
prezent atât în sportul de performanţă cât şi în sportul pentru 
toţi.  
Vorbim azi despre SPORT ca o PROBLEMĂ SOCIALĂ. Prin 
activităţile sportive, competiţionale sau de recreere, prin 
petrecerea timpului liber intr-un mod placut, organizat, 
benefic pentru sănătate, se poate satisface nevoia de mişcare, 
dar şi dorinţa de a urmări întrecerile sportive ca spectatori, 
ceea ce face ca fenomenul sportului să devină fenomen social. 
Un FENOMEN SOCIAL care trebuie înţeles la adevărata lui 
valoare, pentru ca cei care se ocupă de educarea şi 
conducerea socială să acţioneze eficient acolo unde însăşi 
societatea - sistemul condus - o cere.
Ce poate fi mai frumos decât să vezi călărăşeni fericiţi atât 
pentru realizările lor economice, sociale şi sportive sau, 
efectiv, asistând la jocurile sportive care au făcut din 
municipiul nostru singurul oraş din România unde am avut 
echipă de FOTBAL, de FUTSAL şi de HANDBAL în Liga I!
SPORTUL, asemeni tuturor domeniilor de activitate la nivel de 
municipiu, judeţ sau orice altă organizare socială, trebuie 
gândit, planificat şi coordonat de specialişti. De acei oameni A vorbi sau a scrie despre “sport” pare simplu şi, poate, 
care au practicat îndelung SPORTUL şi faţă de ei, acesta nu mai 

chiar stârni zâmbete. În fond, superficialitatea în are secrete, sau de cei care au studiat implementarea 
analiza şi judecarea cotidianului unde, de foarte multe sportului şi efectele lui în societate. 
ori nu luăm în seamă, sau tratăm superficial exact Se spune că “la politica”, “agricultură” şi “sport” se pricepe 
esenţa vieţii noastre pe Pământ - SPORTUL! oricine! Să respectăm - totuşi - limitele bunului simţ. De asta 

conducătorii societăţii de azi îşi selectează consilieri, sfătuitori, 
În cei 100 de ani de miscare sportiva pe aceste meleaguri au oameni care au puterea faptelor şi intervin acolo unde 
existat sportivi de exceptie, conducatori dedicati, suporteri dereglarea fenomenului social poate produce inclusiv 
patimasi care au trait impreuna infrangeri dureroase, catastrofe! Şi exemple sunt foarte multe de aşa-zişi atotştiutori 
retrogradari dar si momente frumoase-emotionante - care îşi dau cu părerea, dar nu au respirat niciodată aerul 
promovari .Toti au facut-o cu demnitate fara sa se acuze si sa dintr-un vestiar, deseori ... Încălţând ghetele cu crampoanele 
arunce cu noroi in cei care activasera inaintea lor. De aceea înăuntru! Şi încă un lucru: Trebuie SĂ FIE DE-AI LOCULUI, altfel 
este de neinteles ce se intampla astazi ….Cine sunteti voi sa nu vor trăi momentele unei competiţii decât prin prisma 
analizati ce au facut altii ? Cine va da dreptul sa judecati ? Cei recompenselor pe care le vor primi !
care conduc trebuie sa aibe calitati pe care altii nu le au, altfel Trebuie să promovăm sportul în Călăraşi fiindcă este de 
nu pot conduce si neaparat sa stie ce este fair play-ul. preferat ca oamenii să aibă mai degrabă exaltare sportivă 
O parte a oamenilor fac sport pentru performanţă. Un sport decât pe cea a alcoolului sau a drogurilor.
gândit, supravegheat şi orientat către un scop bine conturat. Avem la Călăraşi oameni extraordinari... care pot organiza 
Pentru că sportul are ca trăsătură fundamentală competiţia cu sportul....GĂSIŢI-I şi daţi-le voie s-o facă!
caracter preponderent de întrecere, dar şi caracter formativ, Text scris de Viorel Ivanciu
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În urma apelului inițiat de Comisia publice ce vor furniza acces la internet 
Europeană pentru depunerea cererii de gratuit, contractul urmând a fi semnat în 
finanțare privind crearea de puncte de perioada imediat următoare.
acces public la internet wireless gratuit, 

Costurile pentru abonamentul de mare Municipiul Călărași s-a numărat printre 
viteză aferent și întreținerea rețelei vor fi fi stabilite ulterior după identificarea câștigători.
acoperite de Primăria Municipiului zonelor cu acces permanent la o sursă 

Suma aprobată spre finanțare este de Călărași și nu vor colecta date cu de curent electric.
15.000 euro și va acoperi costurile legate caracter personal.

Sursa Facebook Primăria        de achiziționarea unor hotspoturi 
Punctele de acces din spațiul public vor Municipiului Călărași(puncte de acces wireless) în spațiile 

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”. 

Miercuri, 19 mai, 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%.
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 geo-solare care să folosească 
minim 75% energie regenerabilă. Ca lucrări 
suplimentare propuse se numără înlocuirea acoperişului 
şi refacerea trotuarelor degradate.
Facem precizarea că valoarea totală a proiectelor cu 
finanţare europeană nerambursabilă aflate în 
implementare la nivelul Primăriei Municipiului Călăraşi 
se ridică la 9,071 milioane euro.
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n Călăraşi

înseamnă asta pentru noi” a spus primarul 
Aurel Radu care a mai precizat „Acest drum 
este prins într-un proiect european, aflat în 
derulare cu Consiliul Judeţean Ialomiţa. Au 
fost unele probleme pe care le-am depăşit 
cu ajutorul domnului preşedinte care s-a 
înţeles cu fermierii din zonă. În 1990, când 
s-au pus în posesie oamenii, nu s-a ţinut 
cont de proprietatea Consiliului Judeţean. Preşedintele Consiliului Judeţean, Vasile asumat-o în 2016. Am spus atunci că vom Iliuţă, pentru finalizarea acestui proiect 
Ei bine, oamenii au fost puşi în posesie cu Iliuţă, a inaugurat, miercuri, Drumul asfalta acest drum şi iată că ne-am ţinut de subliniind şi avantajele pe care le generează 
loturi până în buza drumului. Consiliul Judeţean 306 care leagă satul Socoalele de cuvânt” a spus liderul CJ Călăraşi, Vasile reabilitarea acestui drum atât pentru 
Judeţean a dorit să iniţieze investiţia însă a Dragoş Vodă, reabilitat, în acest an, pe o Iliuţă. locuitorii din Socoalele cât şi pentru 
întâmpinat greutăţi cu elaborarea Cărţii distanţă de 5,21 km. Lucrările, realizate de administraţia publică locală. „Ţin să-i 
funciare. A trebuit ca noi, Primăria, să SC Drumuri şi Poduri SA, au demarat în mulţumesc domnului preşedinte Iliuţă şi 
luăm nişte măsuri de expropriere, proces martie când s-a intervenit la infrastructură. echipei domniei sale că această promisiune 
dificil care s-a întins pe o perioadă de 2 ani. S-a continuat apoi lucrul la suprastructură electorală a fost onorată. Socoalele nu mai 
Mulţumim încă o dată domnului cu piatră spartă iar la sfârşitul lunii mai s-a e de acum un sat despre care s-a tot spus 
preşedinte care a găsit înţelegere în rândul demarat aşternerea covorului asfaltic că e pe cale de dispariţie. A devenit un sat 
acelor fermieri cărora le-am dat la schimb, pentru care s-au utilizat peste 460 de tone pe care am reuşit „să-l legăm” de restul 
alte terenuri, reuşind astfel să facem de asfalt BA16. Investiţia, estimată la 3,15 lumii. Aceşti oameni au acces de-acum la 
această investiţie necesară. Asfaltul nu e milioane lei, a fost susţinută integral din drumul naţional, către gară mult mai 
subţire. Are un strat de 6 cm, aşa cum a bugetul Consiliului Judeţean. „Aşa cum v- confortabil. Vă mulţumesc pentru 
fost proiectat deoarece se va mai aşterne am obişnuit noi lucrăm lucrăm pentru realizarea acestei investiţii şi vă rog să 
un alt strat de 4 cm, strat de uzură, în carul cetăţenii judeţului. Astăzi suntem în ţineţi, în continuare, aproape de noi ca să 
proiectului cu finanţare europeană”.comuna Dragoş Vodă. La propunerea ne ajutaţi şi cu proiectele următoare pe 

domnului primar Aurel Radu Ion, Consiliul care le avem în vedere. Ne-aţi ajutat foarte La inaugurare au mai participat 
Judeţean a realizat o investiţie privind mult. Dacă înainte transportam copiii din vicepreşedintele Consiliului Judeţean, 
reabilitarea DJ 306 pe o lungime de 5,6 km, Socoalele la şcoala din Dragoş Vodă, pe Marian Dinulescu, directorul Direcţiei 
drum judeţean care leagă satul Socoalele acest drum, în 30 de minute iar maşina se Tehnice din cadrul CJ, Cosmin Geană Primarul localităţii Dragoş Vodă, Aurel Radu 
de centrul comunei Dragoş Vodă. E o strica din 2 în 2 luni, acum parcurgem precum şi directorul interimar al SC Drumuri Ion a salutat eforturile iniţiate de 
promisiune electorală pe care ne-am drumul în doar 7 minute. Imaginaţi-vă ce şi Poduri SA, Constantin Niţu.preşedintele Consiliul Judeţean, Vasile 

nici ei răbdare.
Da, e posibil, nu numai că motivaţi 
şi de rezultat şi în acelaşi timp şi în 
zona în care nu numai că te 
motivează dar te şi obligă acest 
rezultat. Adică deja este o formă de 
angajament până la urmă. Adică ţi-
am dat un vot, chiar dacă e pentru 
europarlamentare. Fac o mică 

Răzvan Clondir este unul din sunt foarte realizaţi, da. Cei mai mai ştiu ce e bine şi ce e rău! Ar se.... paranteză, un tip de alegeri cam 
membrii Grupului de Iniţiativă mulţi dintre aceşti oameni vor să vrea să voteze dar nu ştiu pe cine. Faptul că adversarii voştri au fără miză până la urmă.
Locală PLUS Călăraşi, punând întoarcă „ceva”. Cel puţin asta era Dumneata, dacă ai o opţiune o spus aproape până la epuizare: La prima vedere fără miză sau 
bazele acestei structuri politice la ideea pe Platforma România 100. respectăm şi te încurajăm să mergi Guvern tehnocrat, realizări zero, să nuanţăm şi mai mult ceea ce 
Călăraşi alături de Bogdan Mihai, Firesc, în noiembrie am fost la la vot, să-ţi votezi opţiunea. Nu să Cioloş zero, ş.a.m.d., lucrurile trebuia spus în campania 
Gabriel Costea, Luminiţa Bob, Vlad constituirea noii formaţiuni votezi cu noi.”. Pe loc, l-am liniştit. astea nu v-au îngreunat electorală nu a avut nicio legătură 
Milotoi şi Cosmin Grozavu (foto). activitatea? cu Parlamentul European.
Recent, i-am făcut o vizită la birou Acum e şi foarte greu de exemplu Da, exact, şi aşa se poate spune.
lui Răzvan ca să descoperim la momentul când strângi Temele erau altele.împreună cam ce „ingrediente” au semnături. A fost un moment intim 

Erau altele, de acord, dar pentru stat la baza succesului Alianţei pentru că ajungi într-o zonă în care 
noi a fost un set de alegeri test. 2020 USR PLUS de la te întâlneşti cu cel care te votează 
Pentru că OK, am trecut acest test, europarlamentarele din 26 mai. sau cel care îşi exprimă o dorinţă. 
în felul în care l-am trecut, în unele Discuţia a fost lungă dar În alte situaţii poate nu te-ai lovi de 
localităţi mai bine, în altele mai interesantă. Vă oferim spre lectură el atât de aproape. Este omul care 
rău. În fine, pentru noi este prima parte asigurându-vă că veţi îţi dă buletinul, este omul care îţi 
semnalul organizării interne pentru descoperi mai jos lucruri dă datele lui, este omul care 
că, aşa cum spuneam şi mai interesante. semnează pentru tine, care la un 
devreme, pe 11 august sunt alegeri 

moment dat venind la cortul tău se 
interne.

Răzvan, cum de ţi-a venit ideea şi expune într-un fel. Îşi expune 
Te gândeşti să candidezi la o să intri în politică? public această opţiune pentru tine. 

funcţie în partidul ăsta?Nu ştiu dacă aici este vorba de Ideea e foarte simplă. N-a venit aşa 
La modul cum este structurat discuţii de tipul ăsta tehnic, adică ca într-un act creative, cum sunt 
acum, cum se structurează şi cum nu încerci să convingi pe cineva obişnuit. Am fost parte din 
se va dezvolta partidul, tehnic ce a făcut un guvern. E un Platforma România 100, cea care ar 
candidaturile sunt pentru toţi context mai larg, a venit după nişte fi trebuit să dervină partid înaintea politice. Evident, primii care au fost A doua zi ne-am întâlnit, ne-am membrii. evenimente, a fost un moment în PLUS-ului. cooptaţi au fost cei validaţi de salutat, n-au mai fost probleme. În Pentru că te ştiu un om corect, care oamenii îşi doreau o În cadrul acestei platforme aceste scopuri, de aceste idealuri. perioada aceea eram cu cortul în un om sincer, vroiam să te întreb reîmprospătare a politicului pe încercam să văd dacă suntem mulţi Piaţa Big şi ne întâlneam cu mulţi Câţi aţi fost la început? dacă ai în minte, sau dacă iei în perioada acestui an în care era în acest oraş să ne implicăm în pensionari în zonă.Când am început prima prima calcul o candidatură pentru o Guvernul tehnocrat. Foarte multe programale pe care Platforma întâlnire, am fost 4. funcţie de conducere în lucruri de luat din mers, multe „Nu eşti validat ca România 100 le propunea pentru 

Când a început să vină valul? organizaţia judeţeană.lucruri administrative de făcut, comunităţi. La fel ca şi acum pentru individ ci este validată   exact cum le face un tehnician, un N-a fost un val. Creşterea n-a fost A, deci noi nu am discutat acum. că Platforma există, se află într-o 
o idee” tip aplicat. Adică nu poţi să spui că exponenţială. Totul s-a petrecut Povestea asta cu organizarea se zonă civică. Mi se părea un loc 

a fost un mandat întreg şi atunci firesc, normal, prin discuţii. lucrează la ea de foarte multă unde puteam să mă manifest. Şi a venit şi ziua votului, Răzvan.
poţi să evaluezi: da, au fost 4 ani, s- vreme, deci dincolo de organizarea Pentru tine a contat şi prezenţa Era pentru prima oară când A venit şi ziua votului, o experienţă au făcut şi bune, s-au făcut şi rele, asta pentru filiale, pentru tot ce lui Dacian Cioloş în cadrul acestui mergeai spre o zonă uşor absolut nouă pentru mine, pentru care e ponderea. La nivelul ăsta de înseamnă infrastructura asta de proiect?politizată? noi toţi din echipă care nu am mai discuţii, intim cu votantul, nu este partid din judeţ, în paralel se Pentru mine au contat foarte mult fost implicaţi în astfel de activităţi.Încă o dată spun. A fost şi este în timp de explicaţii tehnice. Nouă ne- lucrează de ceva vreme, de câteva obiectivele. Nu persoana, pentru că continuare o platformă civică. N- Aţi avut oameni peste tot… au semnat oameni de 70 de ani. luni de zile la un alt program, mai nu e doar Cioloş în PLUS. Mai e un avea nicio legătură cu politica. Am avut oameni în toate secţiile de amplu, în care vrem să fim foarte Dar şi tineri.Vlad Voiculescu, un Dragoş Pâslaru. Urma să devină ulterior partid votare, Alianţa 2020 USR Plus a aproape de alegători. Şi pentru asta Şi tineri, adică au fost din toată Sunt foarte mulţi exponenţi. politic. În ce mă priveşte, n-am mai avut oameni în toate secţiile de noi avem un amplu program de...le paleta. Fiecare are nivelul lui de expertiză, făcut parte din niciun partid politic. votare. numim noi comunităţi. zona lui de pricepere, zona în care Sau cum spuneau cei de la USR, Până acum. Cu cei de la USR cum v-aţi Răzvan, nu-mi răspunzi concret. a activat şi a demonstrate ce poate „Fără penali în funcţie!”.Şi ai intrat în noiembrie anul împăcat? Eşti “pasionat” de o funcţie sau să facă. Sau „Fără penali în funcţii publice!”, trecut… Cu cei de la USR ne-am împăcat nu?În perioada campaniei da, o altă iniţiativă la care iarăşi cei Da, pentru că procesul de selecţie foarte bine. Au fost tot timpul Ce înseamnă o funcţie?electorale, cum a fost pulsul pe de la USR au participat mai mult pentru partid s-a făcut natural din lângă noi, şi la semnături. La un stradă? Cum ţi s-au părut oamenii pentru că era o acţiune de-a lor Preşedinte, vicepreşedinte...membrii Platformei România 100. moment dat ne schimbam pentru cu care te-ai întâlnit în municipiu mai veche, noi apărând din Asta încerc să spun în momentul Evident, toţi împărtăşeau aceleaşi că au fost şi zile mai ploioase....şi în judeţ? noiembrie. ăsta, funcţionând în felul în care valori, scopuri, idealuri, obiective. Nu au fost tensiuni niciodată?Reacţiile au fost diverse cum e şi Să ne întoarcem în ziua votului. am funcţionat până acum, noi Şi ce s-a întâmplat din Nu, clar nu au fost. Chiar am lucrat normal. Cel puţin din interacţiunile Când au început să vină suntem 11 indivizi care coordonăm noiembrie şi până pe 25 mai? foarte bine. Ei au, de exemplu, o noastre, nu a existat nici un fel de rezultatele, seara la numărătoare, activitatea PLUS până acum, avem S-au întâmplat lucruri absolut noi zonă mai bine reprezentată în patimă în ralaţia cu noi. ce aţi simţit? aceste comunităţi care încep să se pentru mine, ca şi experienţă. Olteniţa şi atunci am mers la ei şi Oamenii n-au fost vehemenţi. Noi eram cu colegii de la USR, am dezvolte. Deci însăşi felul în care 

Le-ai anticipat cumva? împreună cu cei din Olteniţa am Dimpotrivă. E adevărat că cei care fost împreună, am stat până este organizat partidul, nu este 
strâns semnături. Adică a fost o E foarte greu să le anticipezi. erau ataşaţi altor tipuri de valori dimineaţa. E un sentiment foarte ceva de genul, eu ştiu... vreau eu să 
colaborare foarte ok.Trebuie să ne gândim un pic aşa. Şi sau altor partid, au venit şi ne-au plăcut pentru că îţi dai seama că candidez şi încă 3 inşi vom candida 

în Platforma România 100 şi în Cum îţi explici faptul că aţi avut zis fel de fel de lucruri dar noi n-am sunt nişte oameni care îşi pun noi în aşa fel încât să ieşim. 
PLUS sunt oameni cu care n-ai avut votul însemnate, importante chiar, intrat în jocul lor. Pentru că noi speranţele într-o idee, nu neapărat Candidatura este deschisă pentru 
o interacţiune directă. Cum spunea în toate localităţile? Aşa de bine aveam un mesaj foarte clar de în tine ca individ pentru că nu a fost toată lumea.
cineva la un moment dat „se au penetrat mesajele voastre pe transmis. N-aveam de ce să o competiţie de oameni. Eu Sigur, dar tu eşti interesat?petrece pe Facebook, online, pe internet?polemizăm cu cineva. La un candidez la o funcţie sau... Nu eşti S-ar putea să fiu interesat să noile media”. Nu te leagă nimic. N- Nu ştiu dacă neapărat pe internet. validat ca individ ci este validată o moment dat, am interacţionat cu o candidez. De ce nu?ai o prietenie de genul poţi valida o Până la urmă cred că a fost şi este idee şi pentru asta e foarte persoană cam vehementă care-mi 

Pentru că oricât de frumoase ar persoană pentru că o cunoşti de 5 şi acum, cu siguranţă, un mesaj reconfortantă să vezi....spunea „Tu trebuie să mă convingi 
fi ideile, dacă nu ai o structură ani, de 10 ani sau 20. E ok, te foarte bun acesta cu „Fără hoţie de ce trebuie să te votez!” Aveţi de gând să lăsaţi ideea 
politică e complicat să te duci să te bazezi pe el şi mergi mai departe. ajungem departe!”. Un mesaj care Înţelesesem direcţia în care asta să se stingă în tumultul 
baţi într-o campanie pentru locale. Ce au pus forţa şi energia asta nu-ţi spune nimic în sensul că voi, evoluează şi atunci i-am zis cotidian? Mă refer la faptul că 
Neavând acest fundament până la laolaltă. au fost obiectivele, dorinţa face, voi drege, dacă câştigăm noi „Domnule, ai deja nişte convingeri mâine poate se depune moţiunea, 
urma, urmei.de a trăi normal, dorinţa de a avea alegerile nu ştiu ce o să se pe care ţi le-ai format într-un nu trece moţiunea partidele pe 

lucruri care în altă parte sunt Ăsta e şi motivul pentru care întâmple, dar îţi arată un ideal la anumit orizont de timp. Pe mine care le reprezentaţi preferă mai 
fireşti. Şi atunci am zis ok. Dacă partidul se organizează acum. Este care poţi relaţiona uşor pentru că, mă interesează oamenii care ar degrabă anticipate şi nu să gireze 
ăsta e scopul şi sunt atâţia oameni în zona asta de creştere şi de cu siguranţă ai fost pus într-o vrea dar nu ştiu cu cine să voteze. cel mult un alt guvern. Sunt lucruri 
care se duc în zona asta şi vor să organizare internă.situaţie în care ai auzit tot felul de Care sunt uşor indecişi, poate sunt pe care cetăţenii vi le-au solicitat 
facă ceva, pentru că mulţi dintre ei lucruri că se întâmplă, că se fură, că şi bruiaţi de mult zgomot. Care nu Va urmaîn campanie şi cred că nu mai au 
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n PLUS Călăraşi

Răzvan Clondir: Pentru mine au contat 
foarte mult obiectivele, nu persoana!

V. Ivanciu: Dragoste pentru sport 
sau goana după … notorietate?!

Municipiul Călărași va avea internet 
gratuit în câteva spații publice

Primăria anunţă semnarea 
contractului de finanţare pentru 
proiectul ”Reabilitare termică a 

Liceului Teoretic Mihai Eminescu”

n CJ Călăraşi

V. Iliuţă: Reabilitarea DJ 306 Dragoş 
Vodă - Socoalele, promisiune onorată!



prezent atât în sportul de performanţă cât şi în sportul pentru 
toţi.  
Vorbim azi despre SPORT ca o PROBLEMĂ SOCIALĂ. Prin 
activităţile sportive, competiţionale sau de recreere, prin 
petrecerea timpului liber intr-un mod placut, organizat, 
benefic pentru sănătate, se poate satisface nevoia de mişcare, 
dar şi dorinţa de a urmări întrecerile sportive ca spectatori, 
ceea ce face ca fenomenul sportului să devină fenomen social. 
Un FENOMEN SOCIAL care trebuie înţeles la adevărata lui 
valoare, pentru ca cei care se ocupă de educarea şi 
conducerea socială să acţioneze eficient acolo unde însăşi 
societatea - sistemul condus - o cere.
Ce poate fi mai frumos decât să vezi călărăşeni fericiţi atât 
pentru realizările lor economice, sociale şi sportive sau, 
efectiv, asistând la jocurile sportive care au făcut din 
municipiul nostru singurul oraş din România unde am avut 
echipă de FOTBAL, de FUTSAL şi de HANDBAL în Liga I!
SPORTUL, asemeni tuturor domeniilor de activitate la nivel de 
municipiu, judeţ sau orice altă organizare socială, trebuie 
gândit, planificat şi coordonat de specialişti. De acei oameni A vorbi sau a scrie despre “sport” pare simplu şi, poate, 
care au practicat îndelung SPORTUL şi faţă de ei, acesta nu mai 

chiar stârni zâmbete. În fond, superficialitatea în are secrete, sau de cei care au studiat implementarea 
analiza şi judecarea cotidianului unde, de foarte multe sportului şi efectele lui în societate. 
ori nu luăm în seamă, sau tratăm superficial exact Se spune că “la politica”, “agricultură” şi “sport” se pricepe 
esenţa vieţii noastre pe Pământ - SPORTUL! oricine! Să respectăm - totuşi - limitele bunului simţ. De asta 

conducătorii societăţii de azi îşi selectează consilieri, sfătuitori, 
În cei 100 de ani de miscare sportiva pe aceste meleaguri au oameni care au puterea faptelor şi intervin acolo unde 
existat sportivi de exceptie, conducatori dedicati, suporteri dereglarea fenomenului social poate produce inclusiv 
patimasi care au trait impreuna infrangeri dureroase, catastrofe! Şi exemple sunt foarte multe de aşa-zişi atotştiutori 
retrogradari dar si momente frumoase-emotionante - care îşi dau cu părerea, dar nu au respirat niciodată aerul 
promovari .Toti au facut-o cu demnitate fara sa se acuze si sa dintr-un vestiar, deseori ... Încălţând ghetele cu crampoanele 
arunce cu noroi in cei care activasera inaintea lor. De aceea înăuntru! Şi încă un lucru: Trebuie SĂ FIE DE-AI LOCULUI, altfel 
este de neinteles ce se intampla astazi ….Cine sunteti voi sa nu vor trăi momentele unei competiţii decât prin prisma 
analizati ce au facut altii ? Cine va da dreptul sa judecati ? Cei recompenselor pe care le vor primi !
care conduc trebuie sa aibe calitati pe care altii nu le au, altfel Trebuie să promovăm sportul în Călăraşi fiindcă este de 
nu pot conduce si neaparat sa stie ce este fair play-ul. preferat ca oamenii să aibă mai degrabă exaltare sportivă 
O parte a oamenilor fac sport pentru performanţă. Un sport decât pe cea a alcoolului sau a drogurilor.
gândit, supravegheat şi orientat către un scop bine conturat. Avem la Călăraşi oameni extraordinari... care pot organiza 
Pentru că sportul are ca trăsătură fundamentală competiţia cu sportul....GĂSIŢI-I şi daţi-le voie s-o facă!
caracter preponderent de întrecere, dar şi caracter formativ, Text scris de Viorel Ivanciu

3ACTUALITATE2 ACTUALITATE

În urma apelului inițiat de Comisia publice ce vor furniza acces la internet 
Europeană pentru depunerea cererii de gratuit, contractul urmând a fi semnat în 
finanțare privind crearea de puncte de perioada imediat următoare.
acces public la internet wireless gratuit, 

Costurile pentru abonamentul de mare Municipiul Călărași s-a numărat printre 
viteză aferent și întreținerea rețelei vor fi fi stabilite ulterior după identificarea câștigători.
acoperite de Primăria Municipiului zonelor cu acces permanent la o sursă 

Suma aprobată spre finanțare este de Călărași și nu vor colecta date cu de curent electric.
15.000 euro și va acoperi costurile legate caracter personal.

Sursa Facebook Primăria        de achiziționarea unor hotspoturi 
Punctele de acces din spațiul public vor Municipiului Călărași(puncte de acces wireless) în spațiile 

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”. 

Miercuri, 19 mai, 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%.
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 geo-solare care să folosească 
minim 75% energie regenerabilă. Ca lucrări 
suplimentare propuse se numără înlocuirea acoperişului 
şi refacerea trotuarelor degradate.
Facem precizarea că valoarea totală a proiectelor cu 
finanţare europeană nerambursabilă aflate în 
implementare la nivelul Primăriei Municipiului Călăraşi 
se ridică la 9,071 milioane euro.
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n Călăraşi

înseamnă asta pentru noi” a spus primarul 
Aurel Radu care a mai precizat „Acest drum 
este prins într-un proiect european, aflat în 
derulare cu Consiliul Judeţean Ialomiţa. Au 
fost unele probleme pe care le-am depăşit 
cu ajutorul domnului preşedinte care s-a 
înţeles cu fermierii din zonă. În 1990, când 
s-au pus în posesie oamenii, nu s-a ţinut 
cont de proprietatea Consiliului Judeţean. Preşedintele Consiliului Judeţean, Vasile asumat-o în 2016. Am spus atunci că vom Iliuţă, pentru finalizarea acestui proiect 
Ei bine, oamenii au fost puşi în posesie cu Iliuţă, a inaugurat, miercuri, Drumul asfalta acest drum şi iată că ne-am ţinut de subliniind şi avantajele pe care le generează 
loturi până în buza drumului. Consiliul Judeţean 306 care leagă satul Socoalele de cuvânt” a spus liderul CJ Călăraşi, Vasile reabilitarea acestui drum atât pentru 
Judeţean a dorit să iniţieze investiţia însă a Dragoş Vodă, reabilitat, în acest an, pe o Iliuţă. locuitorii din Socoalele cât şi pentru 
întâmpinat greutăţi cu elaborarea Cărţii distanţă de 5,21 km. Lucrările, realizate de administraţia publică locală. „Ţin să-i 
funciare. A trebuit ca noi, Primăria, să SC Drumuri şi Poduri SA, au demarat în mulţumesc domnului preşedinte Iliuţă şi 
luăm nişte măsuri de expropriere, proces martie când s-a intervenit la infrastructură. echipei domniei sale că această promisiune 
dificil care s-a întins pe o perioadă de 2 ani. S-a continuat apoi lucrul la suprastructură electorală a fost onorată. Socoalele nu mai 
Mulţumim încă o dată domnului cu piatră spartă iar la sfârşitul lunii mai s-a e de acum un sat despre care s-a tot spus 
preşedinte care a găsit înţelegere în rândul demarat aşternerea covorului asfaltic că e pe cale de dispariţie. A devenit un sat 
acelor fermieri cărora le-am dat la schimb, pentru care s-au utilizat peste 460 de tone pe care am reuşit „să-l legăm” de restul 
alte terenuri, reuşind astfel să facem de asfalt BA16. Investiţia, estimată la 3,15 lumii. Aceşti oameni au acces de-acum la 
această investiţie necesară. Asfaltul nu e milioane lei, a fost susţinută integral din drumul naţional, către gară mult mai 
subţire. Are un strat de 6 cm, aşa cum a bugetul Consiliului Judeţean. „Aşa cum v- confortabil. Vă mulţumesc pentru 
fost proiectat deoarece se va mai aşterne am obişnuit noi lucrăm lucrăm pentru realizarea acestei investiţii şi vă rog să 
un alt strat de 4 cm, strat de uzură, în carul cetăţenii judeţului. Astăzi suntem în ţineţi, în continuare, aproape de noi ca să 
proiectului cu finanţare europeană”.comuna Dragoş Vodă. La propunerea ne ajutaţi şi cu proiectele următoare pe 

domnului primar Aurel Radu Ion, Consiliul care le avem în vedere. Ne-aţi ajutat foarte La inaugurare au mai participat 
Judeţean a realizat o investiţie privind mult. Dacă înainte transportam copiii din vicepreşedintele Consiliului Judeţean, 
reabilitarea DJ 306 pe o lungime de 5,6 km, Socoalele la şcoala din Dragoş Vodă, pe Marian Dinulescu, directorul Direcţiei 
drum judeţean care leagă satul Socoalele acest drum, în 30 de minute iar maşina se Tehnice din cadrul CJ, Cosmin Geană Primarul localităţii Dragoş Vodă, Aurel Radu 
de centrul comunei Dragoş Vodă. E o strica din 2 în 2 luni, acum parcurgem precum şi directorul interimar al SC Drumuri Ion a salutat eforturile iniţiate de 
promisiune electorală pe care ne-am drumul în doar 7 minute. Imaginaţi-vă ce şi Poduri SA, Constantin Niţu.preşedintele Consiliul Judeţean, Vasile 

nici ei răbdare.
Da, e posibil, nu numai că motivaţi 
şi de rezultat şi în acelaşi timp şi în 
zona în care nu numai că te 
motivează dar te şi obligă acest 
rezultat. Adică deja este o formă de 
angajament până la urmă. Adică ţi-
am dat un vot, chiar dacă e pentru 
europarlamentare. Fac o mică 

Răzvan Clondir este unul din sunt foarte realizaţi, da. Cei mai mai ştiu ce e bine şi ce e rău! Ar se.... paranteză, un tip de alegeri cam 
membrii Grupului de Iniţiativă mulţi dintre aceşti oameni vor să vrea să voteze dar nu ştiu pe cine. Faptul că adversarii voştri au fără miză până la urmă.
Locală PLUS Călăraşi, punând întoarcă „ceva”. Cel puţin asta era Dumneata, dacă ai o opţiune o spus aproape până la epuizare: La prima vedere fără miză sau 
bazele acestei structuri politice la ideea pe Platforma România 100. respectăm şi te încurajăm să mergi Guvern tehnocrat, realizări zero, să nuanţăm şi mai mult ceea ce 
Călăraşi alături de Bogdan Mihai, Firesc, în noiembrie am fost la la vot, să-ţi votezi opţiunea. Nu să Cioloş zero, ş.a.m.d., lucrurile trebuia spus în campania 
Gabriel Costea, Luminiţa Bob, Vlad constituirea noii formaţiuni votezi cu noi.”. Pe loc, l-am liniştit. astea nu v-au îngreunat electorală nu a avut nicio legătură 
Milotoi şi Cosmin Grozavu (foto). activitatea? cu Parlamentul European.
Recent, i-am făcut o vizită la birou Acum e şi foarte greu de exemplu Da, exact, şi aşa se poate spune.
lui Răzvan ca să descoperim la momentul când strângi Temele erau altele.împreună cam ce „ingrediente” au semnături. A fost un moment intim 

Erau altele, de acord, dar pentru stat la baza succesului Alianţei pentru că ajungi într-o zonă în care 
noi a fost un set de alegeri test. 2020 USR PLUS de la te întâlneşti cu cel care te votează 
Pentru că OK, am trecut acest test, europarlamentarele din 26 mai. sau cel care îşi exprimă o dorinţă. 
în felul în care l-am trecut, în unele Discuţia a fost lungă dar În alte situaţii poate nu te-ai lovi de 
localităţi mai bine, în altele mai interesantă. Vă oferim spre lectură el atât de aproape. Este omul care 
rău. În fine, pentru noi este prima parte asigurându-vă că veţi îţi dă buletinul, este omul care îţi 
semnalul organizării interne pentru descoperi mai jos lucruri dă datele lui, este omul care 
că, aşa cum spuneam şi mai interesante. semnează pentru tine, care la un 
devreme, pe 11 august sunt alegeri 

moment dat venind la cortul tău se 
interne.

Răzvan, cum de ţi-a venit ideea şi expune într-un fel. Îşi expune 
Te gândeşti să candidezi la o să intri în politică? public această opţiune pentru tine. 

funcţie în partidul ăsta?Nu ştiu dacă aici este vorba de Ideea e foarte simplă. N-a venit aşa 
La modul cum este structurat discuţii de tipul ăsta tehnic, adică ca într-un act creative, cum sunt 
acum, cum se structurează şi cum nu încerci să convingi pe cineva obişnuit. Am fost parte din 
se va dezvolta partidul, tehnic ce a făcut un guvern. E un Platforma România 100, cea care ar 
candidaturile sunt pentru toţi context mai larg, a venit după nişte fi trebuit să dervină partid înaintea politice. Evident, primii care au fost A doua zi ne-am întâlnit, ne-am membrii. evenimente, a fost un moment în PLUS-ului. cooptaţi au fost cei validaţi de salutat, n-au mai fost probleme. În Pentru că te ştiu un om corect, care oamenii îşi doreau o În cadrul acestei platforme aceste scopuri, de aceste idealuri. perioada aceea eram cu cortul în un om sincer, vroiam să te întreb reîmprospătare a politicului pe încercam să văd dacă suntem mulţi Piaţa Big şi ne întâlneam cu mulţi Câţi aţi fost la început? dacă ai în minte, sau dacă iei în perioada acestui an în care era în acest oraş să ne implicăm în pensionari în zonă.Când am început prima prima calcul o candidatură pentru o Guvernul tehnocrat. Foarte multe programale pe care Platforma întâlnire, am fost 4. funcţie de conducere în lucruri de luat din mers, multe „Nu eşti validat ca România 100 le propunea pentru 

Când a început să vină valul? organizaţia judeţeană.lucruri administrative de făcut, comunităţi. La fel ca şi acum pentru individ ci este validată   exact cum le face un tehnician, un N-a fost un val. Creşterea n-a fost A, deci noi nu am discutat acum. că Platforma există, se află într-o 
o idee” tip aplicat. Adică nu poţi să spui că exponenţială. Totul s-a petrecut Povestea asta cu organizarea se zonă civică. Mi se părea un loc 

a fost un mandat întreg şi atunci firesc, normal, prin discuţii. lucrează la ea de foarte multă unde puteam să mă manifest. Şi a venit şi ziua votului, Răzvan.
poţi să evaluezi: da, au fost 4 ani, s- vreme, deci dincolo de organizarea Pentru tine a contat şi prezenţa Era pentru prima oară când A venit şi ziua votului, o experienţă au făcut şi bune, s-au făcut şi rele, asta pentru filiale, pentru tot ce lui Dacian Cioloş în cadrul acestui mergeai spre o zonă uşor absolut nouă pentru mine, pentru care e ponderea. La nivelul ăsta de înseamnă infrastructura asta de proiect?politizată? noi toţi din echipă care nu am mai discuţii, intim cu votantul, nu este partid din judeţ, în paralel se Pentru mine au contat foarte mult fost implicaţi în astfel de activităţi.Încă o dată spun. A fost şi este în timp de explicaţii tehnice. Nouă ne- lucrează de ceva vreme, de câteva obiectivele. Nu persoana, pentru că continuare o platformă civică. N- Aţi avut oameni peste tot… au semnat oameni de 70 de ani. luni de zile la un alt program, mai nu e doar Cioloş în PLUS. Mai e un avea nicio legătură cu politica. Am avut oameni în toate secţiile de amplu, în care vrem să fim foarte Dar şi tineri.Vlad Voiculescu, un Dragoş Pâslaru. Urma să devină ulterior partid votare, Alianţa 2020 USR Plus a aproape de alegători. Şi pentru asta Şi tineri, adică au fost din toată Sunt foarte mulţi exponenţi. politic. În ce mă priveşte, n-am mai avut oameni în toate secţiile de noi avem un amplu program de...le paleta. Fiecare are nivelul lui de expertiză, făcut parte din niciun partid politic. votare. numim noi comunităţi. zona lui de pricepere, zona în care Sau cum spuneau cei de la USR, Până acum. Cu cei de la USR cum v-aţi Răzvan, nu-mi răspunzi concret. a activat şi a demonstrate ce poate „Fără penali în funcţie!”.Şi ai intrat în noiembrie anul împăcat? Eşti “pasionat” de o funcţie sau să facă. Sau „Fără penali în funcţii publice!”, trecut… Cu cei de la USR ne-am împăcat nu?În perioada campaniei da, o altă iniţiativă la care iarăşi cei Da, pentru că procesul de selecţie foarte bine. Au fost tot timpul Ce înseamnă o funcţie?electorale, cum a fost pulsul pe de la USR au participat mai mult pentru partid s-a făcut natural din lângă noi, şi la semnături. La un stradă? Cum ţi s-au părut oamenii pentru că era o acţiune de-a lor Preşedinte, vicepreşedinte...membrii Platformei România 100. moment dat ne schimbam pentru cu care te-ai întâlnit în municipiu mai veche, noi apărând din Asta încerc să spun în momentul Evident, toţi împărtăşeau aceleaşi că au fost şi zile mai ploioase....şi în judeţ? noiembrie. ăsta, funcţionând în felul în care valori, scopuri, idealuri, obiective. Nu au fost tensiuni niciodată?Reacţiile au fost diverse cum e şi Să ne întoarcem în ziua votului. am funcţionat până acum, noi Şi ce s-a întâmplat din Nu, clar nu au fost. Chiar am lucrat normal. Cel puţin din interacţiunile Când au început să vină suntem 11 indivizi care coordonăm noiembrie şi până pe 25 mai? foarte bine. Ei au, de exemplu, o noastre, nu a existat nici un fel de rezultatele, seara la numărătoare, activitatea PLUS până acum, avem S-au întâmplat lucruri absolut noi zonă mai bine reprezentată în patimă în ralaţia cu noi. ce aţi simţit? aceste comunităţi care încep să se pentru mine, ca şi experienţă. Olteniţa şi atunci am mers la ei şi Oamenii n-au fost vehemenţi. Noi eram cu colegii de la USR, am dezvolte. Deci însăşi felul în care 

Le-ai anticipat cumva? împreună cu cei din Olteniţa am Dimpotrivă. E adevărat că cei care fost împreună, am stat până este organizat partidul, nu este 
strâns semnături. Adică a fost o E foarte greu să le anticipezi. erau ataşaţi altor tipuri de valori dimineaţa. E un sentiment foarte ceva de genul, eu ştiu... vreau eu să 
colaborare foarte ok.Trebuie să ne gândim un pic aşa. Şi sau altor partid, au venit şi ne-au plăcut pentru că îţi dai seama că candidez şi încă 3 inşi vom candida 

în Platforma România 100 şi în Cum îţi explici faptul că aţi avut zis fel de fel de lucruri dar noi n-am sunt nişte oameni care îşi pun noi în aşa fel încât să ieşim. 
PLUS sunt oameni cu care n-ai avut votul însemnate, importante chiar, intrat în jocul lor. Pentru că noi speranţele într-o idee, nu neapărat Candidatura este deschisă pentru 
o interacţiune directă. Cum spunea în toate localităţile? Aşa de bine aveam un mesaj foarte clar de în tine ca individ pentru că nu a fost toată lumea.
cineva la un moment dat „se au penetrat mesajele voastre pe transmis. N-aveam de ce să o competiţie de oameni. Eu Sigur, dar tu eşti interesat?petrece pe Facebook, online, pe internet?polemizăm cu cineva. La un candidez la o funcţie sau... Nu eşti S-ar putea să fiu interesat să noile media”. Nu te leagă nimic. N- Nu ştiu dacă neapărat pe internet. validat ca individ ci este validată o moment dat, am interacţionat cu o candidez. De ce nu?ai o prietenie de genul poţi valida o Până la urmă cred că a fost şi este idee şi pentru asta e foarte persoană cam vehementă care-mi 

Pentru că oricât de frumoase ar persoană pentru că o cunoşti de 5 şi acum, cu siguranţă, un mesaj reconfortantă să vezi....spunea „Tu trebuie să mă convingi 
fi ideile, dacă nu ai o structură ani, de 10 ani sau 20. E ok, te foarte bun acesta cu „Fără hoţie de ce trebuie să te votez!” Aveţi de gând să lăsaţi ideea 
politică e complicat să te duci să te bazezi pe el şi mergi mai departe. ajungem departe!”. Un mesaj care Înţelesesem direcţia în care asta să se stingă în tumultul 
baţi într-o campanie pentru locale. Ce au pus forţa şi energia asta nu-ţi spune nimic în sensul că voi, evoluează şi atunci i-am zis cotidian? Mă refer la faptul că 
Neavând acest fundament până la laolaltă. au fost obiectivele, dorinţa face, voi drege, dacă câştigăm noi „Domnule, ai deja nişte convingeri mâine poate se depune moţiunea, 
urma, urmei.de a trăi normal, dorinţa de a avea alegerile nu ştiu ce o să se pe care ţi le-ai format într-un nu trece moţiunea partidele pe 

lucruri care în altă parte sunt Ăsta e şi motivul pentru care întâmple, dar îţi arată un ideal la anumit orizont de timp. Pe mine care le reprezentaţi preferă mai 
fireşti. Şi atunci am zis ok. Dacă partidul se organizează acum. Este care poţi relaţiona uşor pentru că, mă interesează oamenii care ar degrabă anticipate şi nu să gireze 
ăsta e scopul şi sunt atâţia oameni în zona asta de creştere şi de cu siguranţă ai fost pus într-o vrea dar nu ştiu cu cine să voteze. cel mult un alt guvern. Sunt lucruri 
care se duc în zona asta şi vor să organizare internă.situaţie în care ai auzit tot felul de Care sunt uşor indecişi, poate sunt pe care cetăţenii vi le-au solicitat 
facă ceva, pentru că mulţi dintre ei lucruri că se întâmplă, că se fură, că şi bruiaţi de mult zgomot. Care nu Va urmaîn campanie şi cred că nu mai au 
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n PLUS Călăraşi

Răzvan Clondir: Pentru mine au contat 
foarte mult obiectivele, nu persoana!

V. Ivanciu: Dragoste pentru sport 
sau goana după … notorietate?!

Municipiul Călărași va avea internet 
gratuit în câteva spații publice

Primăria anunţă semnarea 
contractului de finanţare pentru 
proiectul ”Reabilitare termică a 

Liceului Teoretic Mihai Eminescu”

n CJ Călăraşi

V. Iliuţă: Reabilitarea DJ 306 Dragoş 
Vodă - Socoalele, promisiune onorată!
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