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Deşi ultimele acorduri muzicale ale Festivalului Internaţional 
de Folclor "Hora Mare" – 2018 s-au stins de câteva zile, 
ecourile pozitive ale manifestării ajunsă la cea de-a XXVI-a 
ediţie nu încetează să vină. De altfel, evenimentul, ce a avut loc 
în perioada 11 – 15 august, s-a bucurat, pe tot parcursul 
momentelor artistice  desfăşurate pe scena din Parcul 
Dumbrava,  de aprecierea publicului, numărul mare de 
călărăşeni prezenţi în toate serile de spectacol demonstrând 
faptul că oamenii iubesc folclorul de calitate şi tradiţiile 
populare.  În acelaşi context, manifestarea folclorică de la 
Călăraşi a atras, după fiecare seară de reprezentaţie, o serie de 
comentarii laudative, dar şi felicitări numeroase pe reţelele de 
socializare.  
În opinia specialiştilor de gen, ediţia din acest an a Festivalului 

susţinute elemente ale spiritualităţii româneşti. După Internaţional de Folclor "HORA MARE" a fost catalogată ca fiind 
terminarea cursurilor Liceului de Artă „Carmen Sylva" din una spectaculoasă, plină de culoare şi muzică de calitate. 
Ploieşti, secţia canto popular, Miruna s-a înscris la Aceasta pentru că organizatorii, Consiliul Judeţean Călăraşi prin 
Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică Centrul Judeţean de Cultură şi Creaţie Călăraşi, şi-au unit 
„I.L. Caragiale" Bucureşti, secţia Artele Spectacolului de Teatru, eforturile şi, alături de ţările ce au răspuns invitaţiei la 
specializarea actorie, unde a fost şefă de promoţie. Obişnuită eveniment cu momente folclorice reprezentative,   pentru 
deja cu munca din faţa, dar şi din spatele camerei de filmat, din prima dată la Călăraşi, pe scena din "Dumbrava" au evoluat 
anul al II-lea de facultate, Miruna a început colaborarea cu Orchestra "Lăutarii" de la Chişinău, condusă de maestrul 
Televiziunea Română pentru emisiunea „Dincolo de cântec", Nicolae Botgros, Ansamblul folcloric "FLUIERAŞUL" din 
alături de producătoarea Maria Tănase Marin, apoi a devenit Republica Moldova,  dar şi binecunoscutul Ansamblu  "Larisa şi 
prezentatoarea emisiunii Popasuri folclorice.Marin Barbu"  care, printr-un program de excepţie, au făcut ca 
"Este un festival care şi-a pus amprenta atât pe municipiul Seara Românească dedicată Centenarului Marii Uniri să fie una 
Călăraşi, dar şi pe întreg judeţul Călăraşi, asta şi pentru că deja gustată din plin de publicul prezent duminică, 12 august în 
discutăm despre un brand la nivel naţional, european şi parcul călărăşean.  
mondial, cunoscut în rândurile tuturor folcloriştilor din De altfel, însuşi maestrul Nicolae Botgros, dirijorul Orchestrei  
întreaga lume", a spus pe scena festivalului de folclor de la "Lăutarii" de la Chişinău a punctat, în câteva cuvinte simple, 
Călăraşi, prezentatorul Ionuţ Dulgheriu. De profesie actor, dar importanţa festivalului călărăşean apreciind că acesta a fost: 
şi solist, Ionuţ Dulgheriu este şi om de radio însă, graţie vocii 

"Un festival al prieteniei, al obiceiurilor păstrate cu sfinţenie şi 
sale inconfundabile a fost solicitat şi a prezentat diferite 

al folclorului în stare pură." evenimente culturale.  A studiat artele spectacolului, actorie şi 
Cuvinte de apreciere la adresa organizării Festivalului Artele spectacolului Music Hall la Universitatea Ovidius 
Internaţional "Hora Mare" de anul acesta a avut şi preşedintele Constanţa, a fost colaborator la Teatrul Fantasio şi redactor ştiri 
Consiliului Judeţean Călăraşi, Vasile Iliuţă care a declarat: "O la Antena1, în prezent este redactor muzical la Radio Doina şi 
ediţie care a debutat spectaculos şi pentru care felicit Sky şi asistent Universitar la Facultatea de Arte Constanţa. 
participanţii, organizatorii şi partenerii acestora", şeful Afişul Festivalului Internaţional de Folclor "Hora Mare" a 
judeţului, adăugând că "Hora Mare înseamnă şi obiceiul beneficiat anul acesta de talentul şi specializarea lui Răzvan 
românesc păstrat şi oferit, prin joc şi cânt, generaţiilor tinere". Clondir, absolvent al Facultăţii de Arte Decorative şi Design al 
Meritul pentru organizarea în cele mai bune condiţii a Academiei Naţionale de Arte Bucureşti, actuala Universitate 
festivalului folcloric din acest an revine unei echipe de Naţională de Arte Bucureşti (UNArte), promoţia 2000. 
profesionişti  care, prin pasiunea şi devotamentul de care au Specializarea absolvită de Răzvan este design. Încă de la 
dat dovadă, au pus umărul la reuşita acestui eveniment. Aici început Răzvan Clondir a promovat şi a dezvoltat nevoia de 
trebuie să punctăm faptul că, anul acesta Festivalul design prin proiectele pe care le-a realizat, de la afişe la 

interioare private sau publice sau prin intermediul articolelor Internaţional HORA MARE a beneficiat de participarea  unor  
de presă pe care le-a scris pe tema designului, al comunicarii şi oameni de înaltă calitate artistică, oameni cu cariere 
al esteticii în spaţiul urban. Din anul 2011 este doctorand în importante în spate. 
cadrul Şcolii doctorale a UNArte Bucureşti şi profesor asociat al Frumoasa  prezentatoare a festivalului de la Călăraşi, Miruna 
Facultăţii de Arte Decorative şi Design, specializarea Design Ionescu este absolventă UNATC Bucureşti, secţia Artele 
Ambiental. Răzvan scrie articole despre design, educaţie şi Spectacolului de Teatru şi a mărturisit că s-a îndrăgostit de 
noile tehnologii, publicate la diverse conferinţe naţionale şi folclor încă de la vârsta de şapte ani, atunci când a debutat pe 
internaţionale, participarea sa la un concurs de design grafic i-a micul ecran la emisiunea "Tezaur Folcloric". Pe parcursul anilor, 
adus în palmares o menţiune în Japonia.cu fiecare cântec pe care l-a învăţat, cu fiecare întâlnire cu 

MANAGER,publicul tânăra interpretă s-a simţit atrasă de folclor şi de 
Mihaela PETROVICItradiţiile populare, transmiţând mai departe în spectacolele 

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

Ziua Cooperării Europene
Cooperarea Teritorială Europeană, cunoscută mai bine semnate  119 contracte în valoare de 186  milioane 
ca şi Interreg, reprezintă unul dintre obiectivele euro, în cadrul Programului Interreg V-A România - 
politicii de coeziune a Uniunii Europene şi creează Bulgaria. 
cadrul implementării pentru proiecte comune ale Astfel, în data de 20 septembrie 2018, Secretariatul 
actorilor locali sau regionali din diferite state membre. Comun (SC) pentru Programul Interreg V-A România-
Obiectivul general al Cooperării Teritoriale Europene Bulgaria din cadrul Biroului Regional pentru Cooperare 
este de a promova o dezvoltare economică, socială şi Transfrontalieră Călăraşi pentru graniţa România-
teritorială armonioasă a Uniunii în ansamblu prin Bulgaria (BRCT Călăraşi) invită pe toţi cei de doresc să 
intermediul a 60 de programe transfrontaliere, 15 participe la evenimentul organizat în Pleven, Bulgaria, 
programe transnaţionale şi 3 programe interregionale. în incinta clădirii Adminsitraţiei Districtuale. Îmbinând 
Anual, pe întreg teritoriul Europei, în luna septembrie, rezultatele proiectelor finanţate cu imagini, culori şi 
sub motto-ul "Graniţe comune, dezvoltare comună" , muzică, participanţii vor afla mai multe despre 
se sărbătoreşte Ziua Cooperării Europene, celebrând importanţa cooperării teritoriale. 
spiritul cooperării europene. Totodată, concursul de fotografie "Locul meu este mai 
În acest an, Anul European al Patrimoniului Cultural, bine conectat, mai verde, mai sigur, mai calificat, mai aşteaptă fotografiile înscrise de participanţi, care să 
Programul Interreg V- A România – Bulgaria organizează incluziv şi mai eficient" cu termen limită de înscriere, înfăţişeze aspecte ce redau frumuseţea zonei. 
o serie de acţiuni menite să crească nivelul de 10 septembrie 2018, lansat în acelaşi context, îşi Pentru informaţii privind Ziua Cooperării Europene, vă 
înţelegere culturală reciprocă, de a sublinia unitatea invităm să accesaţi pagina de internet www.ecday.eu. 
prin diversitate ce caracterizează Uniunea Europeană Pentru a afla mai multe despre Programul Interreg V-A 
şi de a arăta lumii cum zona transfrontalieră dintre România–Bulgaria, despre evenimentele viitoare, dar 
România şi Bulgaria a devenit mai atractivă prin şi despre proiectele transfrontaliere aflate în curs de 
impactul pozitiv asupra vieţii oamenilor a utilizării implementare, vă invităm să accesaţi pagina de 
fondurilor europene, până la acest moment fiind internet www.interregrobg.eu. 

DSVSA Călăraşi, prin serviciile de prevăzute în acest sens, folosite 
specialitate, a intervenit în regim doar în interiorul curţii şi instalarea 
de urgenţă de la suspicionarea de dezinfectoare pietonale la 
cazurilor notificate de proprietari intrarea în gospodărie şi adăpostul 
până la confirmarea bolii, porcilor;
exploataţiile fiind plasate sub l examinarea zilnică a efectivelor 
supraveghere oficială și aplicate de porci;
măsuri de restricție pentru l informarea imediată a medicul 
circulația persoanelor, animalelor, veterinar cu privire la orice 
a produselor, subproduselor și a suspiciune de boală;
mijloacelor de transport. l nu se vor sacrifica, pentru 
Centrul Local de Combatere a consum, animalele bolnave sau 
Bolilor Judetean Călăraşi la fiecare cele care sunt în contact cu 
caz confirmat  s-a reunit în regim acestea; 
de urgenţă în şedinţă extraordinară l cadavrele vor fi menţinute în 
şi a dispus, conform planului de gospodărie până la sosirea 
măsuri de combatere, pentru a medicului veterinar.
preveni răspândirea bolii, uciderea 

l se va limita accesul altor porcinelor din gopodăriile în care s-
persoane sau vehicule în a confirmat pesta porcina africană 
gopodărie, mai ales dacă este şi ecarisarea cadavrelor.
cunoscut că acestea vin în contact 

Pesta porcină africană nu se cu porci din alte crescătorii sau din 
transmite la om, însă omul poate fi zone în care evoluează pesta 
un vector indirect al transmiterii porcină africană.
bolii, acest virus având impact la 

Despăgubiri pentru nivel social din punct de vedere 
economic. gospodăriile afectate     
Crescătorii de porci au de PPA
responsabilitatea de a identifica, în 

În cazul în care deţinătorii de suine cel mai scurt timp, animalele 
vor conlucra cu medicii veterinari bolnave şi de notifica orice 
de liberă practică din localitate şi suspiciune de boală în gospodărie. 
cu autorităţile veterinare pentru 

În gospodăriile populaţiei, DSVSA prevenirea şi limitarea focarelor de 
Călăraşi recomandă crescătorilor infectie cu PPA, aceştia pot fi 
de porci: despăgubiţi pentru pierderile 
l de a aplica reguli minime de suferite conform HG 1214/ 2009, 
biosecuritate care nu implică cu modificările ulterioare HG 
costuri suplimentare: Intrarea în 484/2018.
zona de creştere a porcilor se va Director Executiv,
face în haine şi încălţăminte special dr. Viorel Bucur

Prefectul judeţului Călăraşi, George Iacob, a anunţat, miercuri, pe 
contul personal de facebook că la aceasta dată în judeţul Călăraşi 
sunt confirmate 20 focare de Pestă Porcină Africană în 4 localităţi 
(Borcea - 8, Perişoru - 10, Constantin Brâncoveanu - 1 şi Călăraşi - 
1).
Totodată există 10 suspiciuni cu probe în lucru.
“Respectaţi măsurile de biosecuritate prin instalarea la intrarea în 
gospodării de dezinfectoare pietonale cât şi celelalte măsuri 
transmise public. Depinde de fiecare în parte să menţinem virusul 
izolat.” se mai arată în mesajul respectiv.

Consiliul Judeţean Călăraşi organizează în data de 22 tainelor pescuitului, poveşti pescăreşti
00 - Momente artistice susţinute de formaţii locale de dans septembrie 2018, începând cu ora 10. , in Parcul Dumbrava 

popular, recitaluri ale interpreţilor călărăşeniCălăraşi, cea de-a V-a ediţie a Festivalului Dunării Călărăşene. 
Principalul obiectiv: promovarea pescuitului ca şi mod de 

FESTIVALUL DUNĂRII CĂLĂRĂŞENE este organizat pentru relaxare şi petrecere a timpului liber de-a lungul Braţului Borcea, 
asigurarea sustenabilităţii proiectului "Valorificarea şi principala atracţie naturală a judeţului Călăraşi. 
conservarea traditiilor pescăreşti pe malul Dunării Călărăşene", 
finanţat de Fondul European pentru Pescuit 2007-2013 prin Activităţi la care sunteţi invitaţi să participaţi: 
Programul Operational pentru Pescuit, Axa Prioritară 4, Măsura - Degustări de preparate culinare pe bază de peşte
2.1.2. Conservarea, valorificarea şi promovarea patrimoniului - Concurs de desene „Dunărea călărăşeană prin ochi de 
cultural şi natural prin susţinerea activităţilor economice copil"
alternative pentru creşterea atractivităţii zonei.- Atelier nutriţional „Alimentaţia copilului sănătos" şi 
Obiectul proiectului constă în promovarea activităţilor şi importanţa consumului de peşte, fructe, legume proaspete, 
oportunităţilor de turism în zona Dunării Călărăşene, beneficiar precum şi necesitatea practicării sportului în aer liber
fiind Consiliul Judeţean Călăraşi.- Atelier de îndeletniciri pescăreşti pentru descoperirea 

Grădiştea şi extindere pistă de Un nou obiectiv asumat de 
ciclişti, sat Grădiştea”.primarul Constantin Corbu va 
Valoarea totală eligibilă a proiectului prinde contur la Grădiştea. 
este de 438.998,40 lei, adică 94.236 
euro, cu o intensitate a sprijinului Marţi, 28 august, a fost semnat 
dse până la 100%.contractul pentru acordarea 

finanţării nerambursabile de către Durate de execuţie este de maxim 36 
AFIR pentru proiectul “Construire de luni pentru proiectele care 
teren de minifotbal cu gazon sintetic, prevăd investiţii cu lucrări de 
vestiare, împrejmuire şi iluminat, sat construcţii montaj.

Ministerul Educaţiei Naţionale a aprobat 
calendarul de desfăşurare a Evaluării 
Naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a 
(EN VIII) în anul şcolar 2018-2019.

Astfel, prima probă scrisă din cadrul EN VIII (limba şi 
literatura română) va avea loc în data de 18 iunie 2019. 
Următoarea probă scrisă (matematică) se va desfăşura 
în data de 20 iunie, iar ultima (limba şi literatura 
maternă - pentru elevii care au studiat această 
disciplină) este programată în data de 21 iunie.
Afişarea primelor rezultate este prevăzută pentru data 
de 25 iunie (până la ora 12:00), procedură urmată de 
înregistrarea contestaţiilor, în intervalul orar 14:00 - 
20:00. Examenul se va încheia sâmbătă, 29 iunie, cu 
afişarea rezultatelor finale.
Precizăm că înscrierea absolvenţilor clasei a VIII-a în 
vederea participării la Evaluarea Naţională se face în 
perioada 3 - 7 iunie 2019. Conform ordinului de 
ministru privind structura anului şcolar 2018 - 2019, 
cursurile pentru clasa a VIII-a se vor încheia vineri, 7 
iunie 2019.
Ulterior afişării rezultatelor, în perioada 3 - 7 iulie, 
absolvenţii clasei a VIII-a şi părinţii acestora, asistaţi de 
diriginţii claselor a VIII-a, vor completa opţiunile din 
fişele de înscriere pentru admiterea la liceu. Vor 
parcurge aceeaşi procedură şi absolvenţii clasei a VIII-a 
care doresc să fie admişi în licee din alt judeţ. 
Verificarea de către părinţi şi candidaţi a fişelor, 
corectarea greşelilor în baza de date computerizată şi 
listarea fişelor corectate din calculator sunt prevăzute 
în intervalul 4 - 8 iulie.
Repartizarea computerizată în învăţământul liceal de 
stat a absolvenţilor clasei a VIII-a este programată 
vineri, 12 iulie 2019.
Media de admitere, pe baza căreia se realizează 
înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenţilor 
învăţământului gimnazial, se calculează ca medie 
ponderată între media generală la evaluarea naţională 
susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o 
pondere de 80%, şi media generală de absolvire a 
claselor a V-a - a VIII-a, care are o pondere de 20% în 
calculul mediei de admitere.

Miercuri, la sediul Biroului 
Regional de Cooperare 
Transfrontalieră, preşedintele 
Consiliului Judeţean Călăraşi, 
Vasile Iliuţă, a semnat contractul 
de finanţare al proiectului ROBG 
481: Managementul eficient al 
situaţiilor de urgenţă în regiunea 
transfrontalieră Călăraşi - Veliko 
Tarnovo.

Partener Lider: Consiliul Judeţean 
Călăraşi 

Partener 2: Municipalitatea Pavlikeni, 
Regiunea Veliko-Tarnovo, Bulgaria

Partener 3: Inspectoratul de Jandarmi 
Judeţean Călăraşi ”General de brigada 
Barbu Pârăianu”

pe teren accidentat (teren mlăştinos, de lucru cu hartă GPS şi aplicaţie pentru Valoare totală a proiectului este de 949 
canale de irigaţii, vaduri etc.) şi în situaţii maparea zonelor de inundaţii sau de 799.45 euro.
meteo periculoase (zăpezi abundente, incendiu, care vor servi şi pentru 

Activităţile proiectului sunt viscol) - pentru ISU Călăraşi; un vehicul monitorizarea zonelor de intervenţie în 
următoarele: de teren echipat cu camere de timp real şi a intervenţiei personalului – 

vizibilitate redusă (infraroşu sau termic) pentru IJJ Călăraşi.Bulgaria - consolidarea malurilor râurilor 
- va fi utilizat pentru a interveni în Vor fi organizate exerciţii comune şi vor din Pavlikeni: lucrări de reparaţie şi 
situaţii de urgenţă atât pentru salvarea fi elaborate şi semnate parteneriate reabilitare pentru îmbunătăţirea 
oamenilor, cât şi pentru animale şi poate comune de către ambele regiuni. conductivităţii albiei râurilor MIhalska şi 
fi folosit cu uşurinţă pentru observarea Lomya. Rezultatele proiectului vor contribui la o 
caselor, asigurarea şi limitarea mai bună protecţie a populaţiei, în 

România - achiziţionarea de infracţiunilor contra proprietăţii, bărci situaţii de urgenţă, prin acţiuni de 
echipamente de intervenţie specializate: echipate cu camere cu vizibilitate redusă prevenire şi intervenţie.
autovehicul pe şenile cu remorcă, în (camera infraroşu sau termică) pentru Sursa valoare de 300.000 euro, cu capacitate intervenţie şi pază în zonele inundate, 

Facebook Consiliul Judeţean Călăraşide rulare atât pe drumuri publice cât şi asigurând astfel accesul din apă; staţie 

Calendarul Evaluării 
Naţionale (EN VIII) în 

anul şcolar 2018 - 2019

Teren de minifotbal cu gazon 
sintetic şi vestiare la Grădiştea

n Consiliul Judeţean Călăraşi

S-a semnat contractul de finanţare al proiectului ROBG 
481: Managementul eficient al situaţiilor de urgenţă în 

regiunea transfrontalieră Călăraşi - Veliko Tarnovo

20 de focare de Pestă Porcină 
Africană, confirmate în judeţul Călăraşi

n DSVSA Călăraşi
Crescătorii de porci au responsabilitatea de a 

identifica, în cel mai scurt timp, animalele bolnave şi 
de a notifica orice suspiciune de boală în gospodărie

Hora Mare / Ediţia 2018: Spectaculoasă,
plină de culoare şi muzică de calitate

PROIECT FINANŢAT PRIN PROGRAMUL 
OPERAŢIONAL DE PESCUIT 2007-2013 

REALIZAT CU SPRIJINUL UNIUNII 
EUROPENE ŞI A GUVERNULUI 

ROMÂNIEI

Comunicat de presă

Septembrie 2018, Călăraşi
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ecourile pozitive ale manifestării ajunsă la cea de-a XXVI-a 
ediţie nu încetează să vină. De altfel, evenimentul, ce a avut loc 
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specializarea actorie, unde a fost şefă de promoţie. Obişnuită eveniment cu momente folclorice reprezentative,   pentru 
deja cu munca din faţa, dar şi din spatele camerei de filmat, din prima dată la Călăraşi, pe scena din "Dumbrava" au evoluat 
anul al II-lea de facultate, Miruna a început colaborarea cu Orchestra "Lăutarii" de la Chişinău, condusă de maestrul 
Televiziunea Română pentru emisiunea „Dincolo de cântec", Nicolae Botgros, Ansamblul folcloric "FLUIERAŞUL" din 
alături de producătoarea Maria Tănase Marin, apoi a devenit Republica Moldova,  dar şi binecunoscutul Ansamblu  "Larisa şi 
prezentatoarea emisiunii Popasuri folclorice.Marin Barbu"  care, printr-un program de excepţie, au făcut ca 
"Este un festival care şi-a pus amprenta atât pe municipiul Seara Românească dedicată Centenarului Marii Uniri să fie una 
Călăraşi, dar şi pe întreg judeţul Călăraşi, asta şi pentru că deja gustată din plin de publicul prezent duminică, 12 august în 
discutăm despre un brand la nivel naţional, european şi parcul călărăşean.  
mondial, cunoscut în rândurile tuturor folcloriştilor din De altfel, însuşi maestrul Nicolae Botgros, dirijorul Orchestrei  
întreaga lume", a spus pe scena festivalului de folclor de la "Lăutarii" de la Chişinău a punctat, în câteva cuvinte simple, 
Călăraşi, prezentatorul Ionuţ Dulgheriu. De profesie actor, dar importanţa festivalului călărăşean apreciind că acesta a fost: 
şi solist, Ionuţ Dulgheriu este şi om de radio însă, graţie vocii 

"Un festival al prieteniei, al obiceiurilor păstrate cu sfinţenie şi 
sale inconfundabile a fost solicitat şi a prezentat diferite 

al folclorului în stare pură." evenimente culturale.  A studiat artele spectacolului, actorie şi 
Cuvinte de apreciere la adresa organizării Festivalului Artele spectacolului Music Hall la Universitatea Ovidius 
Internaţional "Hora Mare" de anul acesta a avut şi preşedintele Constanţa, a fost colaborator la Teatrul Fantasio şi redactor ştiri 
Consiliului Judeţean Călăraşi, Vasile Iliuţă care a declarat: "O la Antena1, în prezent este redactor muzical la Radio Doina şi 
ediţie care a debutat spectaculos şi pentru care felicit Sky şi asistent Universitar la Facultatea de Arte Constanţa. 
participanţii, organizatorii şi partenerii acestora", şeful Afişul Festivalului Internaţional de Folclor "Hora Mare" a 
judeţului, adăugând că "Hora Mare înseamnă şi obiceiul beneficiat anul acesta de talentul şi specializarea lui Răzvan 
românesc păstrat şi oferit, prin joc şi cânt, generaţiilor tinere". Clondir, absolvent al Facultăţii de Arte Decorative şi Design al 
Meritul pentru organizarea în cele mai bune condiţii a Academiei Naţionale de Arte Bucureşti, actuala Universitate 
festivalului folcloric din acest an revine unei echipe de Naţională de Arte Bucureşti (UNArte), promoţia 2000. 
profesionişti  care, prin pasiunea şi devotamentul de care au Specializarea absolvită de Răzvan este design. Încă de la 
dat dovadă, au pus umărul la reuşita acestui eveniment. Aici început Răzvan Clondir a promovat şi a dezvoltat nevoia de 
trebuie să punctăm faptul că, anul acesta Festivalul design prin proiectele pe care le-a realizat, de la afişe la 

interioare private sau publice sau prin intermediul articolelor Internaţional HORA MARE a beneficiat de participarea  unor  
de presă pe care le-a scris pe tema designului, al comunicarii şi oameni de înaltă calitate artistică, oameni cu cariere 
al esteticii în spaţiul urban. Din anul 2011 este doctorand în importante în spate. 
cadrul Şcolii doctorale a UNArte Bucureşti şi profesor asociat al Frumoasa  prezentatoare a festivalului de la Călăraşi, Miruna 
Facultăţii de Arte Decorative şi Design, specializarea Design Ionescu este absolventă UNATC Bucureşti, secţia Artele 
Ambiental. Răzvan scrie articole despre design, educaţie şi Spectacolului de Teatru şi a mărturisit că s-a îndrăgostit de 
noile tehnologii, publicate la diverse conferinţe naţionale şi folclor încă de la vârsta de şapte ani, atunci când a debutat pe 
internaţionale, participarea sa la un concurs de design grafic i-a micul ecran la emisiunea "Tezaur Folcloric". Pe parcursul anilor, 
adus în palmares o menţiune în Japonia.cu fiecare cântec pe care l-a învăţat, cu fiecare întâlnire cu 

MANAGER,publicul tânăra interpretă s-a simţit atrasă de folclor şi de 
Mihaela PETROVICItradiţiile populare, transmiţând mai departe în spectacolele 

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

Ziua Cooperării Europene
Cooperarea Teritorială Europeană, cunoscută mai bine semnate  119 contracte în valoare de 186  milioane 
ca şi Interreg, reprezintă unul dintre obiectivele euro, în cadrul Programului Interreg V-A România - 
politicii de coeziune a Uniunii Europene şi creează Bulgaria. 
cadrul implementării pentru proiecte comune ale Astfel, în data de 20 septembrie 2018, Secretariatul 
actorilor locali sau regionali din diferite state membre. Comun (SC) pentru Programul Interreg V-A România-
Obiectivul general al Cooperării Teritoriale Europene Bulgaria din cadrul Biroului Regional pentru Cooperare 
este de a promova o dezvoltare economică, socială şi Transfrontalieră Călăraşi pentru graniţa România-
teritorială armonioasă a Uniunii în ansamblu prin Bulgaria (BRCT Călăraşi) invită pe toţi cei de doresc să 
intermediul a 60 de programe transfrontaliere, 15 participe la evenimentul organizat în Pleven, Bulgaria, 
programe transnaţionale şi 3 programe interregionale. în incinta clădirii Adminsitraţiei Districtuale. Îmbinând 
Anual, pe întreg teritoriul Europei, în luna septembrie, rezultatele proiectelor finanţate cu imagini, culori şi 
sub motto-ul "Graniţe comune, dezvoltare comună" , muzică, participanţii vor afla mai multe despre 
se sărbătoreşte Ziua Cooperării Europene, celebrând importanţa cooperării teritoriale. 
spiritul cooperării europene. Totodată, concursul de fotografie "Locul meu este mai 
În acest an, Anul European al Patrimoniului Cultural, bine conectat, mai verde, mai sigur, mai calificat, mai aşteaptă fotografiile înscrise de participanţi, care să 
Programul Interreg V- A România – Bulgaria organizează incluziv şi mai eficient" cu termen limită de înscriere, înfăţişeze aspecte ce redau frumuseţea zonei. 
o serie de acţiuni menite să crească nivelul de 10 septembrie 2018, lansat în acelaşi context, îşi Pentru informaţii privind Ziua Cooperării Europene, vă 
înţelegere culturală reciprocă, de a sublinia unitatea invităm să accesaţi pagina de internet www.ecday.eu. 
prin diversitate ce caracterizează Uniunea Europeană Pentru a afla mai multe despre Programul Interreg V-A 
şi de a arăta lumii cum zona transfrontalieră dintre România–Bulgaria, despre evenimentele viitoare, dar 
România şi Bulgaria a devenit mai atractivă prin şi despre proiectele transfrontaliere aflate în curs de 
impactul pozitiv asupra vieţii oamenilor a utilizării implementare, vă invităm să accesaţi pagina de 
fondurilor europene, până la acest moment fiind internet www.interregrobg.eu. 

DSVSA Călăraşi, prin serviciile de prevăzute în acest sens, folosite 
specialitate, a intervenit în regim doar în interiorul curţii şi instalarea 
de urgenţă de la suspicionarea de dezinfectoare pietonale la 
cazurilor notificate de proprietari intrarea în gospodărie şi adăpostul 
până la confirmarea bolii, porcilor;
exploataţiile fiind plasate sub l examinarea zilnică a efectivelor 
supraveghere oficială și aplicate de porci;
măsuri de restricție pentru l informarea imediată a medicul 
circulația persoanelor, animalelor, veterinar cu privire la orice 
a produselor, subproduselor și a suspiciune de boală;
mijloacelor de transport. l nu se vor sacrifica, pentru 
Centrul Local de Combatere a consum, animalele bolnave sau 
Bolilor Judetean Călăraşi la fiecare cele care sunt în contact cu 
caz confirmat  s-a reunit în regim acestea; 
de urgenţă în şedinţă extraordinară l cadavrele vor fi menţinute în 
şi a dispus, conform planului de gospodărie până la sosirea 
măsuri de combatere, pentru a medicului veterinar.
preveni răspândirea bolii, uciderea 

l se va limita accesul altor porcinelor din gopodăriile în care s-
persoane sau vehicule în a confirmat pesta porcina africană 
gopodărie, mai ales dacă este şi ecarisarea cadavrelor.
cunoscut că acestea vin în contact 

Pesta porcină africană nu se cu porci din alte crescătorii sau din 
transmite la om, însă omul poate fi zone în care evoluează pesta 
un vector indirect al transmiterii porcină africană.
bolii, acest virus având impact la 

Despăgubiri pentru nivel social din punct de vedere 
economic. gospodăriile afectate     
Crescătorii de porci au de PPA
responsabilitatea de a identifica, în 

În cazul în care deţinătorii de suine cel mai scurt timp, animalele 
vor conlucra cu medicii veterinari bolnave şi de notifica orice 
de liberă practică din localitate şi suspiciune de boală în gospodărie. 
cu autorităţile veterinare pentru 

În gospodăriile populaţiei, DSVSA prevenirea şi limitarea focarelor de 
Călăraşi recomandă crescătorilor infectie cu PPA, aceştia pot fi 
de porci: despăgubiţi pentru pierderile 
l de a aplica reguli minime de suferite conform HG 1214/ 2009, 
biosecuritate care nu implică cu modificările ulterioare HG 
costuri suplimentare: Intrarea în 484/2018.
zona de creştere a porcilor se va Director Executiv,
face în haine şi încălţăminte special dr. Viorel Bucur

Prefectul judeţului Călăraşi, George Iacob, a anunţat, miercuri, pe 
contul personal de facebook că la aceasta dată în judeţul Călăraşi 
sunt confirmate 20 focare de Pestă Porcină Africană în 4 localităţi 
(Borcea - 8, Perişoru - 10, Constantin Brâncoveanu - 1 şi Călăraşi - 
1).
Totodată există 10 suspiciuni cu probe în lucru.
“Respectaţi măsurile de biosecuritate prin instalarea la intrarea în 
gospodării de dezinfectoare pietonale cât şi celelalte măsuri 
transmise public. Depinde de fiecare în parte să menţinem virusul 
izolat.” se mai arată în mesajul respectiv.

Consiliul Judeţean Călăraşi organizează în data de 22 tainelor pescuitului, poveşti pescăreşti
00 - Momente artistice susţinute de formaţii locale de dans septembrie 2018, începând cu ora 10. , in Parcul Dumbrava 

popular, recitaluri ale interpreţilor călărăşeniCălăraşi, cea de-a V-a ediţie a Festivalului Dunării Călărăşene. 
Principalul obiectiv: promovarea pescuitului ca şi mod de 

FESTIVALUL DUNĂRII CĂLĂRĂŞENE este organizat pentru relaxare şi petrecere a timpului liber de-a lungul Braţului Borcea, 
asigurarea sustenabilităţii proiectului "Valorificarea şi principala atracţie naturală a judeţului Călăraşi. 
conservarea traditiilor pescăreşti pe malul Dunării Călărăşene", 
finanţat de Fondul European pentru Pescuit 2007-2013 prin Activităţi la care sunteţi invitaţi să participaţi: 
Programul Operational pentru Pescuit, Axa Prioritară 4, Măsura - Degustări de preparate culinare pe bază de peşte
2.1.2. Conservarea, valorificarea şi promovarea patrimoniului - Concurs de desene „Dunărea călărăşeană prin ochi de 
cultural şi natural prin susţinerea activităţilor economice copil"
alternative pentru creşterea atractivităţii zonei.- Atelier nutriţional „Alimentaţia copilului sănătos" şi 
Obiectul proiectului constă în promovarea activităţilor şi importanţa consumului de peşte, fructe, legume proaspete, 
oportunităţilor de turism în zona Dunării Călărăşene, beneficiar precum şi necesitatea practicării sportului în aer liber
fiind Consiliul Judeţean Călăraşi.- Atelier de îndeletniciri pescăreşti pentru descoperirea 

Grădiştea şi extindere pistă de Un nou obiectiv asumat de 
ciclişti, sat Grădiştea”.primarul Constantin Corbu va 
Valoarea totală eligibilă a proiectului prinde contur la Grădiştea. 
este de 438.998,40 lei, adică 94.236 
euro, cu o intensitate a sprijinului Marţi, 28 august, a fost semnat 
dse până la 100%.contractul pentru acordarea 

finanţării nerambursabile de către Durate de execuţie este de maxim 36 
AFIR pentru proiectul “Construire de luni pentru proiectele care 
teren de minifotbal cu gazon sintetic, prevăd investiţii cu lucrări de 
vestiare, împrejmuire şi iluminat, sat construcţii montaj.

Ministerul Educaţiei Naţionale a aprobat 
calendarul de desfăşurare a Evaluării 
Naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a 
(EN VIII) în anul şcolar 2018-2019.

Astfel, prima probă scrisă din cadrul EN VIII (limba şi 
literatura română) va avea loc în data de 18 iunie 2019. 
Următoarea probă scrisă (matematică) se va desfăşura 
în data de 20 iunie, iar ultima (limba şi literatura 
maternă - pentru elevii care au studiat această 
disciplină) este programată în data de 21 iunie.
Afişarea primelor rezultate este prevăzută pentru data 
de 25 iunie (până la ora 12:00), procedură urmată de 
înregistrarea contestaţiilor, în intervalul orar 14:00 - 
20:00. Examenul se va încheia sâmbătă, 29 iunie, cu 
afişarea rezultatelor finale.
Precizăm că înscrierea absolvenţilor clasei a VIII-a în 
vederea participării la Evaluarea Naţională se face în 
perioada 3 - 7 iunie 2019. Conform ordinului de 
ministru privind structura anului şcolar 2018 - 2019, 
cursurile pentru clasa a VIII-a se vor încheia vineri, 7 
iunie 2019.
Ulterior afişării rezultatelor, în perioada 3 - 7 iulie, 
absolvenţii clasei a VIII-a şi părinţii acestora, asistaţi de 
diriginţii claselor a VIII-a, vor completa opţiunile din 
fişele de înscriere pentru admiterea la liceu. Vor 
parcurge aceeaşi procedură şi absolvenţii clasei a VIII-a 
care doresc să fie admişi în licee din alt judeţ. 
Verificarea de către părinţi şi candidaţi a fişelor, 
corectarea greşelilor în baza de date computerizată şi 
listarea fişelor corectate din calculator sunt prevăzute 
în intervalul 4 - 8 iulie.
Repartizarea computerizată în învăţământul liceal de 
stat a absolvenţilor clasei a VIII-a este programată 
vineri, 12 iulie 2019.
Media de admitere, pe baza căreia se realizează 
înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenţilor 
învăţământului gimnazial, se calculează ca medie 
ponderată între media generală la evaluarea naţională 
susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o 
pondere de 80%, şi media generală de absolvire a 
claselor a V-a - a VIII-a, care are o pondere de 20% în 
calculul mediei de admitere.

Miercuri, la sediul Biroului 
Regional de Cooperare 
Transfrontalieră, preşedintele 
Consiliului Judeţean Călăraşi, 
Vasile Iliuţă, a semnat contractul 
de finanţare al proiectului ROBG 
481: Managementul eficient al 
situaţiilor de urgenţă în regiunea 
transfrontalieră Călăraşi - Veliko 
Tarnovo.

Partener Lider: Consiliul Judeţean 
Călăraşi 

Partener 2: Municipalitatea Pavlikeni, 
Regiunea Veliko-Tarnovo, Bulgaria

Partener 3: Inspectoratul de Jandarmi 
Judeţean Călăraşi ”General de brigada 
Barbu Pârăianu”

pe teren accidentat (teren mlăştinos, de lucru cu hartă GPS şi aplicaţie pentru Valoare totală a proiectului este de 949 
canale de irigaţii, vaduri etc.) şi în situaţii maparea zonelor de inundaţii sau de 799.45 euro.
meteo periculoase (zăpezi abundente, incendiu, care vor servi şi pentru 

Activităţile proiectului sunt viscol) - pentru ISU Călăraşi; un vehicul monitorizarea zonelor de intervenţie în 
următoarele: de teren echipat cu camere de timp real şi a intervenţiei personalului – 

vizibilitate redusă (infraroşu sau termic) pentru IJJ Călăraşi.Bulgaria - consolidarea malurilor râurilor 
- va fi utilizat pentru a interveni în Vor fi organizate exerciţii comune şi vor din Pavlikeni: lucrări de reparaţie şi 
situaţii de urgenţă atât pentru salvarea fi elaborate şi semnate parteneriate reabilitare pentru îmbunătăţirea 
oamenilor, cât şi pentru animale şi poate comune de către ambele regiuni. conductivităţii albiei râurilor MIhalska şi 
fi folosit cu uşurinţă pentru observarea Lomya. Rezultatele proiectului vor contribui la o 
caselor, asigurarea şi limitarea mai bună protecţie a populaţiei, în 

România - achiziţionarea de infracţiunilor contra proprietăţii, bărci situaţii de urgenţă, prin acţiuni de 
echipamente de intervenţie specializate: echipate cu camere cu vizibilitate redusă prevenire şi intervenţie.
autovehicul pe şenile cu remorcă, în (camera infraroşu sau termică) pentru Sursa valoare de 300.000 euro, cu capacitate intervenţie şi pază în zonele inundate, 

Facebook Consiliul Judeţean Călăraşide rulare atât pe drumuri publice cât şi asigurând astfel accesul din apă; staţie 

Calendarul Evaluării 
Naţionale (EN VIII) în 

anul şcolar 2018 - 2019

Teren de minifotbal cu gazon 
sintetic şi vestiare la Grădiştea

n Consiliul Judeţean Călăraşi

S-a semnat contractul de finanţare al proiectului ROBG 
481: Managementul eficient al situaţiilor de urgenţă în 

regiunea transfrontalieră Călăraşi - Veliko Tarnovo

20 de focare de Pestă Porcină 
Africană, confirmate în judeţul Călăraşi

n DSVSA Călăraşi
Crescătorii de porci au responsabilitatea de a 

identifica, în cel mai scurt timp, animalele bolnave şi 
de a notifica orice suspiciune de boală în gospodărie

Hora Mare / Ediţia 2018: Spectaculoasă,
plină de culoare şi muzică de calitate

PROIECT FINANŢAT PRIN PROGRAMUL 
OPERAŢIONAL DE PESCUIT 2007-2013 

REALIZAT CU SPRIJINUL UNIUNII 
EUROPENE ŞI A GUVERNULUI 

ROMÂNIEI

Comunicat de presă

Septembrie 2018, Călăraşi
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