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Centrul Judeţean de Opera Naţională Bucureşti şi a 
devenit manager general la Cultură şi Creaţie Călăraşi, 
Teatrul Naţional de Operetă şi instituţie subordonată 
Musical "Ion Dacian". Sursa Consiliului Judeţean 
agerpres.ro.Călăraşi vine în 
Tenor Alfredo Pascu. A întâmpinarea melomanilor 
absolvit Academia Naţională cu un eveniment cultural 
de Muzică din Bucureşti în de excepţie, concertul 
1996, an în care a fost angajat 

”Europa  unită în muzică”. ca prim solist al Teatrului 
Naţional de Operetă „Ion Evenimentul va avea loc 
Dacian” din Bucureşti. Laureat duminică, 3 noiembrie 2019, 
al concursurilor de canto în Sala ”Barbu Ştirbei” a CJCC 
„Hariclea Darclée” ( 1999), Călăraşi, începând cu ora 
„Traian Grozăvescu” (2002), 18:00.
Bursa „CEE Musiktheater” 

Venit din Italia, localitatea (2003), a fost distins cu 
Matera - Capitală Culturală "Mam'zelle Nitouche", Adela numeroase premii: In 
Europeană, Giovanni Pompeo din "Liliacul", Franzi din memoriam “Dorin 
va dirija orchestra Teatrului "Sânge vienez", Anina din "O Teodorescu” pentru cel mai 
Naţional de Operetă "Ion noapte la Veneţia", Arsena din bun interpret de 
Dacian" din Bucureşti, alături "Voievodul ţiganilor" şi multe opereta(2002), Premiul 
de soprana – prim solistă altele. Repertoriul său include Forumului Muzical Roman 
Bianca Ionescu, soprana şi roluri în spectacolele "Bal la pentru promovarea muzicii 
invitată Emilia Giol şi tenorul – Savoy", "Rosemary", "Floarea Romanesti (2005), Premiul 
prim solist Alfredo Pascu. din Hawaii", "Logodnicul din ”VIP” pentru cel mai bun solist 
Soprana Bianca Ionescu. Este lună", "Paris mon amour". al anului 2009. În anul 2004 
prim solist - artist liric, Bianca Ionescu este doctor în Preşedintele României i-a 

conferit Ordinul „Meritul apărând în numeroase muzică, în domeniul Operetei 
Cultural” în Grad de Ofiţer în spectacole ale Teatrului româneşti a fost profesor de 
semn de apreciere a întregii Naţional de Operetă, în roluri canto. A avut funcţia de 
activităţi. principale - Denise din director general adjunct la 

alternative de petrecere a timpului liber. Iubitorii muzicii folk sunt aşteptaţi la 
Călăraşi, la festivalul naţional “Chitara Programul Festivalului Naţional 
Dunării”, ajuns la cea de-a XI-a ediţie, de Muzică Folk ”Chitara Dunării” 
care începe vineri, 8 noiembrie şi se 

l Vineri, 8 noiembrie 2019încheie duminică seara, pe 10 noiembrie. 
- Deschiderea festivalului cu anunţarea Printre artiştii consacraţi, invitaţi să 
concurenţilor ce vor participa la concursul susţină recitaluri, se regăsesc Nicu 
”Chitara Dunării”. Alifantis, Mircea Rusu & Band, Krypton 
- Secţiunea concurs Unplugged şi Fără Zahăr .
- Recital: Valentin Barbu şi Krypton 

Consiliul Judeţean Călăraşi, prin Centrul Unplugged
Judeţean de Cultură şi Creaţie Călăraşi 

l Sâmbătă, 09 noiembrie 2019
continuă tradiţia organizării acestui 

- Secţiunea concurs eveniment, încercând să revigoreze acest 
- Recital: Cosmin Andrian şi Mircea Rusu & gen muzical, să-l susţină şi să-l promoveze 
Bandpe baza unui system competitiv de selecţie 

a interpreţilor şi compozitorilor de profil. l Duminică, 10 noiembrie 2019
Laureaţii şi concurenţii premiaţi vor evolua - Premierea concurenţilor
în spectacolul de gală, alături de nume mari 

- Recital: Fără Zahăr şi Nicu Alifantisale scenei româneşti. 
Spectacolul va avea loc în Sala ”Barbu În fiecare seară de festival vor susţine 
Ştirbei”, începând cu ora 18:00.recitaluri nume consacrate ale muzicii folk: 
Preţul unui bilet în sală este de 15 lei şi 10 Nicu Alifantis, Mircea Rusu& Band, Krypton 
lei la balcon. Preţul unui abonament pentru Unplugged, Fără Zahăr, Barbu Valentin şi 
cele 3 zile este de 30 de lei. Cosmin Andrian.

De asemenea, festivalul îşi propune Biletele se găsesc la Casa de bilete a 
promovarea muzicii folk în rândul tinerilor, Centrului Judeţean de Cultură şi Creaţie 
descoperirea de noi talente şi oferirea unei Călăraşi.

n CJCC Călăraşi

Festivalul Concurs Naţional de Muzică Folk 
”Chitara Dunării” - Ediţia a XI-a / 8-10 noiembrie

n CJCC Călăraşi

Concert “Europa unită în muzică”, 
duminică, 3 noiembrie, ora 18.00

ce va fi realizat de cele mai influente controlate de fostul senator de Călăraşi, Deşi până la această oră n-are nici 
personaje din fruntea partidului, în Iulian Dumitrescu (vezi Bertoni!), pentru un fel de contracandidat, 
prima parte a anului viitor. Şi sunt finalizarea proiectelor începute (vezi B-propaganda serioasă şi cinstită, 
convins că atunci Filipescu va fi nemilos. dul Titulescu, str. Griviţa) sau pentru desigur, nu precupeţeşte nici un 

demararea altora (Piaţa Centrală, 
efort să ne convingă că Dan Bazarul, etc.). 
Drăgulin domină încă de pe acum 

Bunăoară, chiar luni va pune pe masa 
alegerile locale de anul viitor pe consilierilor, spre aprobare, şi Proiectul 
care le-ar câştiga la pas. De ce de hotărâre privind folosirea celui de-al 
oare? Cine ar trebui să se sperie în doilea împrumut, în valoare de 41,25 

milioane lei.faţa unor astfel de „mesaje de 
forţă”? Cu banii pe care-i va injecta în proiecte 

cu care să se laude în faţa cetăţenilor şi 
Procentele sunt, într-adevăr, ameţitoare cu susţinerea din umbra a 
însă nu acurateţea sondajelor mă primvicepreşedintelui Dumitrescu, 
interesează ci spiritul care derivă în urma Drăgulin nădăjduieşte să treacă cu bine 
acestora. În realitate, primarul în funcţie şi peste hopul cu sondajul, undeva la 
are probleme. De data asta, adversarii începutul anului viitor. Şi când te 
săi sunt chiar în interiorul partidului iar gândeşti că vom plăti cu vârf şi îndesat Nu va avea remuşcări dacă va fi nevoit cu asta nu prea-i de glumit. circa 670 de miliaarde de lei vechi…să-i retragă susţinerea în cazul în care Citiţi, de pildă, interviul lui Dragoş 

Deocamdată, cu vreo 6-7 luni înainte de procentul din dreptul său va fi unul Coman pe care l-am văzut recent în 
alegeri, Drăgulin nu se simte deloc dezastruos. Şi ştiţi de ce? Pentru că şi pe ediţia online a cotidianului Observator 
confortabil în scaunul pe care l-a obţinut eşichierul politic se vor produce câteva de Călăraşi, şi poate-mi veţi da dreptate. 
în 2012 şi cu sprijinul Ciumei Roşii. O fi schimbări interesante!Tânărul viceprimar a dat multe 
uitat, probabil! Oricum preferinţa sa e alta. Nici măcar răspunsuri cu tâlc care, probabil, l-au şi 

Dragoş Coman!pus pe gânduri pe Drăgulin. Primăria se confruntă cu probleme 
Ştiind cu cine are de-a face, bineînţeles majore, banii sunt puţini spre deloc iar Primarul în funcţie, în ciuda faptului că e 
că nici Drăgulin nu va sta cu mâinile în viitorul a căpătat deja nunţe de gri totuşi preşedintele filialei judeţene, nu e 
sân, resemnându-se încă de pe acum. închis. Iar asta n-are cum să-i dea pace. nici el, măcar, sigur de o nouă 
“Armele” sale sunt banii împrumutaţi pe Şi nici nu-i aduce puncte în bătălia candidatură. Totul depinde de poziţia pe 
care-i va pune la dispoziţia firmelor electorală!care o va ocupa în “sondajul adevărat” 

Atunci când e în „opoziţie”, liderul liberal Răducu Filipescu e savuros. 
Pare uman. Ştie să-şi torpileze adversarii având întotdeauna la 
îndemână cele mai ţepoase cuvinte. Când ajunge la „putere” aşa 
cum se întâmplă acum, omul de numele căruia se leagă 
indestructibil forţa PNL-ului în judeţul Călăraşi, devine arogant, 
persiflant, zeflemitor. Dispreţuitor nu doar cu adversarii ci şi cu cei 
din jur!
Deh, schimbare de atitudine caracteristică, de obieci, oamenilor 
mărunţi.
Bunăoară, mi-au atras recent atenţia declaraţiile făcute la scurt timp 
după căderea Guvernului Dăncilă în urma unei moţiuni de cenzură, 
iniţiată ce-i drept de liberali, dar care n-ar fi avut niciodată vreo 
şansă de izbândă fără spijinul oferit acestora de o mână de trădători 
din PSD.
„În ceea ce priveşte schimbarea directorilor de deconcentrate, se 
va proceda în timp pentru că sunt numiţi prin concurs şi nu poţi să-
i schimbi fără un temei legal pentru că te dă în judecată şi te 
câştigă. Modificând structura Guvernului toată lumea va da 
examen. Şi la examen vin şi ăia care sunt pe funcţii şi ăia care vor 
să ajungă pe funcţii”. Este o declaraţie a lui Filipescu pe care am 
văzut-o inserată pe site-ul obiectiv-online.ro şi care merită puţin 
“disecată”. 
În principiu, omu' are dreptate. Până la urmă, obiectivul oricărui 
partid politic e câştige şi să deţină puterea până la cel mai jos nivel 
posibil. De ce? Ca să-şi pună în aplicare propriul program de 
guvernare cu cadrele din partid.
În cazul de faţă însă, Guvernul PNL va veni mâine – poimâine la 
Palatul Victoria însă nu în urma unor alegeri ci a unor jocuri politice 
de culise. Puterea nu e legitimată de votul popular! Dar pentru ei nu 
contează.
În al doilea rând şi PSD prin Guvernul său a condus ţara şi a încercat 
să-şi implementeze programul de guvernare, în plan local, şi cu 
directorii din fruntea serviciilor publice deconcentrate, cărora le 
curge prin vene sânge de liberal. Toţi au ocupat funcţiile în timpul 
regimului USL când PSD era la braţ cu PNL. 
Sigur că şi PSD putea să procedeze la „curăţirea” deconcentratelor 
de liberalii cocoţaţi în fruntea acestora. Dar....n-a făcut-o şi bine a 
făcut. Oricum ar fi ţipat „ciumele galbene” ca din gură de şarpe 
susţinând că funcţiile publice de conducere n-ar trebui să fie 
politizate. Că doar d-aia devin aceştia funcţionari publici. Când o fac 
ei, normal că este în regulă!
În al 3-lea rând, ce a omis să ne spună domnul senator e că şi actualii 
liberali care de ani buni stau cu fundurile pe fotoliile de directori au 
participat, în fapt, la nişte simulacre de examene. Au câştigat acele 
concursuri având în primul rând susţinere politică. Mi-amintesc că 
prin 2013 chiar un liberal reuşise să devină ţintă a ironiilor după ce 
obţinuse nota „magică” la examenul de ocupare a funcţiei de 
director din a doua încercare. O fi crezut săracu', că-i suficient doar 
să baţi drumul până la Bucureşti. S-a înşelat, a doua oară şi-a luat şi 
răspunsurile cu el. Mai mare ruşinea!
Şi de data asta dacă o fi să fie, va fi la fel. Vremurile se schimbă, nu şi 
obiceiurile!
Tot domnul Filipescu mai spunea în acea de conferinţă de presă că 
sistemul administraţiei publice centrale şi locale a fost infestat de 
PSD cu neamuri şi amante şi trebuie curăţat tot prin examen. Dacă 
nu l-ai cunoaşte, ai jura că e tipul de politician de care România are 
nevoie.
Dar nu e cazul. Tupeul şi ipocrizia îl dau de gol. E suficient doar să 
trecem în revistă neamurile şi amantele celor din PNL Călăraşi care 
ocupă niscaiva funcţii de conducere din deconcentrate, Primărie ori 
Consiliul Judeţean. O astfel de listă n-ar fi rău să fie adusă în spaţiul 
public. Clanuri numeroase formate din copii, nepoţi, nurori, amante 
oficiale sau nu, cumetrii s-au agăţat pur şi simplu de aceste instituţii, 
mai ales că şi salariile au devenit extrem de atractive. 
Vremurile se schimbă, într-adevăr, nu şi obiceiurile!

Liberalii încă se chinuie să se instaleze la Palatul Victoria însă rândul său o „soluţie”, mai ales că a mai ocupat o astfel de 
asta nu-i împiedică să-şi facă planuri de viitor. Apropiat. În funcţie la Prahova.
teritoriu, liderii partidului au pus deja ochii pe primele două Valentin Barbu care deţine şi funcţia de secretar general al PNL 
funcţii din Prefectură. Călăraşi ar fi dorit pentru o astfel de responsabilitate pentru a-

şi mări popularitatea, în eventualitatea în care partidul s-ar 
Senatorul Răducu Filipescu, vicepreşedinte la nivel naţional, a decide să-l arunce în luptă la localele de anul viitor pentru 
declarat recent că PNL va proceda rapid la înlocuirea preşedinţia Consiliului Judeţean. Asta dacă nu i-o trece prin 
prefectului, respectiv a subprefectului. „Prefectul, subprefectul minte lui Răducu Filipescu să candideze din nou. În 2020, se 
sunt oamenii Guvernului, se schimbă instant.” spune Filipescu. revine la tipul de alegere a preşedintelui CJ direct de către 
Cadrele de care dispune partidul nu sunt totuşi atât de multe. cetăţeni. Ca să devină „eligibil” pentru funcţia de prefect, 
La bursa zvonurilor circulă deja câteva nume pentru funcţia de Barbu va trebui mai întâi să obţină şi calitatea de funcţionar 
prefect deţinută din mai 2012 de George Iacob. public.
Lista ar începe cu vicepreşedintele Consiliului Judeţean, Nicolae Dumitru are cam toate „calităţile” pentru a deveni 
Valentin Barbu şi inspectorul şef adjunct SSM, Nicolae prefect al judeţului. În prezent, adjunct în cadrul ITM Călăraşi, 
Dumitru. Dumitru este funcţionar public şi se bucură de sprijin politic 
La un moment dat s-a vorbit şi de primarul comunei Grădiştea, din partea „greilor” partidului, Răducu Filipescu dar şi Dan 
Constantin Corbu dar şi de viceprimarul Dragoş Coman. N-ar fi Motreanu. Ultimul a lucrat cu Dumitru, ocupând funcţia de 
exclus totuşi ca ultimul să intre pe lista scurtă în cazul în care consilier parlamentar până să intre în conducerea ITM Călăraşi. 
acesta ar intenţiona să-şi continue cariera politică în El este activ şi în cadrul partidului participând la mai toate 
Parlament, din toamna anului viitor. şedinţele Biroului Permanent Judeţean.
Fost colaborator al lui Filipescu, în cadrul Consiliului Judeţean Pentru funcţia de subprefect, liberalii ar putea miza pe Ion 
când ocupa funcţia de administrator public, Daniel Ştefan, în Stan, fost subrefect prin 2012 dar şi fost director al Direcţiei 
prezent şef serviciu în cadrul ADR Muntenia, ar putea fi la Agricole Călăraşi. Stan este un apropiat al senatorului Filipescu.

Primăria Municipiului Călăraşi informează, că începând cu data de 15 
octombrie 2019, persoanele interesate pot prelua cererile-tip şi declaraţiile 
pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei pe 
perioada sezonului rece noiembrie 2019 - martie 2020, de la sediul Direcţiei 
de Asistenţă Socială (str. Progresul, nr.23) sau le pot descărca de pe site-ul 
Direcţiei de Asistenţă Socială: das.primariacalarasi.ro.

Depunerea actelor necesare pentru acordarea ajutorului de încălzire (gaze 
naturale, energie electrică, lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri) se face 
începând cu data de 15.10.2019 la ghişeul Direcţiei de Asistenţă Socială, iar 
dosarele pentru sistemul centralizat se depun la sediul S.P.C.T.F.L. Călăraşi 
(bloc Flora), în fiecare zi lucrătoare, între orele 8.00-14.00 .
Termenul limită de depunere a cererilor şi declaraţiilor pe propria 
răspundere pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei aferent lunii 
noiembrie 2019 este până la data de 20.11.2019.
După această dată se vor înregistra cereri, dar consumatorii vor primi acest 
ajutor astfel:
l începând cu luna depunerii cererii pentru cei care au depus documentele 
până la data de 20 a lunii respective;
l începând cu luna următoare pentru cei care au depus documentele după 
data de 20 a lunii respective.
Direcţia de Asistenţă Socială oferă informaţii suplimentare la sediul din str. 
Progresul, nr.23, sau la numerele telefon 0242/31.31.51/int.114.
Ajutorul de încălzire se acordă în baza O.U.G. nr.70/2011, actualizată, privind 
măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece.
Familiile şi persoanele singure care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze 
naturale, energie electric sau lemne, cărbuni ori combustibili petrolieri, vor 
beneficia de acest aiutor numai dacă venitul net lunar net lunar pe membru de 
familie este de cel mult 750 lei.
În cazul ajutorului acordat pentru încălzirea cu energie electrică, este 
obligatorie efectuarea anchetei sociale. Dacă în urma întocmirii anchetei 
sociale se constată că, la completarea cererii nu s-au declarat date corecte, 
dreptul la încălzire locuinţei încetează începând cu luna următoare, iar sumele 
plătit necuvenit cu acest titlu se recuperează în condiţiile legii.
IMPORTANT! 
Ajutorul se acordă pentru un singur sistem de încălzire
Ce obligaţie au beneficiarii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei:
l să anunţe la primăria de domiciliu orice modificare intervenită în 
componenţa familiei sau veniturilor de natură a conduce la modificarea 
ajutorului acordat.
l Modificările se anunţă prin depunerea unei noi cereri şi declaraţii însoţită 
de actele care atestă modificarea, în termen de 5 zile de la producerea 
acestora.

Cine depune cererea: 
titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei este:
l proprietarul locuinţei;
l persoana care a înstrăinat locuinţa pe baza unui contract cu clauză de 
întreţinere;
l titularul contractului de închiriere;

n Primăria Călăraşi

Depunerea cererilor pentru acordarea ajutorului 
de încălzire se face începând cu data de 15 octombrie

NOTĂ: Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordării ajutorului 
pentru încălzirea locuinţei.

Cuantumurile lunare ale ajutoarelor 
pentru încălzirea locuinţei:

LISTA BUNURILOR CE CONDUC LA 
EXCLUDEREA ACORDĂRII  

AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA 
LOCUINŢEI

Pentru verificarea veridicităţii datelor înscrise în cererile pentru acordarea 
ajutorului pentru încălzire primarii au obligaţia de a efectua lunar, la solicitarea 
agenţiilor teritoriale, anchete sociale pentru verificarea veridicităţii datelor înscrise 
în cererea  beneficiarilor dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei. Anchetele 
sociale pot fi efectuate şi la sesizarea unor terţi.

În cazul solicitării ajutoarelor pentru energie electrică, anchetele sociale se 
efectuează obligatoriu pentru toate situaţiile, în termen de 15 zile lucrătoare de la 
data înregistrării cererii, în vederea verificării sistemului de încălzire utilizat.Dacă în 
urma întocmirii anchetei sociale se constată că, la completarea cererii nu s-au 
declarat date corecte, dreptul la încălzirea locuinţei încetează începând cu luna 
următoare, iar sumele plătite necuvenit cu acest titlu se recuperează în condiţiile 
legii.

Nerespectarea prevederilor legale de către beneficiari constituie contravenţie şi se 
sancţionează cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei.

Plata ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni sau combustibili 
petrolieri, se face direct titularului şi se efectuează o singură dată, la începutul 
sezonului rece.

Pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale şi energie electrică, ajutoarele se 
acordă în funcţie de consumul lunar înregistrat în perioada sezonului rece, fără a se 
depăşi valoarea maximă stabilită de lege pentru fiecare tip de încălzire, iar sumele 
de bani se virează direct furnizorilor de utilităţi.

VERIFICĂRI ŞI SANCŢIUNI

n PNL Călăraşi

Vremurile se schimbă, 
nu şi obiceiurile!

Nume vehiculate la „bursă” pentru Prefectura Călăraşi

L-ar putea scoate împrumuturile din necaz?
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Centrul Judeţean de Opera Naţională Bucureşti şi a 
devenit manager general la Cultură şi Creaţie Călăraşi, 
Teatrul Naţional de Operetă şi instituţie subordonată 
Musical "Ion Dacian". Sursa Consiliului Judeţean 
agerpres.ro.Călăraşi vine în 
Tenor Alfredo Pascu. A întâmpinarea melomanilor 
absolvit Academia Naţională cu un eveniment cultural 
de Muzică din Bucureşti în de excepţie, concertul 
1996, an în care a fost angajat 

”Europa  unită în muzică”. ca prim solist al Teatrului 
Naţional de Operetă „Ion Evenimentul va avea loc 
Dacian” din Bucureşti. Laureat duminică, 3 noiembrie 2019, 
al concursurilor de canto în Sala ”Barbu Ştirbei” a CJCC 
„Hariclea Darclée” ( 1999), Călăraşi, începând cu ora 
„Traian Grozăvescu” (2002), 18:00.
Bursa „CEE Musiktheater” 

Venit din Italia, localitatea (2003), a fost distins cu 
Matera - Capitală Culturală "Mam'zelle Nitouche", Adela numeroase premii: In 
Europeană, Giovanni Pompeo din "Liliacul", Franzi din memoriam “Dorin 
va dirija orchestra Teatrului "Sânge vienez", Anina din "O Teodorescu” pentru cel mai 
Naţional de Operetă "Ion noapte la Veneţia", Arsena din bun interpret de 
Dacian" din Bucureşti, alături "Voievodul ţiganilor" şi multe opereta(2002), Premiul 
de soprana – prim solistă altele. Repertoriul său include Forumului Muzical Roman 
Bianca Ionescu, soprana şi roluri în spectacolele "Bal la pentru promovarea muzicii 
invitată Emilia Giol şi tenorul – Savoy", "Rosemary", "Floarea Romanesti (2005), Premiul 
prim solist Alfredo Pascu. din Hawaii", "Logodnicul din ”VIP” pentru cel mai bun solist 
Soprana Bianca Ionescu. Este lună", "Paris mon amour". al anului 2009. În anul 2004 
prim solist - artist liric, Bianca Ionescu este doctor în Preşedintele României i-a 

conferit Ordinul „Meritul apărând în numeroase muzică, în domeniul Operetei 
Cultural” în Grad de Ofiţer în spectacole ale Teatrului româneşti a fost profesor de 
semn de apreciere a întregii Naţional de Operetă, în roluri canto. A avut funcţia de 
activităţi. principale - Denise din director general adjunct la 

alternative de petrecere a timpului liber. Iubitorii muzicii folk sunt aşteptaţi la 
Călăraşi, la festivalul naţional “Chitara Programul Festivalului Naţional 
Dunării”, ajuns la cea de-a XI-a ediţie, de Muzică Folk ”Chitara Dunării” 
care începe vineri, 8 noiembrie şi se 

l Vineri, 8 noiembrie 2019încheie duminică seara, pe 10 noiembrie. 
- Deschiderea festivalului cu anunţarea Printre artiştii consacraţi, invitaţi să 
concurenţilor ce vor participa la concursul susţină recitaluri, se regăsesc Nicu 
”Chitara Dunării”. Alifantis, Mircea Rusu & Band, Krypton 
- Secţiunea concurs Unplugged şi Fără Zahăr .
- Recital: Valentin Barbu şi Krypton 

Consiliul Judeţean Călăraşi, prin Centrul Unplugged
Judeţean de Cultură şi Creaţie Călăraşi 

l Sâmbătă, 09 noiembrie 2019
continuă tradiţia organizării acestui 

- Secţiunea concurs eveniment, încercând să revigoreze acest 
- Recital: Cosmin Andrian şi Mircea Rusu & gen muzical, să-l susţină şi să-l promoveze 
Bandpe baza unui system competitiv de selecţie 

a interpreţilor şi compozitorilor de profil. l Duminică, 10 noiembrie 2019
Laureaţii şi concurenţii premiaţi vor evolua - Premierea concurenţilor
în spectacolul de gală, alături de nume mari 

- Recital: Fără Zahăr şi Nicu Alifantisale scenei româneşti. 
Spectacolul va avea loc în Sala ”Barbu În fiecare seară de festival vor susţine 
Ştirbei”, începând cu ora 18:00.recitaluri nume consacrate ale muzicii folk: 
Preţul unui bilet în sală este de 15 lei şi 10 Nicu Alifantis, Mircea Rusu& Band, Krypton 
lei la balcon. Preţul unui abonament pentru Unplugged, Fără Zahăr, Barbu Valentin şi 
cele 3 zile este de 30 de lei. Cosmin Andrian.

De asemenea, festivalul îşi propune Biletele se găsesc la Casa de bilete a 
promovarea muzicii folk în rândul tinerilor, Centrului Judeţean de Cultură şi Creaţie 
descoperirea de noi talente şi oferirea unei Călăraşi.

n CJCC Călăraşi

Festivalul Concurs Naţional de Muzică Folk 
”Chitara Dunării” - Ediţia a XI-a / 8-10 noiembrie

n CJCC Călăraşi

Concert “Europa unită în muzică”, 
duminică, 3 noiembrie, ora 18.00

ce va fi realizat de cele mai influente controlate de fostul senator de Călăraşi, Deşi până la această oră n-are nici 
personaje din fruntea partidului, în Iulian Dumitrescu (vezi Bertoni!), pentru un fel de contracandidat, 
prima parte a anului viitor. Şi sunt finalizarea proiectelor începute (vezi B-propaganda serioasă şi cinstită, 
convins că atunci Filipescu va fi nemilos. dul Titulescu, str. Griviţa) sau pentru desigur, nu precupeţeşte nici un 

demararea altora (Piaţa Centrală, 
efort să ne convingă că Dan Bazarul, etc.). 
Drăgulin domină încă de pe acum 

Bunăoară, chiar luni va pune pe masa 
alegerile locale de anul viitor pe consilierilor, spre aprobare, şi Proiectul 
care le-ar câştiga la pas. De ce de hotărâre privind folosirea celui de-al 
oare? Cine ar trebui să se sperie în doilea împrumut, în valoare de 41,25 

milioane lei.faţa unor astfel de „mesaje de 
forţă”? Cu banii pe care-i va injecta în proiecte 

cu care să se laude în faţa cetăţenilor şi 
Procentele sunt, într-adevăr, ameţitoare cu susţinerea din umbra a 
însă nu acurateţea sondajelor mă primvicepreşedintelui Dumitrescu, 
interesează ci spiritul care derivă în urma Drăgulin nădăjduieşte să treacă cu bine 
acestora. În realitate, primarul în funcţie şi peste hopul cu sondajul, undeva la 
are probleme. De data asta, adversarii începutul anului viitor. Şi când te 
săi sunt chiar în interiorul partidului iar gândeşti că vom plăti cu vârf şi îndesat Nu va avea remuşcări dacă va fi nevoit cu asta nu prea-i de glumit. circa 670 de miliaarde de lei vechi…să-i retragă susţinerea în cazul în care Citiţi, de pildă, interviul lui Dragoş 

Deocamdată, cu vreo 6-7 luni înainte de procentul din dreptul său va fi unul Coman pe care l-am văzut recent în 
alegeri, Drăgulin nu se simte deloc dezastruos. Şi ştiţi de ce? Pentru că şi pe ediţia online a cotidianului Observator 
confortabil în scaunul pe care l-a obţinut eşichierul politic se vor produce câteva de Călăraşi, şi poate-mi veţi da dreptate. 
în 2012 şi cu sprijinul Ciumei Roşii. O fi schimbări interesante!Tânărul viceprimar a dat multe 
uitat, probabil! Oricum preferinţa sa e alta. Nici măcar răspunsuri cu tâlc care, probabil, l-au şi 

Dragoş Coman!pus pe gânduri pe Drăgulin. Primăria se confruntă cu probleme 
Ştiind cu cine are de-a face, bineînţeles majore, banii sunt puţini spre deloc iar Primarul în funcţie, în ciuda faptului că e 
că nici Drăgulin nu va sta cu mâinile în viitorul a căpătat deja nunţe de gri totuşi preşedintele filialei judeţene, nu e 
sân, resemnându-se încă de pe acum. închis. Iar asta n-are cum să-i dea pace. nici el, măcar, sigur de o nouă 
“Armele” sale sunt banii împrumutaţi pe Şi nici nu-i aduce puncte în bătălia candidatură. Totul depinde de poziţia pe 
care-i va pune la dispoziţia firmelor electorală!care o va ocupa în “sondajul adevărat” 

Atunci când e în „opoziţie”, liderul liberal Răducu Filipescu e savuros. 
Pare uman. Ştie să-şi torpileze adversarii având întotdeauna la 
îndemână cele mai ţepoase cuvinte. Când ajunge la „putere” aşa 
cum se întâmplă acum, omul de numele căruia se leagă 
indestructibil forţa PNL-ului în judeţul Călăraşi, devine arogant, 
persiflant, zeflemitor. Dispreţuitor nu doar cu adversarii ci şi cu cei 
din jur!
Deh, schimbare de atitudine caracteristică, de obieci, oamenilor 
mărunţi.
Bunăoară, mi-au atras recent atenţia declaraţiile făcute la scurt timp 
după căderea Guvernului Dăncilă în urma unei moţiuni de cenzură, 
iniţiată ce-i drept de liberali, dar care n-ar fi avut niciodată vreo 
şansă de izbândă fără spijinul oferit acestora de o mână de trădători 
din PSD.
„În ceea ce priveşte schimbarea directorilor de deconcentrate, se 
va proceda în timp pentru că sunt numiţi prin concurs şi nu poţi să-
i schimbi fără un temei legal pentru că te dă în judecată şi te 
câştigă. Modificând structura Guvernului toată lumea va da 
examen. Şi la examen vin şi ăia care sunt pe funcţii şi ăia care vor 
să ajungă pe funcţii”. Este o declaraţie a lui Filipescu pe care am 
văzut-o inserată pe site-ul obiectiv-online.ro şi care merită puţin 
“disecată”. 
În principiu, omu' are dreptate. Până la urmă, obiectivul oricărui 
partid politic e câştige şi să deţină puterea până la cel mai jos nivel 
posibil. De ce? Ca să-şi pună în aplicare propriul program de 
guvernare cu cadrele din partid.
În cazul de faţă însă, Guvernul PNL va veni mâine – poimâine la 
Palatul Victoria însă nu în urma unor alegeri ci a unor jocuri politice 
de culise. Puterea nu e legitimată de votul popular! Dar pentru ei nu 
contează.
În al doilea rând şi PSD prin Guvernul său a condus ţara şi a încercat 
să-şi implementeze programul de guvernare, în plan local, şi cu 
directorii din fruntea serviciilor publice deconcentrate, cărora le 
curge prin vene sânge de liberal. Toţi au ocupat funcţiile în timpul 
regimului USL când PSD era la braţ cu PNL. 
Sigur că şi PSD putea să procedeze la „curăţirea” deconcentratelor 
de liberalii cocoţaţi în fruntea acestora. Dar....n-a făcut-o şi bine a 
făcut. Oricum ar fi ţipat „ciumele galbene” ca din gură de şarpe 
susţinând că funcţiile publice de conducere n-ar trebui să fie 
politizate. Că doar d-aia devin aceştia funcţionari publici. Când o fac 
ei, normal că este în regulă!
În al 3-lea rând, ce a omis să ne spună domnul senator e că şi actualii 
liberali care de ani buni stau cu fundurile pe fotoliile de directori au 
participat, în fapt, la nişte simulacre de examene. Au câştigat acele 
concursuri având în primul rând susţinere politică. Mi-amintesc că 
prin 2013 chiar un liberal reuşise să devină ţintă a ironiilor după ce 
obţinuse nota „magică” la examenul de ocupare a funcţiei de 
director din a doua încercare. O fi crezut săracu', că-i suficient doar 
să baţi drumul până la Bucureşti. S-a înşelat, a doua oară şi-a luat şi 
răspunsurile cu el. Mai mare ruşinea!
Şi de data asta dacă o fi să fie, va fi la fel. Vremurile se schimbă, nu şi 
obiceiurile!
Tot domnul Filipescu mai spunea în acea de conferinţă de presă că 
sistemul administraţiei publice centrale şi locale a fost infestat de 
PSD cu neamuri şi amante şi trebuie curăţat tot prin examen. Dacă 
nu l-ai cunoaşte, ai jura că e tipul de politician de care România are 
nevoie.
Dar nu e cazul. Tupeul şi ipocrizia îl dau de gol. E suficient doar să 
trecem în revistă neamurile şi amantele celor din PNL Călăraşi care 
ocupă niscaiva funcţii de conducere din deconcentrate, Primărie ori 
Consiliul Judeţean. O astfel de listă n-ar fi rău să fie adusă în spaţiul 
public. Clanuri numeroase formate din copii, nepoţi, nurori, amante 
oficiale sau nu, cumetrii s-au agăţat pur şi simplu de aceste instituţii, 
mai ales că şi salariile au devenit extrem de atractive. 
Vremurile se schimbă, într-adevăr, nu şi obiceiurile!

Liberalii încă se chinuie să se instaleze la Palatul Victoria însă rândul său o „soluţie”, mai ales că a mai ocupat o astfel de 
asta nu-i împiedică să-şi facă planuri de viitor. Apropiat. În funcţie la Prahova.
teritoriu, liderii partidului au pus deja ochii pe primele două Valentin Barbu care deţine şi funcţia de secretar general al PNL 
funcţii din Prefectură. Călăraşi ar fi dorit pentru o astfel de responsabilitate pentru a-

şi mări popularitatea, în eventualitatea în care partidul s-ar 
Senatorul Răducu Filipescu, vicepreşedinte la nivel naţional, a decide să-l arunce în luptă la localele de anul viitor pentru 
declarat recent că PNL va proceda rapid la înlocuirea preşedinţia Consiliului Judeţean. Asta dacă nu i-o trece prin 
prefectului, respectiv a subprefectului. „Prefectul, subprefectul minte lui Răducu Filipescu să candideze din nou. În 2020, se 
sunt oamenii Guvernului, se schimbă instant.” spune Filipescu. revine la tipul de alegere a preşedintelui CJ direct de către 
Cadrele de care dispune partidul nu sunt totuşi atât de multe. cetăţeni. Ca să devină „eligibil” pentru funcţia de prefect, 
La bursa zvonurilor circulă deja câteva nume pentru funcţia de Barbu va trebui mai întâi să obţină şi calitatea de funcţionar 
prefect deţinută din mai 2012 de George Iacob. public.
Lista ar începe cu vicepreşedintele Consiliului Judeţean, Nicolae Dumitru are cam toate „calităţile” pentru a deveni 
Valentin Barbu şi inspectorul şef adjunct SSM, Nicolae prefect al judeţului. În prezent, adjunct în cadrul ITM Călăraşi, 
Dumitru. Dumitru este funcţionar public şi se bucură de sprijin politic 
La un moment dat s-a vorbit şi de primarul comunei Grădiştea, din partea „greilor” partidului, Răducu Filipescu dar şi Dan 
Constantin Corbu dar şi de viceprimarul Dragoş Coman. N-ar fi Motreanu. Ultimul a lucrat cu Dumitru, ocupând funcţia de 
exclus totuşi ca ultimul să intre pe lista scurtă în cazul în care consilier parlamentar până să intre în conducerea ITM Călăraşi. 
acesta ar intenţiona să-şi continue cariera politică în El este activ şi în cadrul partidului participând la mai toate 
Parlament, din toamna anului viitor. şedinţele Biroului Permanent Judeţean.
Fost colaborator al lui Filipescu, în cadrul Consiliului Judeţean Pentru funcţia de subprefect, liberalii ar putea miza pe Ion 
când ocupa funcţia de administrator public, Daniel Ştefan, în Stan, fost subrefect prin 2012 dar şi fost director al Direcţiei 
prezent şef serviciu în cadrul ADR Muntenia, ar putea fi la Agricole Călăraşi. Stan este un apropiat al senatorului Filipescu.

Primăria Municipiului Călăraşi informează, că începând cu data de 15 
octombrie 2019, persoanele interesate pot prelua cererile-tip şi declaraţiile 
pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei pe 
perioada sezonului rece noiembrie 2019 - martie 2020, de la sediul Direcţiei 
de Asistenţă Socială (str. Progresul, nr.23) sau le pot descărca de pe site-ul 
Direcţiei de Asistenţă Socială: das.primariacalarasi.ro.

Depunerea actelor necesare pentru acordarea ajutorului de încălzire (gaze 
naturale, energie electrică, lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri) se face 
începând cu data de 15.10.2019 la ghişeul Direcţiei de Asistenţă Socială, iar 
dosarele pentru sistemul centralizat se depun la sediul S.P.C.T.F.L. Călăraşi 
(bloc Flora), în fiecare zi lucrătoare, între orele 8.00-14.00 .
Termenul limită de depunere a cererilor şi declaraţiilor pe propria 
răspundere pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei aferent lunii 
noiembrie 2019 este până la data de 20.11.2019.
După această dată se vor înregistra cereri, dar consumatorii vor primi acest 
ajutor astfel:
l începând cu luna depunerii cererii pentru cei care au depus documentele 
până la data de 20 a lunii respective;
l începând cu luna următoare pentru cei care au depus documentele după 
data de 20 a lunii respective.
Direcţia de Asistenţă Socială oferă informaţii suplimentare la sediul din str. 
Progresul, nr.23, sau la numerele telefon 0242/31.31.51/int.114.
Ajutorul de încălzire se acordă în baza O.U.G. nr.70/2011, actualizată, privind 
măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece.
Familiile şi persoanele singure care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze 
naturale, energie electric sau lemne, cărbuni ori combustibili petrolieri, vor 
beneficia de acest aiutor numai dacă venitul net lunar net lunar pe membru de 
familie este de cel mult 750 lei.
În cazul ajutorului acordat pentru încălzirea cu energie electrică, este 
obligatorie efectuarea anchetei sociale. Dacă în urma întocmirii anchetei 
sociale se constată că, la completarea cererii nu s-au declarat date corecte, 
dreptul la încălzire locuinţei încetează începând cu luna următoare, iar sumele 
plătit necuvenit cu acest titlu se recuperează în condiţiile legii.
IMPORTANT! 
Ajutorul se acordă pentru un singur sistem de încălzire
Ce obligaţie au beneficiarii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei:
l să anunţe la primăria de domiciliu orice modificare intervenită în 
componenţa familiei sau veniturilor de natură a conduce la modificarea 
ajutorului acordat.
l Modificările se anunţă prin depunerea unei noi cereri şi declaraţii însoţită 
de actele care atestă modificarea, în termen de 5 zile de la producerea 
acestora.

Cine depune cererea: 
titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei este:
l proprietarul locuinţei;
l persoana care a înstrăinat locuinţa pe baza unui contract cu clauză de 
întreţinere;
l titularul contractului de închiriere;

n Primăria Călăraşi

Depunerea cererilor pentru acordarea ajutorului 
de încălzire se face începând cu data de 15 octombrie

NOTĂ: Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordării ajutorului 
pentru încălzirea locuinţei.

Cuantumurile lunare ale ajutoarelor 
pentru încălzirea locuinţei:

LISTA BUNURILOR CE CONDUC LA 
EXCLUDEREA ACORDĂRII  

AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA 
LOCUINŢEI

Pentru verificarea veridicităţii datelor înscrise în cererile pentru acordarea 
ajutorului pentru încălzire primarii au obligaţia de a efectua lunar, la solicitarea 
agenţiilor teritoriale, anchete sociale pentru verificarea veridicităţii datelor înscrise 
în cererea  beneficiarilor dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei. Anchetele 
sociale pot fi efectuate şi la sesizarea unor terţi.

În cazul solicitării ajutoarelor pentru energie electrică, anchetele sociale se 
efectuează obligatoriu pentru toate situaţiile, în termen de 15 zile lucrătoare de la 
data înregistrării cererii, în vederea verificării sistemului de încălzire utilizat.Dacă în 
urma întocmirii anchetei sociale se constată că, la completarea cererii nu s-au 
declarat date corecte, dreptul la încălzirea locuinţei încetează începând cu luna 
următoare, iar sumele plătite necuvenit cu acest titlu se recuperează în condiţiile 
legii.

Nerespectarea prevederilor legale de către beneficiari constituie contravenţie şi se 
sancţionează cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei.

Plata ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni sau combustibili 
petrolieri, se face direct titularului şi se efectuează o singură dată, la începutul 
sezonului rece.

Pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale şi energie electrică, ajutoarele se 
acordă în funcţie de consumul lunar înregistrat în perioada sezonului rece, fără a se 
depăşi valoarea maximă stabilită de lege pentru fiecare tip de încălzire, iar sumele 
de bani se virează direct furnizorilor de utilităţi.

VERIFICĂRI ŞI SANCŢIUNI

n PNL Călăraşi

Vremurile se schimbă, 
nu şi obiceiurile!

Nume vehiculate la „bursă” pentru Prefectura Călăraşi

L-ar putea scoate împrumuturile din necaz?
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