii de-
cembrie 2015. În lună martie, după anumite pro-
ceduri privind omologarea RAR, microbuzul a
fost livrat primăriei și va fi înmatriculat în perioa-
da următoare. Conducătorul auto desemnat
pentru acest microbuz a primit deja atestatul ne-
cesar conducerii unui asemenea autovehicul.

Microbuzul va deservi beneficiarii Centrului
de zi pentru persoane cu handicap, în sensul
transportului acestora de la și către domiciliu.
Reprezentanții Centrului de zi pentru persoane
cu handicap, din subordinea Primăriei Călărași,
spun că numărul celor care vor benefica de ser-
viciile unității va crește, pentru că în acest mo-
ment există persoane cu dizabilități în munici-
piul Călărași care nu se pot deplasa la Centru. La
acest moment, la Centrul de zi pentru persoane
cu handicap sunt înscriși 46 de beneficiari.

Valoarea de achiziție a fost de 242.400 lei cu
TVA inclus.

Lucian Vasile- „Continuarea proiectelor este prioritară!”
Lucian Vasile (PSD) este primar în comuna Vasilaţi,
judeţul Călărași, de 4 mandate. 
Se poate lăuda cu multe realizări de-a lungul timpu-
lui. Este un om modest și am reușit cu greu să-l con-
vingem să ne expună câteva dintre realizările sale.

Pentru că le pasă de viitorul nostru
Pentru că le pasă de viitorul lor, dar

și de cel al semenilor săi și
pentru că au înţeles
că implicarea lor în acţiunile de plan-

tare contribuie la dezvoltarea respon-
sabilităţii faţă de mediu, membrii Clu-

bului „ECOprovocarea” împreună cu
elevii Liceului Teoretic „Mihai Eminescu”
au participat și astăzi, 06.04.2016, la o
nouă activitate de plantare. Demersul a
fost continuat tot cu sprijinul domnului
Nicolae Rîjnoveanu, primarul comunei

Roseţi. De data aceasta, elevii Liceului
Teoretic „Mihai Eminescu”, ajutaţi și de
elevii Școlii Gimnaziale „Iancu Rosetti”,
au plantat peste 400 de puieţi pe locul
unei gropi de gunoi, din comună Ro-
seţi.



Sâmbătă, 26 martie 2016, o zi toc-
mai bună pentru o partidă bună de
fotbal. Așa a fost și la derby-ul ce s-a
jucat pe stadionul din satul Floroai-
ca, între Spicul Vâlcelele și Avântul
Dor Mărunt, un meci capital pentru
promovare. Trupa lui Nelu Tatu a în-
vins cu 2 – 1 și se gândește la Liga a
4-a.

Profitând de vremea frumoasă, în ju-
rul stadionului s-au adunat mai mulți
cetăţeni din Floroiaca, iubitori ai balo-
nului rotund, dar nici galeria echipei
Spicul Vâlcelele nu a lipsit, unul dintre
localnici a bătut frenetic într-o tobă așe-
zată pe portbagajul unei biciclete. Jocul
dintre Vîlcelele și Dor Mărunt a fost unul
frumos, echipa gazdă având la un mo-
ment dat un avantaj de două goluri.
Oaspeții au redus din diferență dintr-o
lovitură de pedeapsă iar partida s-a în-
cheiat cu scorul de 2 – 1 pentru trupa
antrenată de Marius Păun.

Primarii celor două localități au fost
prezenți la acest joc. Atât Gabriel Oro-
ianu (Vâlcelele) cât și Ion Iacomi (Dor
Mărunt) au ținut neapărat să vadă der-
by-ul Ligii a 5-a.

Maestru de ceremonii, dacă se poate
numi așa la un meci de fotbal, a fost vi-
ceprimarul Nelu Tatu care, nu numai că

a împărţit mingi și tricouri cu însemnele
echipei locale, dar mai cu seamă s-a agi-
tat de pe marginea terenului mai ceva
ca antrenorul echipei…

Nelu Tatu a declarat după meci că a
fost mulțumit de prestația elevilor lui
Marius Păun și că se gândește serios la
noi investiții. „A fost un meci pe viață și
pe moarte pentru locul I, adică promo-
varea. Victoria a fost de partea noastră
și vreau să le mulțumesc tuturor supor-
terilor care au venit în această zi pentru
că și-au susținut formația favorită. Le
mulțumesc sponsorilor, fermierilor din

comuna Vâlcelele și domnului Deputat
Vasile Iliuță că este alături de noi. Ne
dorim promovarea în Liga a 4-a acolo
unde sunt echipe mult mai bune și cu
mai multe pretenții. Vom face mai mul-
te investiții atât la echipă cât și la stadio-
nul din comuna Floroaica„, a spus Nelu
Tatu, președintele echipei Spicul Vâlce-
lele.

„Sunt foarte bucuros și mulțumit de
evoluția jucătorilor mei. Vrem să pro-
movăm în Liga a 4-a și să facem o figură
frumoasă„, a afirmat antrenorul echipei
din Vâlcelele, Marius Păun.

Trupa lui Adrian Mihalcea a reușit să obțină cele trei
puncte, sâmbătă 2 aprilie, într-o zi specială pentru
Viorel Ivanciu care a împlinit 56 de ani, omul care a

reușit să readucă clubul călărășean pe cele mai înalte
culmi din istoria sa. Consilier local, Viorel Ivanciu a preluat
„frâiele„ clubului Dunărea când acesta se afla în pragul re-
trogradării în Liga a 3-a și a reușit, în urma unui manage-
ment foarte bun și cu o echipă de profesioniști să stabi-
lească un record. Suporterii Dunării trăiesc acum cele mai
frumoase momente din istoria echipei de 90 de ani de ac-
tivitate fotbalistică. Trupa pregătită acum de Adi Mihalcea
și-a îndeplinit cele două obiective: rămânerea în Liga a 2-
a și calificarea în play-off și are șanse să acceadă pentru
prima dată în Liga 1.  

Partida cu Rapid Suceava a fost una destul de surprin-
zătoare. Cel puțin în primul sfert de oră. După ratările lui
Alami și Chițu, oaspeții sunt cei care deschid tabela. În mi-

nutul 14, Boiciuc reia cu capul din 8 metri și îl învinge pe
portarul Cezar Lungu.  Călărășenii nu renunță la luptă dar
cei care mai marchează încă o dată sunt tot sucevenii, de
această dată prin Dănilă dar în propria poartă. 1 - 1 la pau-
ză și la reluare tot călărășenii sunt în atac. Alami nu-l poate
învinge pe Niga din 5 metri dar golul apare prin minutul
60 atunci când Balint face 2 - 1 pentru Dunărea și calmea-
ză apele. În minutul 75 Bodo Kanda își trece în cont o
reușită frumoasă în urma unui șut de la 25 de metri din
lovitură liberă. Scor final, 3 - 1 și călărășenii se pregătesc
acum de cele mai tari întâlniri, cele din play-off. Sâmbătă,
9 aprilie, Dunărea joacă acasă în prima etapă cu Acade-
mica Clinceni. 

Au evoluat echipele: 
Dunărea Călărași: C. Lungu (cpt.) - Ţenea, Bumbac, M.

Popescu (S. Matei ’46), M. Chiţu - V. Balint, Sg. Popescu,
Preoteasa, Vădrariu (Al. Stoica ’58) - Alami (V. Andrei ’79),

Kanda
Rezerve neutilizate: G. Popa - M. Ștefan, Săftescu, M.

Mureșan
Antrenor: Adrian Mihalcea
Rapid Suceava: Niga - G. Apostol, Velescu, D. Ciobanu,

Bîgu - Golofca (cpt.), Aeroaiei (Dudea ’66), Dănilă, Gheor-
ghiciuc (Vornicu ’87) - I. Plămadă (Tudorache ’79), Boiciuc

Rezerve neutilizate: Hînţescu - Mateciuc, Jitariuc, T.
Gălan

Antrenor: Costel Ilie
Stadion: Municipal (Călărași); Spectatori: 1.000; Arbi-

tru: Ovidiu Petru Oprea 3 (Ploiești); Asistenţi: Alexandru
Mihăilă 3 (Râmnicu Vâlcea) și Marian Truţă 3 (Sirineasa);
Jucătorul meciului: Bodo Kanda 3.
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Călărășenii au reușit o victorie în ultima etapă a sezonului regulat dar au avut ceva
emoții în fața celor de la Suceava, formație care a deschis tabela pe Municipal.

Rezultatele etapei a 26-a, ultima a returului:
Rapid București - ACS Berceni 1-1
Farul Constanţa - Gloria Buzău 2-0
Ceahlăul Piatra Neamţ - CS Balotești 0-1
FC Academica Clinceni - SC Bacău 0-0
Dunărea Călărași - Rapid CFR Suceava 3-1
Dacia Unirea Brăila - Bucovina Pojorâta 2-0
Oţelul Galaţi a stat.

Program Seria I play-off:
TUR
Etapa I, 9 aprilie
Rapid București - SC Bacău
Dunărea Călărași - FC Academica Clinceni
Dacia Unirea Brăila - Farul Constanţa
Etapa II, 16 aprilie
FC Academica Clinceni - Rapid București
Farul Constanţa - Dunărea Călărași
SC Bacău - Dacia Unirea Brăila
Etapa III, 23 aprilie
Rapid București - Farul Constanţa
Dunărea Călărași - Dacia Unirea Brăila
SC Bacău - FC Academica Clinceni
Etapa IV, 30 aprilie
Dacia Unirea Brăila - Rapid București
Farul Constanţa - FC Academica Clinceni
Dunărea Călărași - SC Bacău
Etapa V, 7 mai
Rapid București - Dunărea Călărași
FC Academica Clinceni - Dacia Unirea Brăila
SC Bacău - Farul Constanţa

Fotbal / Liga a 2-a, etapa a 26-a: Dunărea Călărași - Rapid Suceava 3 - 1

Dunărea a terminat sezonul cu o victorie.
Acum vin meciurile din play-off!

Handbal
România a învins Isarael în
primul meci. Duminică la
Călărași se joacă returul!

Naționala masculină de handbal a României
a învins formația Israelului cu scorul de 30-27
(13-15), miercuri, la Tel Aviv, în prima manșă a
play-off-ului de calificare în faza a doua a preli-
minariilor Campionatului European din 2018. Tri-
colorii au obținut o victorie destul de chinuită,
în fața unei echipe arțăgoase, căreia arbitrii i-au
permis jocul dur. Partida retur va avea loc dumi-
nică, 10 aprilie, la Călărași, de la ora 18,00. Sala
Polivalentă de pe malul Borcei va fi arhiplină,
pentru acest meci fiind vândute toate biletele
îna inte cu două săptămâni. 

Nelu Tatu: „Vâlcelele a câștigat pe merit
cu Dor Mărunt” Fotbal / Liga a 5-a, etapa a 13-a



Pe data de 1 aprilie, a avut loc un
eveniment caritabil  cu scopul
salvării animalelor prin pro-
movarea culturii. Evenimentul a
fost organizat de Alexandra Tuță,
Iarina Dalimon și Miruna Stroes-
cu, acestea fiind eleve  ale
Colegiului Național Barbu Știrbei.

Ce este „Book de Foudre”?
Book de Foudre este un eveni-

ment caritabil cu scopul salvării
animalelor prin promovarea cul-
turii. Cărţile, potrivite între ele con-
form personalităţii pe care o sur-
prind, vor fi împachetate în hârtie,
fiind desenate imagini sau scrise
mici citate reprezentative. Cu o
donaţie de cel puţin 10 lei veţi
avea parte de un „blind date with
a book”, dar veti putea, de aseme-
nea, sa contribuiti activ la salvarea
unor suflete nevinovate.

Parteneri: Asociaţia pentru pro -
tecţia animalelor Robi Bucureşti,
ISJ Călăraşi, Crucea Rosie Călă -
raşi.

„« Book de Foudre » a reprezen-
tat un proiect de suflet, un proiect
care s-a născut dintr-o iubire
sinceră faţă de frumos, faţă de
literatură şi de lectură, dar şi dintr-
o experienţă de voluntar com ple -
tă, care ne-a determinat să sinte ti -
zăm aceste două trăiri într-o expe -
rienţă memorabilă atât pentru noi,
organizatorii, cât şi pentru toţi
participanţii care au sprijinit re-
alizarea acestui obiectiv.”

„Atât eu, cât şi colegele mele, ne
doream încă din ianuarie să
materializăm gândurile şi dorinţele
care ne frământau, însă momentul
oportun s-a ivit în urmă cu aproxi-
mativ o lună, când am intrat în pos-
esia unor cărţi de mare valoare şi

atunci am ştiut că trebuie să ne
mobilizăm şi să oferim călărăşenilor
oportunitatea de a participa la un
eveniment caritabil, care are şi un alt
scop : promovarea lecturii ca instru-
ment esenţial în formarea şi mode-
larea individului. Suntem mândre că
iniţiativa a avut impact şi că tinerii,
în special, au răspuns invitaţiei noas-
tre de a se implica activ în salvarea
unor suflete nevinovate prin partic-

iparea la un « blând date » cu o carte,
astfel încât putem concluziona că
evenimentul şi-a atins scopul pri-
mordial şi că experienţa poate fi

catalogată drept un adevărat suc-
ces. În acest sens, doresc să
mulţumesc partenerilor noştri : ISJ
Călăraşi şi Crucea Rosie Călăraşi,
cafenelei Music pentru primirea
călduroasă, dar şi tuturor celor care
au fost ieri alături de noi ! Personal,
mă bucur că această acţiune a avut
loc, mă bucur că tinerii s-au implicat
şi că au venit într-un număr atât de
mare, mă bucur că în oraşul Călăraşi
se desfăşoară şi alt tip de activităţi,
care la nivel naţional sunt foarte
bine văzute ! Sunt foarte fericită de
întreaga colaborare din spatele
organizării acestui eveniment şi sper
că, în continuare, comunitatea
noastră să beneficieze de astfel de
experienţe, pentru că schimbarea
este posibilă doar dacă lucrăm
împreună, fiind uniţi şi solidari şi fără
sprijinul dumneavoastră, al tuturor,
nu am putea să oferim tinerilor o
altă perspectivă asupra educaţiei
non-formale şi asupra voluntariatu-
lui !”

Alexandra Tuță, organizator
Cum a decurs evenimentul ?
„Fiind primul proiect la care par-

ticip, la început am fost destul de
neliniştită. Nu ştiam dacă  vor veni
atât de mulţi şi chiar îmi doream să

strângem bani pentru animalele de
la adăpost.

Nu cred că vă puteţi imagina cât
de fericită am fost când am văzut
câte persoane au participat la eveni-
ment. A fost un adevărat succes şi
sper să mai organizăm şi alte eveni-
mente caritabile. Desigur, acesta nu
ar fi putut deveni realitate dacă nu
am fi avut sprijinul cafenelei Music,
al ISJ Călăraşi şi Crucii Roşii Călăraşi,
dar  şi cel al presei.” Iarina Dalimon

„Eu şi Alexandra, am decis să
implementăm acest proiect în
oraşul nostru din dorinţa de a aduce
tuturor cititorilor şi iubitorilor de an-
imale, noi înşine fiind astfel de per-
soane, un prilej divers de relaxare.
Personal, ador titlul pe care l-am ales
„Book de Foudre” deoarece consider
că acesta conturează perfect vibe-ul

fiecărui cititor înrăit şi dragostea lor
inexprimabila faţă de literatură şi as-
ta a fost exact intenţia noastră faţă
de de acest eveniment caritabil. Am
fost plăcut surprinsă de mulţimea de
oameni care şi-a făcut apariţia şi în
special de toţi tinerii care s-au arătat
încântaţi de idee. În final, consider că
evenimentul a fost un adevărat suc-
ces pe măsură efortului depus şi a
lungilor pregătiri şi aşteptări, şi mă
bucur că, astfel, am reuşit să venim
în ajutorarea animalelor din cadrul
Asociaţiei pentru protecţia ani-
malelor Robi Bucureşti, cât şi să a-
ducem tinerilor din Călăraşi a little
bit of something else.” Miruna
Stroescu

Galerie Foto: Radu Dumitrescu
– fotograf, Pentrucalarasi.ro

Cătălin Cojocaru

Din anul 2013 s-au reluat lucră-
rile de construcții, după o lungă
pauză, fiind executate următoare-
le lucrări: instalații termice, electri-
ce, tâmplărie interioaăa, n valoare
de 228.880 lei cu TVA, și mobilier
în valoare de 201.237 lei. În anul
2014, s-au executat următoarele
lucrări: instalații sanitare (18.949
lei), mobilier (136.037 lei) și gardul
împrejmuitor (258.041 lei). În anul
2015, au avut loc lucrări noi de
proiectare privind vestiarele, tere-
nul de sport, insta lațiile sanitare,
termice, electrice, grupurile sani-
tare. S-au executat lucrări la cor-
purile A, B, C ale școlii, la terenul
de sport și vestiare, cât și platfor-
me betonate. Din cauza modifică-

rii normativelor în construcții, s-a
modificat sistemul de poziționare
a rețelelor sanitare și termice din
școală față de cel inițial, pentru ca-
re au fost necesare noi proiecte
ale acestor rețele, și de asemenea
execuţia acestora. Totodată s-au
realizat instalații de paratraznet,
instalații de detectare și semnali-
zare incendiu, glafuri și mățti la ra-
diatoare în școală, instalații elec-
trice și instalații de iluminat de
sigu ran ță, instalații utilizare gaze
natural, centrala termică pentru
vestiare și dotări la terenul de
sport. Clădirea urmează să fie
recepționa tă, în ea urmând să-și
desfășoare activitatea, din anul
școlar 2016-2017 Colegiul Națio -

nal Barbu Știrbei. Consiliul Local
Călărași a aprobat în ultima ședin -
ț ă ordinară din 31 martie, schim-

barea sediului Colegiului Național
Barbu Știrbei din imobilul situat
pe str. Eroilor Revoluției 22 De-

cembrie 1989 nr. 36, în imobilul si-
tuat pe str. Prel București inter -
secție cu str. Zăvoiului.
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Colegiul Barbu Știrbei se va muta în noua clădire a Școlii nr 12
Obiectivul de investiții constând în construirea unei școli cu 24
de săli de clasă și sală de sport a fost demarat inițial de
Inspectoratul Școlar Călărași, Primăria Municipiului Călărași
preluând de la acesta documentația aferentă în anul 2002. 

LTME – Implicare in salvarea mediului
Vineri, 1.04.2016, 12 voluntari

ai Clubului „ECOprovocarea” din
Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”,
Călărași, au răspuns cu entuziasm
acțiunii de plantare de copaci, de-
mers inițiat de domnul Nicolae
Rîjnoveanu, primar al comunei
Roseți. Alături de cei 60 de elevi ai
Școlii Gimnaziale „Iancu Rosetti”,
liceenii au plantat aproximativ
800 de ulmi, frasini și stejari.

Militând pentru o planetă mai
curată, Cluburile ECOprovocarea
au luat naștere la inițiativa Asoci -
ației „Viitor Plus”, cu finanțare asi-
gurată de Tenaris Silcotub.

„Book de Foudre”- EVENIMENT
CARITABIL LA CĂLĂRAȘI
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În urma ședinţei Adunării Generale a Asociaților a
Asociației de Dezvoltare din data de 15 martie a

ADI Ecoaqua s-a decis demararea și
implementarea mai multor proiecte în anul 2016:

1. Continuarea delegării contractului de operare astfel încât toate cele
36 de localități să intre în zona de operare (în prezent se află în zona de
operare doar 11 localități).

2. Implementarea procedurilor de lucru privind monitorizarea operato-
rului și elaborarea strategiei de dezvoltare a serviciului insistând în special
în anul 2016 pe monitorizarea contractului de delegare

3. Participarea, alături de operator, la implementarea proiectului
„Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a
documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a in-
frastructurii de apă și apă uzată pentru aria de operare a operatorului re-
gional în județele Călărași și Ialomița, în perioada 2014-2020″ (finanțare
din fonduri europene în valoare de aproximativ 4 milioane euro, costul es-
timativ al cofinanțării – 75.000 euro)

4. Construirea sistemului GIS prin care se urmărește cartografierea în-
tregii infrastructuri de apă și canal în coordonate GPS. (80.000 euro)

5. Construirea web site-ului comun asociație – operator, instrument ce
ar urma să asigure o interfaţă modernă cu populația deservită, ce include
creearea de conturi pentru clienți, siteme de anunţare avarii, etc (10.000
euro)

6. Realizarea unui studiu privind capacitatea reală a sistemelor de ali-
mentare cu apă și canalizare din orașele membre ale asociației de realizare
a indicatorilor de performanță prognozați, fiind vizați în special indicatorii
referitori la pierderi (50.000 euro)

7. Realizarea unui studiu privind calitatea surselor de apă potabilă din
localitățile membre ale asociației, fiind vizate localitățile nou intrate
(50.000 euro)- acest studiu se va face din resurse proprii în măsura în care
acesta nu poate fi inclus în proiectul de Asistență tehnică mai sus
menționat.

Valorile menționate mai sus sunt cele prevăzute în Bugetul de Venituri
și Cheltuieli, valorile finale vor fi date de procesul de achiziție publică în
cazul studiilor, construirii sistemului GIS și a site-ului și de ghidul final POIM
în cazul cofinanțării asistenței tehnice.

foto:w
w

w
.argum

entpress.ro
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Prof. Peicu:„Primarul este reprezentatul
capitalului uman!”

Prof. Aurel Peicu, candidatul PSR la primăria mun. Călărași

Profesorul Aurel Peicu va fi
candidatul Partidului Socia-
list Român la funcţia de pri-

mar al municipiului Călărași.
Stânga adevărată are de acum

înainte un partid cu un nume clar
și răsunător, care poate deveni ra-
pid un brand politic redutabil.

Aurel Peicu ne-a declarat în ex-
clusivitate: „Suntem la ora actuală,
practic, singurul partid de stânga
din Călărași. Că unora nu le place
ideea, este cu totul altceva… pe
cei care s-au îmbogăţit pe spina-
rea călărășenilor și pe bani publici
îi înţeleg că nu le surâde ideea.
Cărui hoţ nu i-ar plăcea să mai
poată fura? Eu întotdeauna am

fost preocupat de problemele și
idealurile concetăţenilor mei. În
acest context le solicit sprijinul,
sfaturile, ideile, pentru ca împreu-
nă să putem schimba ceva în Că-
lărași. Primarul este reprezentan-
tul capitalului uman!”

În perioada următoare prof.
Peicu va prezenta călărășenilor
programul electoral și echipa de
consilieri. Momentan organizația
municipală Călărași a Partidului
Socialist Român, condusă de Leo-
nida Jecu, se concentrează pe ac-
tivitatea de strângere a semnătu-
rilor pentru susținerea candidatu-
rii domnului profesor. Să-i urăm
succes!

Mall industrial la Călărași!
Astăzi, 05.04.2016, în conferinţa de

presă a UNPR Călărași au avut loc
discuții despre necesitatea înfiinţării
unui parc industrial în Călărași.

Deși în imediata apropiere a muni-
cipiului (mai precis în Slobozia) există
un parc de acest fel, care din păcate
s-a dovedit a fi o invenţie neviabilă,
deputatul Aurel Nicolae afirmă că
acest proiect va avea succes în Călă-
rași.

Aceiași convingere o manifestă și
colega domniei sale, Elena Nicolache,
candidat din partea UNPR la funcţia
de primar al municipiului Călărași.

Aceasta a precizat că își va prezen-
ta proiectele într-o întâlnire viitoare

cu reprezentanţii presei din Călărași.
Din nefericire (sau fericire), unul

dintre consilierii locali ai UNPR, în per-
soana doamnei dr. Filimon, beneficia-
ză de un “concediu medical” prelun-
git. Pe surse, se zvonește că a ales să
se alăture echipei lui Nicolae Dragu.

Deputatul Aurel Nicolae a confir-
mat că organizaţia judeţeană UNPR
are liste complete în toate localităţile
și că își menţine promisiunea de a
ocupa locul șapte pe lista consilierilor
judeţeni.

Din păcate, candidatul UNPR pen-
tru fotoliul de primar al municipiului
Olteniţa nu a mai apucat să se prezin-
te.

TSD Cuza-Vodă se implică în dezvoltarea personală a tinerilor

Proiectul este susţinut moral
și financiar desigur, de către
primarul comunei Aurel

Stan (PSD), acesta fiind foarte in-
teresat de implicarea tinerilor în
dezvoltarea personală.
Activitățile sunt propuse atât de
membrii partidului, cât și de către
domnul primar Aurel Stan.

Pe data 02.04.2016, a avut loc
al 7-lea eveniment de acest fel.
Activităţile se desfășoară în fieca-
re sâmbătă, în jurul orei 19:00,
având diverse teme, de exemplu:
film, muzică, karaoke, teatru,
dans și alte activităţi culturale. Ur-
mătorul eveniment din cadrul
acestui proiect, stabilit pentru da-
ta de 09.04.2016, va avea ca te-

matică muzica disco, bineînțeles
cu aranjamentele specifice aces-
tui gen muzical.

La întrebarea „Cum și ce anu-
me va determinat să iniţiaţi acest
proiect?”, Vișan Ionuț a răspuns
„Am pus bazele acestui proiect
deoarece în comună, respectiv
satul nostru, tinerii nu sunt
interesați și preocupați de
activitățile culturale.. În acest
mod, noi, membrii TSD, vrem să
atragem tinerii în activităţi cultu-
rale. Numărul participanţilor este
în continuă creștere, s-a triplat de
la primul eveniment realizat cu
ocazia zilei de Dragobete, prin
acest proiect ce-i strânge pe toți
la un loc.”.

Planurile de viitor, afirmă Ionuț
Vișan, sunt de a atrage cât mai
mulți tineri, pe care să-i implice în
activitățile culturale.

Vicepreședintele Ionuț Vișan
dorește să-i mulțumească în mod
deosebit domnului primar Aurel
Stan pentru susținere, implicare,

și ajutorul oferit în desfășurarea
acestor evenimente.

Realitatea din Călărași
Foto: Cătălin Cojocaru

Organizaţia TSD, aparținând comunei Cuza-Vodă, a fost
înfiinţată acum cinci luni de zile de către Ionuț Vișan și Rodica
Stoian. Împreună cu alți doi colaboratori, au iniţiat un proiect
prin care se realizează evenimente cu scop de divertisment și
cultural la sala de cultură, aparţinând satului Ceacu. 


