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Managerul Centrului Judeţean de Creaţie 
şi Cultură Călăraşi, Virgil Diaconu, a 
solicitat conducerii Primăriei Călăraşi, la 
finele lunii mai, punerea la dispoziţie a 
Bazei Navrom pentru organizarea de 
evenimente culturale, desigur cu 
respectarea normelor de igienă şi a celor 
impuse de distanţarea socială. Răspunsul a 
fost negativ „Baza sportivă Navrom nu va 
putea fi pusă la dispoziţie pentru 
organizarea de evenimente cultural – 
artistice întrucât compartimentarea şi 
dotprile acesteia sunt destinate 
competiţiilor sportive şi prin utilizarea 
acestora în alte scopuri pot fi deteriorate”. 
Dacă n-ar fi de râs, ar fi de plâns. Sau 
invers. Iată mai jos ce ne-a declarat 
managerul CJCC, Virgil Diaconu.

î Domnule manager, undeva la finele lunii 
mai, aţi solicitat conducerii Primăriei Călăraşi 
să vă pună la dispoziţie baza Navrom pentru a 
putea organiza evenimente culturale în 
contextul respectării normelor de igienă 
precum şi a celor impuse cu privire la regulile 
de distanţare. Ce s-a întâmplat? Ce v-a răspuns 

î Ce veţi face în continuare având în vedere că Drăgulin, trimiţând-o acasă! Pe 27 septembrie, liber pe arena Navrom  - unde acum nu vrea Primăria?
domn' primar Drăgulin (vezi adresa ataşată) – cu Guvernul a mai prelungit cu alte 30 de zile călărăşenii trebuie să iasă cu toţii la vot şi să-şi 

Aşa cum bănuiam, primăria a refuzat accesul nume mari, precum Delia, Florian Rus, Elena starea de alertă. Intenţionaţi să identificaţi o aleagă primarul cel mai potrivit: pe Marius 
călărăşenilor la actul de cultură. Se pare că Gheorghe, Carla's Dreams.  Sunt sigur că, în altă locaţie? Eventual în altă localitate? Dulce – un om cu adevărat pentru Călăraşi şi 
pentru actualul primar este mai important formula Vasile Iliuţă - Marius Dulce la călărăşeni. Avem în vedere organizarea de spectacole în aer 
comportamentul de ”mascul alfa” în politică conducerea Consiliului Judeţean, respectiv 

liber în municipiul Olteniţa, în oraşele Lehliu î Estimaţi ca măcar în ultimul trimestru decât interesul cetăţeanului.  E greu de crezut Primăriei Călăraşi, îi vom bucura pe iubitorii de 
Gară şi Fundulea, precum şi în comuna Borcea. activitatea dvs. să revină pe un făgaş cât de cât că trio-ul format din Ivanciu-Fes, Romică-Şeptică frumos din Călăraşi şi din tot judeţul, aducându-
Pentru locuitorii municipiului reşedinţă de normal?şi Daniel-NeamuriMulte ar putea face ceva le cele mai mari nume ale scenei româneşti şi 
judeţ, singura şansă de a avea acces la cultură Am încredere că, începând cu 27 septembrie, vreodată spre binele călărăşenilor şi nu al lor nu numai – aşa cum am demonstrat deja că 
este aceea de a sancţiona administraţia vom putea începe cel puţin spectacolele în aer putem face.personal.

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

Misiunea Programului Interreg V-A România - 
Bulgaria este de a îmbunătăţi calitatea vieţii 
cetăţenilor din zonă eligibilă a Programului, prin 
implementarea unor proiecte comune care sunt 
adresate nevoilor şi problemelor comune.  

Biroul Regional pentru Cooperare 
Transfrontalieră Călăraşi pentru graniţa România-
Bulgaria, în calitate de Secretariat Comun pentru 
Programul Interreg V-A România Bulgaria (BRCT 
Călăraşi), a desfăşurat o serie de acţiuni pentru 
a rămâne aproape de beneficiarii Programului şi 
pentru a îi sprijini în implementarea cu succes a 

între beneficiari, fiind o oportunitate de a se discutate în cadrul întâlnirilor au fost legate de proiectelor finanţate în cadrul Programului. 
cunoaşte mai bine precum şi de a schimba raportarea progresului proiectului şi raportarea 

Astfel, BRCT Călăraşi a organizat două întâlniri 
informaţii privind bunele practici. Subiectele finală, măsuri de anti-fraudă şi sustenabilitatea 

tematice pentru beneficiari аi proiectelor 
proiectului.

finanţate în cadrul Programului, în data de 6 
Pentru a afla mai multe despre Programul iulie 2020, la Slatina, judeţul Olt şi respectiv, în 
Interreg V-A România-Bulgaria şi despre data de 7 iulie la Ruse, Bulgaria. Participarea la 
proiectele finanţate, vă invităm să accesaţi site-cele două întâlniri a fost posibilă şi on-line, 
ul oficial al programului: www.interregrobg.eu.permiţând celor prezenţi crearea unei sinergii 

Întâlniri tematice pentru beneficiari ai proiectelor finanţate 
în cadrul programului INTERREG V-A România - Bulgaria

n Independenţan CJCC Călăraşi

Virgil Diaconu: Aşa cum bănuiam, primăria 
a refuzat accesul călărăşenilor la actul de cultură

a cunoscut legea. Simplu. Cel Candidatul PSD pentru 
mai corect ar fi pasul în spate, Primăria comunei 
mai ales că partidul din care Independenţa, Gabriel 
domniile lor fac parte 

Rădulescu a vorbit transmite constant mesaje 
despre problemele dar şi publice că este nevoie de 

cinste şi corectitudine în priorităţile de dezvoltare 
administraţie.ale comunităţii precizând 
î Aţi afirmat deja că că în cazul în care va 
parteneriatul cu Consiliul câştiga competiţia din 
Judeţean este esenţial pentru septembrie va declanşa 
dezvoltarea localităţii. 

procesul de bugetare Tandemul Iliuţă – Rădulescu e 
participativă alocând în în măsură să asigure un climat 

sănătos iniţierii şi dezvoltării acest sens un procent de 
unor proiecte de anvergură. 25% din bugetul de 
Proiectele majore de investiţii al comunei.
infrastructură de care 

î Domnule Rădulescu, nu comunitatea din Independenţa 
mai e un secret, sunteţi are nevoie sunt următoarele: 
candidatul PSD pentru modernizarea iluminatului 
Primăria comunei public, înfiinţarea unei reţele 
Independenţa. Sunteţi într-un de gaze naturale, reabilitarea 
dialog permanent cu cetăţenii şi modernizarea infrastructurii 
celor 3 sate componente. Aş stradale, canalizare şi apă. 
dori să punctaţi cele mai Aceste investiţii nu pot fi 
importante 3 probleme cu făcute din surse de la bugetul 
care se confruntă aceşti cadrul bugetării participative. participarea trebuie să fie a implicare totul este posibil. Primăriei Independenţa, este 
oameni. Altfel spus, locuitorii să-şi tuturor în viaţa urbei. absolut necesar utilizarea Spital – la nivelul comunei 

expună ideile iar cele mai fondurilor guvernamentale sau î Care ar fi proiectele majore Independenţa există un Dialogul meu cu cetăţenii 
bune dintre ele să fie şi europene, şi cazul ambelor la care lucraţi deja pentru dispensar medical coordonat comunei Independenţa este 
bugetate în limita unui surse de finanţare este nevoie implementarea lor după ce de un medic extradinar de unul permanent şi de bun 
procent alocat din bugetul şi de o cofinanţare consistentă, veţi deveni primarul profesionist. Ultima reabilitare augur. Probleme sunt mai 
total. Intenţionaţi să puneţi în şi aici intervine necesitatea Independenţei? şi dotare majoră a acestui multe, dar o să răspund 
practică un astfel de proces unui parteneriat  Primărie- dispensar medical s-a realizat punctual întrebării Primul lucru pe care vi-l spun după ce veţi deveni primar? Consiliul Judeţean pentru în anul 2011 în urmă unui dumneavoastră. Prima şi cea este faptul că sunt conştient că 

asigurarea cofinanţării parteneriat dintre Societatea mai importantă problema este Noţiunea de  bugetare nu pot face minuni. Eu sunt 
proiectelor mai sus Agricolă Agrozootehnică participativă este una relativ lipsa apei curente din satele genul de om care gândeste că 
menţionate. Eu, personal, Independenţa şi Cargill S.A.dezvoltată în administraţia Vişinii şi Potcoava, a doua mai bine faci lucruri puţine dar 
consider că tandemul Iliuţă – românească.  Cea mai vizibilă problemă este lipsa în care să ţină o viaţă. Proiectele Şi ultimul dar nu cel din urmă 
Rădulescu poate fi unul de bun din punctul meu de vedere  totalitate a sistemului de mele din domeniul proiect pe care aş dori să îl 
augur pentru comunitatea din este cea realizată la nivelul canalizare din toate cele 3 sate administrativ nu sunt realizez este cel legat de 
Independenţa.Primăriei Sibiu. Această componente ale comunei numeroase, filozofia mea reabilitarea bazelor sportive 

noţiune de bugetare Independenţa şi anume Vişinii, administrativă este anul şi din satele Vişinii şi Potcoava, î E limpede că sunteţi o 
participativă presupune ca o Independenţa şi Potcoava. A proiectul, în tripleta Şcoală- care se află într-un stadiu alternativă la actuala 
parte a cetăţenilor din treia problemă pe care am Stradă - Spital. avansat de degradare. administraţie locală. Care ar fi 
comunitate să se implice în sesizat-o nu este  una neapărat argumentele dvs. susceptibile Şcoală – unitatea de î De ce credeţi că actuala viaţă administrativă, să vină cu majoră dar este de actualitate să atragă numărul suficient de învăţământ principală a administraţie ar trebui să facă propuneri de proiecte, să şi anume lipsa infrastructurii voturi ca să câştigaţi comunei Independenţa este un pas în spate?conştientizeze faptul că banul şcolare pentru realizarea competiţia?şcoala din satul Independenţa. public este al tuturor şi risipa Orice aş spune eu poate fi cursurilor on-line. Elevii nu au 

Această unitate şcolară a fost Sunt un tânăr ambiţios care a lui trebuie să dispară. Dacă în considerat subiectiv. În tablete sau alte dispozitive 
reabilitată în întregime în anul demonstrat prin cele 2 urmă alegerilor din această materie de verificare a electronice, nu au conexiuni la 
2007 printr-un program al mandate de consilier judeţean toamnă voi fi ales în funcţia de legalităţii activităţii internet şi aici cred că actuala 
Băncii Mondiale, de atunci s- că stăpâneşte noţiunea de primar al comunei desfăşurate de domnul primar administraţie putea interveni 
au făcut doar  igienizări şi administraţie, sunt un om Independenţa, îmi iau al comunei Independenţa, pentru a remedia aceste 
reparaţii anuale. Personal împlinit atât din punct de promisiunea în faţa tututor că tocmai s-a pronunţat o neajunsuri. La nivelul comunei  consider că este nevoie de o vedere familial cât şi în următorul buget de venituri instituţie a statului român, Independenţa sunt în jur de nouă reabilitare odată la 15 profesional. Mai presus de tot şi cheltuieli al comunei respectiv  Agenţia Naţională 300 elevi, iar la un număr atât ani. doresc să vin la conducerea Independenţa voi aloca o de Integritate, care afirmă că de mare de elevi conducerea 

Primăriei Independenţa cu o sumă reprezentând 25 % din Stradă – este un termen domnul Voicu Lică se află în Primăriei Independenţa poate 
mentalitate nouă, una în care bugetul de investiţii noţiunii de generic, dar încadrează toate conflict de interese negocia un contract pentru 

bugetare participativă . Mai risipa banului public să nevoile infrastructii moderne: administrativ. Aşa se întâmplă achiziţia acestor tablete şi 
concret, voi aloca o sumă la dispară. În activitatea mea nu apă curentă, canalizare şi când nu cunoşti legea şi infrastructură de internet cu 
dispoziţia locuitorilor comunei o să am nevoie de consilieri asfaltarea în totalitate a întrepătrunzi activitatea un mare operator de telefonie 
Independenţa şi îi voi ruga că personali, avocaţi sau alte străzilor. Este frustrant că în administrativă cu afacerile mobilă în nişte condiţii foarte 
în acea anvelopă bugetară să instrumente  care să îmi fie anul 2020 să fii la o distanţă de personale. De menţionat că şi  avantajoase. Trebuie doar să 
fie realizate  anumite proiecte necesare în desfăşurarea 17 km faţă de municipiul în cazul consilierului personal vrei!
pe care dumnealor doresc să activităţii şi pe care să le Călăraşi şi să nu  ai acces la al domnului Voicu Lică s-a 

î În calitate de consilier le aibe în comunitatea din care condiţiile de trai moderne. stabilit că şi dumnealui se află plătească contribuabilul din 
judeţean, aţi îmbrăţişat ideea fac parte. Nu doar primarul şi Personal mă uit cu admiraţie la în conflict de interese comuna Independenţa.  
cointeresării cetăţenilor prin Consiliul Local trebuie să ştie ceea ce s-a întâmplat la nivelul administrativ. Un lucru este Transparenţă administrative 
elaborarea de proiecte în problemele comunităţii, comunei Roseţi. Deci, cu cert, în cazul amândurora nu s- 100 %.

G. Rădulescu: Îmi iau promisiunea în faţa tututor 
că voi aloca o sumă reprezentând 25 % din bugetul 

de investiţii noţiunii de bugetare participativă
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2007 printr-un program al mandate de consilier judeţean toamnă voi fi ales în funcţia de legalităţii activităţii internet şi aici cred că actuala 
Băncii Mondiale, de atunci s- că stăpâneşte noţiunea de primar al comunei desfăşurate de domnul primar administraţie putea interveni 
au făcut doar  igienizări şi administraţie, sunt un om Independenţa, îmi iau al comunei Independenţa, pentru a remedia aceste 
reparaţii anuale. Personal împlinit atât din punct de promisiunea în faţa tututor că tocmai s-a pronunţat o neajunsuri. La nivelul comunei  consider că este nevoie de o vedere familial cât şi în următorul buget de venituri instituţie a statului român, Independenţa sunt în jur de nouă reabilitare odată la 15 profesional. Mai presus de tot şi cheltuieli al comunei respectiv  Agenţia Naţională 300 elevi, iar la un număr atât ani. doresc să vin la conducerea Independenţa voi aloca o de Integritate, care afirmă că de mare de elevi conducerea 

Primăriei Independenţa cu o sumă reprezentând 25 % din Stradă – este un termen domnul Voicu Lică se află în Primăriei Independenţa poate 
mentalitate nouă, una în care bugetul de investiţii noţiunii de generic, dar încadrează toate conflict de interese negocia un contract pentru 

bugetare participativă . Mai risipa banului public să nevoile infrastructii moderne: administrativ. Aşa se întâmplă achiziţia acestor tablete şi 
concret, voi aloca o sumă la dispară. În activitatea mea nu apă curentă, canalizare şi când nu cunoşti legea şi infrastructură de internet cu 
dispoziţia locuitorilor comunei o să am nevoie de consilieri asfaltarea în totalitate a întrepătrunzi activitatea un mare operator de telefonie 
Independenţa şi îi voi ruga că personali, avocaţi sau alte străzilor. Este frustrant că în administrativă cu afacerile mobilă în nişte condiţii foarte 
în acea anvelopă bugetară să instrumente  care să îmi fie anul 2020 să fii la o distanţă de personale. De menţionat că şi  avantajoase. Trebuie doar să 
fie realizate  anumite proiecte necesare în desfăşurarea 17 km faţă de municipiul în cazul consilierului personal vrei!
pe care dumnealor doresc să activităţii şi pe care să le Călăraşi şi să nu  ai acces la al domnului Voicu Lică s-a 

î În calitate de consilier le aibe în comunitatea din care condiţiile de trai moderne. stabilit că şi dumnealui se află plătească contribuabilul din 
judeţean, aţi îmbrăţişat ideea fac parte. Nu doar primarul şi Personal mă uit cu admiraţie la în conflict de interese comuna Independenţa.  
cointeresării cetăţenilor prin Consiliul Local trebuie să ştie ceea ce s-a întâmplat la nivelul administrativ. Un lucru este Transparenţă administrative 
elaborarea de proiecte în problemele comunităţii, comunei Roseţi. Deci, cu cert, în cazul amândurora nu s- 100 %.

G. Rădulescu: Îmi iau promisiunea în faţa tututor 
că voi aloca o sumă reprezentând 25 % din bugetul 

de investiţii noţiunii de bugetare participativă
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