
Sâmbătă, 18 septembrie, Ansamblul Folcloric comunal "HORA" 
Independenţa, coordonat de viceprimarul, Gabriel Cristian Tudor şi de 
coregraful Aurel Mailat, a evoluat în cadrul Festivalului Brânzei şi al 
Pastramei "Răvăşitul Oilor", organizat în comuna Bran (judeţul Braşov). 
Format din 35 de fete, 
fapt care-l face unic în 
zona Munteniei, 
ansamblul a lăsat o 
impresie excelentă 
privitorilor pe 
parcursul celor 60 de 
minute cât s-a aflat pe 
scenă. Coregrafia, 
aplaudată la scenă 
deschisă, a constat în 
suite de jocuri din zona 
Munteniei.
A doua zi duminică pe aceeaşi scenă a urcat şi Ansamblul Folcloric Spicul din 
comuna Dorobanţu.
Festivalul Brânzei şi al Pastramei s-a reluat, după o pauză de un an, 
desfăşurându-se în perioada 17-19 septembrie, la Bran, în apropierea 
drumului naţional 73, în vecinătatea Castelui Bran spre Rucăr şi Câmpulung, 
pe platoul numit "Inima Reginei".
“Răvăşitul Oilor” este un eveniment vechi, organizat pentru prima oară în 
anul 1968, completându-se mai recent cu “Festivalul Brânzei şi al 
Pastramei“. Timp de 3 zile, aici se adună păstori din toată zona, crescători de 
animale şi meşteri populare din mai multe zone ale României.
Acestora li se adaugă turiştii români şi străini aflaţi în zona Bran-Moieciu 
care asistă la diverse concursuri, expoziţii cu vânzare şi spectacole folclorice 
şi nu numai.
Participanţii la eveniment au prilejul să cânte, să danseze şi să mănânce 
toate felurile de preparate din lapte, carne precum şi fructe proaspete, 
miere şi altele, dar să şi cunoască tradiţiile şi obiceiurile pastorale.
Tot cu acest prilej meşterii populari din toata ţara îşi expun obiectele 
tradiţionale: ceramică, obiecte de port popular, ţesături, sculpturi etc. La 
eveniment au fost invitate ansambluri folclorice şi intepreţi de folclor din 
mai multe zone ale ţării.

fezabilitate aferente obiectivului 
''Înfiinţare sistem de distribuţie gaze 
naturale în localitatea Roseţi, judeţul 
Călăraşi'.
În cadrul HCL 38, adoptată la finele lunii 
august, s-a aprobat şi finanţarea din 
bugetul local al comunei Roseţi a 
cheltuielilor proprii aferente care se vor 
aloca de la bugetul local până la 
momentul aprobării proiectului.
Reprezentantul legal al comunei Roseţi, 
judeţul Călăraşi în relaţia cu Autoritatea 
de Management POIM este, potrivit legii, 
primarul Nicolae Râjnoveanu, în dubla sa 
calitate şi de ordonator principal de 
credite.

Indicatorii tehnico economici si 
caracteristicile principale ale 
proiectului “Înfiinţare sistem 
distribuţie gaze naturale în Conducerea Primăriei comunei Roseţi a interconectare a Sistemului Naţional de 

transport a gazelor naturale cu alte state localitatea Roseţi, judeţul Călăraşi”mai făcut un pas important în direcţia 
vecinepotrivit prevederilor Ghidului cuplării localităţii la reţeaua de gaze 1. Valoarea totală a proiectului pentru, solicitantului ''Dezvoltarea reţelelor naturale. Pe 26 august, consilierii locali realizarea obiectivelor sistemului de inteligente de distribuţie a gazelor au adoptat în unanimitate, în plenul distribuţie gaz cu material tubular din naturale în vederea creşterii nivelului de unei şedinţe ordinare, Hotărârea privind polietilenă de înaltă densitate, PE 100 flexibilitate, siguranţă, eficienţă în aprobarea noilor indicatori tehnico – SDR 11, este de 51,214,833.34 lei cu operare, precum şi de integrare a 

economici precum şi analiza TVA (conform deviz).activităţilor de transport, distribuţie şi 
instituţională aferente obiectivului de 1.1 Valoarea totala (exclusiv TVA) : consum final”
investiţii „Înfiinţare sistem de distribuţie 43,102,220.45 lei

Primele demersuri privind introdicerea gaze naturale în localitatea Roseţi, 
1.2 Din care C+M: 36,750,716.62 leireţelei de gaze în comună au fost iniţiate judeţul Călăraşi”.

în decembrie 2020 atunci când au fost 2. Total eligibil pentru UAT Comuna 
Conform devizului, investiţia este adoptate de către aleşii locali H.C.L. Roseţi este de 42,842,471.45 lei
estimată la 51.214.833,34 lei (TVA Roseţi nr. 67 din 14.12.2020 privind 3. Total nerambursabil: 42,628,259.10 lei
inclus), contribuţia UAT Roseţi fiind de aprobarea necesităţii şi oportunităţii 

4. Total contribuţie proprie: 214,212.35 214.212, 35 lei. Finanţarea se va face în realizării investiţiei'' 'Înfiinţare sistem de 
leicadrul Programului Operaţional distribuţie gaze naturale în localitatea 

Infrastructura Mare 2014-2020 POIM, Roseţi, judeţul Călăraşi'' şi respectiv  5. Nr. de branşamente total: 1755
Axa Prioritară 8 Sisteme inteligente şi H.C.L. nr. 68 din 14.12.2020 privind  6. Lungime totală reţea gaze: 37,057 kmsustenabile de transport al energiei aprobarea indicatorilor tehnico-

 7. Durata de realizare a investiţiei: 36 electrice şi gazelor naturale, Obiectivul economici precum şi actualizarea 
lunispecific 8.2 Creşterea gradului de documentaţiei tehnice faza studiu de 
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www.interregrobg.eu
      Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene

Programul Interreg V-A România – Bulgaria celebrează identitatea şi unitatea în Europa

n Primăria Ştefan Vodă

Cu ocazia Zilei Cooperării Europene 2021, 21 parte foarte importantă din tezaurul unei ţări.
septembrie, Biroul Regional pentru Cooperare Prin iniţiativa noastră ne-am propus ca o mică 
Transfrontalieră Călăraşi pentru graniţa parte din moştenirea culturală să fie 
România-Bulgaria (BRCT Călăraşi), a organizat prezentată tuturor, prin intermediul 
o acţiune online cu titlul „Costume populare - fotografiilor trimise de entuziaşti ai folclorului, 
Identitate şi cultură, modalităţi de a ne în care sunt prezentate costume populare sau 
înţelege unii pe alţii". În acest an, pentru al oameni ce îşi poartă cu mândrie costumele 
zecelea an la rând, cooperarea teritorială a fost populare şi care fac cunoscută publicului larg 
sărbătorită de întreaga comunitate europeană, bogatul tezaur cultural al Uniunii Europene. 
Europa fiind un amestec unic de culturi ce Fotografiile în care sunt înfăţişate costume 
trebuie să se înţeleagă reciproc, pentru a-şi populare din România şi Bulgaria, dar şi din alte 
atinge potenţialul maxim. părţi ale Europei, pot fi vizualizate pe pagina de 
Frumuseţea unei culturi este reprezentată de Facebook a Programului, într-un album separat 
diversitate, iar fiecare ţară îşi are propria intitulat – EC Day 2021 - Folk costumes – Identity 
istorie şi obiceiuri tradiţionale, propriul folclor. and culture, ways to understand each other.

tradiţiilor populare!Ce altceva este folclorul dacă nu sufletul unui Vă invităm să vă bucuraţi de frumuseţea 
Pentru a afla mai multe informaţii despre popor, gândirea lui, sentimentele lui, trăirile 
Programul Interreg V-A România-Bulgaria, lui?! Este cartea de vizită a unei naţii în lume, 
despre evenimentele viitoare, dar şi despre este identitatea acesteia. Prin natura sa, 
proiectele finanţate, vă invităm să accesaţi costumul tradiţional popular se distinge prin 
pagina de internet www.interregrobg.eu.specificitate şi originalitate, reprezentând o 

Comuna Ştefan Vodă va beneficia de un sediu 
modernizat al Căminului cultural. Convocaţi joi, 23 
septembrie în şedinţă ordinară de plen consilierii locali 
ai comunei Ştefan Vodă au aprobat în unanimitate 
Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei 
tehnico – economice pentru investiţia „Reabilitarea, 
modernizarea, dotarea şi extinderea Aşezământului 
Cultural din Comuna Ştefan Vodă”.
Valoarea totală a investiţiei ce va fi realizată cu fonduri 
guvernamentale de către Compania Naţională de 
Investiţii este de 6.924.943,47 lei (inclusiv TVA). 
Valoarea finanţată prin subprogram CNI este de 
6.680.679,83 lei (inclusiv TVA) iar valoarea suportată din 
bugetul local este de 244.263,64 lei (inclusiv TVA).
Suprafaţa construită total este de 801,45 mp, din care 
pentru corp Cămin, 470,81 mp, respectiv corp Atelier, 
330,64 mp. Suprafaţa desfăşurată total este de 900,89 
mp.
Cheltuielile pentru racordurile la utilităţi (energie 
electrică, apă, canal, gaz, etc) vor fi finanţate integral de 
la bugetul local. După realizarea obiectivului, Consiliul 
Local are obligaţia să menţină destinaţia acestuia şi să-l 
întreţină pe o perioadă de minim 15 ani.
Tot în cadrul aceleiaşi şedinţe ordinare a fost aprobat şi 
Proiectul de hotărâre privind predarea către Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei prin 
Compania Naţională de Investiţii CNI SA a 
amplasamentului situat în localitatea Ştefan Vodă, 
strada Viorelelor, nr. 67 şi asigurarea condiţiilor în 
vederea executării obiectivului de investiţii 
„Reabilitarea, modernizarea, dotarea şi extinderea 
Aşezământului Cultural din Comuna Ştefan Vodă, judeţul 
Călăraşi”.

Într-o postare pe pagina subdiviziunilor administrativ- locuitori;
personală de Facebook, senatorul teritoriale ale municipiului - 8.000.000 lei pentru oraşe;
PSD de Călăraşi, Nicuşor Cionoiu Bucureşti şi instituţiilor publice - 14.000.000 lei pentru consilii 
invită reprezentanţii autorităţilor din subordinea/în coordonarea judeţene;
publice locale să să acceseze autorităţilor deliberative ale 

- 14.000.000 lei pentru municipiul proiecte în cadrul Programului administraţiei publice locale.
de rang 0;privind creşterea eficienţei Acestea pot beneficia de fonduri 
- 14.000.000 lei pentru municipii energetice în clădirile publice. pentru modernizarea şi creşterea 
de rang I;eficienţei energetice a clădirilor “Pe 14 septembrie 2021 

publice, contribuind în acelaşi - 10.000.000 lei pentru municipii Administraţia Fondului pentru 
timp la îmbunătăţirea calităţii de rang II;Mediu  a lansat Programului 
mediului prin reducerea emisiilor - 12.000.000 lei pentru privind creşterea eficienţei 
de gaze cu efect de seră, precum subdiviziunile administrativ-energetice în clădirile publice. 
şi la reducerea consumului anual teritoriale ale municipiului Programul se adresează 
de energie primară şi promovarea Bucureşti.unităţilor administrativ-
utilizării surselor regenerabile de teritoriale organizate la nivel de Din 15 septembrie, autorităţile şi 
energie.comună, oraş, municipiu, judeţ. instituţiile publice care doresc 
Suma alocată sesiunii de Din data de 20 septembrie 2021, participarea în cadrul 
finanţare este de 1,40 miliarde demarează sesiunea de Programului privind creşterea 
lei, iar finanţarea se acordă în depunere a cererilor de finanţare eficienţei energetice şi 
procent de maximum 100% din şi încărcarea documentelor gestionarea inteligentă a energiei 
cheltuielile eligibile ale unui aferente, care se vor realiza prin în clădiri publice pot accesa 
obiectiv de investiţie şi în limita intermediul conturilor de aplicaţia informatică pusă la 
sumelor ce pot fi acordate pentru utilizatori create. Perioada de dispoziţie de AFM, pentru crearea 
fiecare categorie de solicitanţi.înscriere în aplicaţia informatică conturilor de utilizatori şi 

a cererilor de finanţare şi În cadrul unei sesiuni de descărcarea modelului cererii de 
încărcarea documentelor finanţare, suma maximă care finanţare în vederea completării 
aferente este 20 septembrie - 20 poate fi acordată unui solicitant, acesteia.
noiembrie 2021.”, a scris prin una sau mai multe cereri de Din 20 septembrie 2021 a 
parlamentarul călărăşean pe FB. finanţare, este: demarat şi sesiunea de depunere 

- 3.000.000 lei pentru comune cu a cererilor de finanţare şi Potrivit AFM, programul se 
o populaţie de până la 5.000 de încărcarea documentelor adresează unităţilor 
locuitori inclusiv; aferente, care se vor realiza prin administrativ-teritoriale 

intermediul conturilor de organizate la nivel de comună, - 6.000.000 lei pentru comune cu 
utilizatori create.oraş, municipiu, judeţ, o populaţie de peste 5.001 

Cu: Josh Lucas, Ana de la Reguera, Cassidy Teianu (Skye), Valentino Tiron (tată), Eugen Centrul Judeţean de Cultură şi 
Freeman, Will PattonNicolae Enescu (primarul Humndinger).Creaţie Călăraşi, instituţie 

Gen film: Animaţie Gen film: Acţiune, Horror, Thrillersubordonată Consiliului Judeţean 
Durata: 88 minute Durata: 103 minuteCălăraşi, vă invită la film. Iată ce 
Clasificare: AG Clasificare: N15 pelicule puteţi viziona la Cinema 
Premiera în România: 20.08.2021 Premiera în România: 13.08.20213D/2D în perioada 1-21 octombrie 
Patrula căţeluşilor a pornit într-o nouă Noaptea judecăţii anuale o ia pe un alt drum 2021:
misiune! Când cel mai mare rival al lor, când membrii unei mişcări underground, 
Humndinger, devine primar în orăşelul vecin, care consideră că o singură noapte pe an de 
şi începe să semene haos împreună cu o anarhie şi crime nu e de ajuns, decid să ia cu Patrula căţeluşilor - 2D bandă de pisici neobrăzate, Ryder îşi adună asalt America printr-o campanie de masacre 
echipa de căţeluşi pentru a înfrunta cea mai (variantă dublată) care să semene haosul fără vreun moment 
mare provocare din cariera lor! În timp ce de întrerupere. Aşadar, nimeni nu mai e în 01.10.2021, ora: 12:30
unul dintre căţeluşi trebuie să se împace cu siguranţă, de această dată.02 – 03.10.2021, orele 10:00 şi 12:30 trecutul lui în Oraşul Aventurii, echipa îşi 
găseşte un aliat nou, pe descurcăreţul 
şoricar Liberty. Împreună, înarmaţi cu Venom: Să fie carnagiu - 3D 
gadgeturi nemaivăzute şi cu echipament 

15 - 21.10.2021, orele: 17:00 şi 20:00high-tech, Patrula se luptă pentru a salva 
cetăţenii din Oraşul Aventurii! Luni, filmul nu va fi proiectat

Regia: Andy Serkis

Cu: Tom Hardy, Michelle Williams, Woody Nu e vreme de murit - 3D 
Harrelson

01 - 07.09.2021, orele: 17:00 şi 20:00 Gen film: Acţiune, Horror SF
Regia: Cary Joji Fukunaga Addams), Adina Lucaciu (Margaux), Tomi Durata: 120 minute
Cu: Ana de Armas, Naomie Harris, Daniel Cristin (Gomez Addams), Olimpia Mălai Premiera în România: 15.10.2021
Craig, Ralph Fiennes, Léa Seydoux (Bunica), Claudiu Tonea (Pugsley Addams), Eddie deja s-a obişnuit cu viaţa în simbioză, 
Gen film: Acţiune, Aventuri, Thriller Valeria Stoian (Wednesday Addams), Ana deşi traiul cu Venom numai comod nu este. 

Tomi (Parker).Durată: 163 minute Însă, când reporterul are şansa istorică de a-i 
Gen film: Animaţie, Aventuri, Comedie, Clasificare: AP12 lua un interviu lui Cletus, Venom (până 
Familie, SF acum, fără rival) face cunoştinţă cu un nou Premiera în România: 01.10.2021
Durata: 90 minute simbiot, mult mai puternic şi mai agresiv: Bond a părăsit serviciile secrete. Dar liniştea 
Rating: AG Carnage - arma prin care asasinul în serie lui este de scurtă durată, iar vechiul său 

încarcerat de mulţi ani vrea să semene haos prieten Felix Leiter de la CIA îşi face apariţia Premiera în România: 08.10.2021
în lume pentru a se răzbuna pentru şi îi cere ajutorul, conducându-l pe Bond pe Morticia şi Gomez sunt deranjaţi de faptul că 
suferinţele îndurate. Creatura dezlănţuită îşi urmele unui ticălos misterios, înarmat cu o Wednesday şi Pugsley cresc şi nu mai vor să 
extinde în fiecare secundă arsenalul, are nouă tehnologie periculoasă. petreacă timp cu restul familiei. Pentru a-şi 
abilităţi nemaivăzute, se caţără, se târăşte, reclădi legăturile de familie, decid să plece 
se regenerează rapid. Cei doi simbioţi se toţi cu camperul lor bântuit într-o vacanţă. 
luptă pe viaţă şi pe moarte, iar Eddie şi Familia Addams 2 - 2D Aventura prin America îi aduce în tot felul de Regia: Cal Brunker
lumea întreagă sunt simple victime.situaţii hilare, cu personaje stranii.Cu: voce – limba română: Claudiu Bleonţ (variantă dublată)

(Tony), Alina Chinie (Delores), Mihai 08 şi 15.10.2021, ora: 12:30
Bisericanu (Rocket), Smaranda Caragea PROGRAM CASIERIE09 – 10.10.2021 şi 16 – 17.10.2021, orele Noaptea judecăţii eterne - (Carmen), Gabriel Costin (şofer camion), 

10:00 şi 12:30Mihai Munteniţă (Ruben), Virgil Aioanei 2D MARŢI – JOI: 16.00 - 21.00
Regia: Greg Tiernan, Conrad Vernon, Kevin (Marty), Lucian Ionescu (Harris), Alexandru VINERI: 12.30 – 21.0008 - 14.10.2021,  orele: 17:00 şi 20:00PavlovicMike Gheorghiu (Rubble), Ernest Fazakas 

SÂMBĂTĂ – DUMINICĂ: 9.00 – 21.00Luni filmul nu va fi programat(căpitanul Turbot), Olimpia Mălai Cu: voce – limba română: Ionuţ Grama 
LUNI, CINEMATOGRAFUL ESTE ÎNCHIS.Regia: Everardo Gout(Goodway), Bianca Popescu (Kendra), Alina (unchiul Fester), Florentina Ţilea (Morticia 

Căminul cultural va fi 
modernizat cu fonduri 

guvernamentale

n Primăria Roseţi

Au fost aprobaţi noii indicatori tehnico - economici 
precum şi analiza instituţională aferente obiectivului 

de investiţii „Înfiinţare sistem de distribuţie gaze 
naturale în localitatea Roseţi, judeţul Călăraşi”

Ansamblul folcloric „Hora” din 
Independenţa, prezent la Festivalul 

„Răvăşitul Oilor” de la Bran

Nicuşor Cionoiu: Pe 14 septembrie, AFM 
a lansat Programului privind creşterea 

eficienţei energetice în clădirile publice

n Centrul Judeţean de Creaţie şi Cultură Călăraşi

Program Cinema 3D/2D în perioada 1-21 octombrie 2021



Sâmbătă, 18 septembrie, Ansamblul Folcloric comunal "HORA" 
Independenţa, coordonat de viceprimarul, Gabriel Cristian Tudor şi de 
coregraful Aurel Mailat, a evoluat în cadrul Festivalului Brânzei şi al 
Pastramei "Răvăşitul Oilor", organizat în comuna Bran (judeţul Braşov). 
Format din 35 de fete, 
fapt care-l face unic în 
zona Munteniei, 
ansamblul a lăsat o 
impresie excelentă 
privitorilor pe 
parcursul celor 60 de 
minute cât s-a aflat pe 
scenă. Coregrafia, 
aplaudată la scenă 
deschisă, a constat în 
suite de jocuri din zona 
Munteniei.
A doua zi duminică pe aceeaşi scenă a urcat şi Ansamblul Folcloric Spicul din 
comuna Dorobanţu.
Festivalul Brânzei şi al Pastramei s-a reluat, după o pauză de un an, 
desfăşurându-se în perioada 17-19 septembrie, la Bran, în apropierea 
drumului naţional 73, în vecinătatea Castelui Bran spre Rucăr şi Câmpulung, 
pe platoul numit "Inima Reginei".
“Răvăşitul Oilor” este un eveniment vechi, organizat pentru prima oară în 
anul 1968, completându-se mai recent cu “Festivalul Brânzei şi al 
Pastramei“. Timp de 3 zile, aici se adună păstori din toată zona, crescători de 
animale şi meşteri populare din mai multe zone ale României.
Acestora li se adaugă turiştii români şi străini aflaţi în zona Bran-Moieciu 
care asistă la diverse concursuri, expoziţii cu vânzare şi spectacole folclorice 
şi nu numai.
Participanţii la eveniment au prilejul să cânte, să danseze şi să mănânce 
toate felurile de preparate din lapte, carne precum şi fructe proaspete, 
miere şi altele, dar să şi cunoască tradiţiile şi obiceiurile pastorale.
Tot cu acest prilej meşterii populari din toata ţara îşi expun obiectele 
tradiţionale: ceramică, obiecte de port popular, ţesături, sculpturi etc. La 
eveniment au fost invitate ansambluri folclorice şi intepreţi de folclor din 
mai multe zone ale ţării.

fezabilitate aferente obiectivului 
''Înfiinţare sistem de distribuţie gaze 
naturale în localitatea Roseţi, judeţul 
Călăraşi'.
În cadrul HCL 38, adoptată la finele lunii 
august, s-a aprobat şi finanţarea din 
bugetul local al comunei Roseţi a 
cheltuielilor proprii aferente care se vor 
aloca de la bugetul local până la 
momentul aprobării proiectului.
Reprezentantul legal al comunei Roseţi, 
judeţul Călăraşi în relaţia cu Autoritatea 
de Management POIM este, potrivit legii, 
primarul Nicolae Râjnoveanu, în dubla sa 
calitate şi de ordonator principal de 
credite.

Indicatorii tehnico economici si 
caracteristicile principale ale 
proiectului “Înfiinţare sistem 
distribuţie gaze naturale în Conducerea Primăriei comunei Roseţi a interconectare a Sistemului Naţional de 

transport a gazelor naturale cu alte state localitatea Roseţi, judeţul Călăraşi”mai făcut un pas important în direcţia 
vecinepotrivit prevederilor Ghidului cuplării localităţii la reţeaua de gaze 1. Valoarea totală a proiectului pentru, solicitantului ''Dezvoltarea reţelelor naturale. Pe 26 august, consilierii locali realizarea obiectivelor sistemului de inteligente de distribuţie a gazelor au adoptat în unanimitate, în plenul distribuţie gaz cu material tubular din naturale în vederea creşterii nivelului de unei şedinţe ordinare, Hotărârea privind polietilenă de înaltă densitate, PE 100 flexibilitate, siguranţă, eficienţă în aprobarea noilor indicatori tehnico – SDR 11, este de 51,214,833.34 lei cu operare, precum şi de integrare a 

economici precum şi analiza TVA (conform deviz).activităţilor de transport, distribuţie şi 
instituţională aferente obiectivului de 1.1 Valoarea totala (exclusiv TVA) : consum final”
investiţii „Înfiinţare sistem de distribuţie 43,102,220.45 lei

Primele demersuri privind introdicerea gaze naturale în localitatea Roseţi, 
1.2 Din care C+M: 36,750,716.62 leireţelei de gaze în comună au fost iniţiate judeţul Călăraşi”.

în decembrie 2020 atunci când au fost 2. Total eligibil pentru UAT Comuna 
Conform devizului, investiţia este adoptate de către aleşii locali H.C.L. Roseţi este de 42,842,471.45 lei
estimată la 51.214.833,34 lei (TVA Roseţi nr. 67 din 14.12.2020 privind 3. Total nerambursabil: 42,628,259.10 lei
inclus), contribuţia UAT Roseţi fiind de aprobarea necesităţii şi oportunităţii 

4. Total contribuţie proprie: 214,212.35 214.212, 35 lei. Finanţarea se va face în realizării investiţiei'' 'Înfiinţare sistem de 
leicadrul Programului Operaţional distribuţie gaze naturale în localitatea 

Infrastructura Mare 2014-2020 POIM, Roseţi, judeţul Călăraşi'' şi respectiv  5. Nr. de branşamente total: 1755
Axa Prioritară 8 Sisteme inteligente şi H.C.L. nr. 68 din 14.12.2020 privind  6. Lungime totală reţea gaze: 37,057 kmsustenabile de transport al energiei aprobarea indicatorilor tehnico-

 7. Durata de realizare a investiţiei: 36 electrice şi gazelor naturale, Obiectivul economici precum şi actualizarea 
lunispecific 8.2 Creşterea gradului de documentaţiei tehnice faza studiu de 
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www.interregrobg.eu
      Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene

Programul Interreg V-A România – Bulgaria celebrează identitatea şi unitatea în Europa

n Primăria Ştefan Vodă

Cu ocazia Zilei Cooperării Europene 2021, 21 parte foarte importantă din tezaurul unei ţări.
septembrie, Biroul Regional pentru Cooperare Prin iniţiativa noastră ne-am propus ca o mică 
Transfrontalieră Călăraşi pentru graniţa parte din moştenirea culturală să fie 
România-Bulgaria (BRCT Călăraşi), a organizat prezentată tuturor, prin intermediul 
o acţiune online cu titlul „Costume populare - fotografiilor trimise de entuziaşti ai folclorului, 
Identitate şi cultură, modalităţi de a ne în care sunt prezentate costume populare sau 
înţelege unii pe alţii". În acest an, pentru al oameni ce îşi poartă cu mândrie costumele 
zecelea an la rând, cooperarea teritorială a fost populare şi care fac cunoscută publicului larg 
sărbătorită de întreaga comunitate europeană, bogatul tezaur cultural al Uniunii Europene. 
Europa fiind un amestec unic de culturi ce Fotografiile în care sunt înfăţişate costume 
trebuie să se înţeleagă reciproc, pentru a-şi populare din România şi Bulgaria, dar şi din alte 
atinge potenţialul maxim. părţi ale Europei, pot fi vizualizate pe pagina de 
Frumuseţea unei culturi este reprezentată de Facebook a Programului, într-un album separat 
diversitate, iar fiecare ţară îşi are propria intitulat – EC Day 2021 - Folk costumes – Identity 
istorie şi obiceiuri tradiţionale, propriul folclor. and culture, ways to understand each other.

tradiţiilor populare!Ce altceva este folclorul dacă nu sufletul unui Vă invităm să vă bucuraţi de frumuseţea 
Pentru a afla mai multe informaţii despre popor, gândirea lui, sentimentele lui, trăirile 
Programul Interreg V-A România-Bulgaria, lui?! Este cartea de vizită a unei naţii în lume, 
despre evenimentele viitoare, dar şi despre este identitatea acesteia. Prin natura sa, 
proiectele finanţate, vă invităm să accesaţi costumul tradiţional popular se distinge prin 
pagina de internet www.interregrobg.eu.specificitate şi originalitate, reprezentând o 

Comuna Ştefan Vodă va beneficia de un sediu 
modernizat al Căminului cultural. Convocaţi joi, 23 
septembrie în şedinţă ordinară de plen consilierii locali 
ai comunei Ştefan Vodă au aprobat în unanimitate 
Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei 
tehnico – economice pentru investiţia „Reabilitarea, 
modernizarea, dotarea şi extinderea Aşezământului 
Cultural din Comuna Ştefan Vodă”.
Valoarea totală a investiţiei ce va fi realizată cu fonduri 
guvernamentale de către Compania Naţională de 
Investiţii este de 6.924.943,47 lei (inclusiv TVA). 
Valoarea finanţată prin subprogram CNI este de 
6.680.679,83 lei (inclusiv TVA) iar valoarea suportată din 
bugetul local este de 244.263,64 lei (inclusiv TVA).
Suprafaţa construită total este de 801,45 mp, din care 
pentru corp Cămin, 470,81 mp, respectiv corp Atelier, 
330,64 mp. Suprafaţa desfăşurată total este de 900,89 
mp.
Cheltuielile pentru racordurile la utilităţi (energie 
electrică, apă, canal, gaz, etc) vor fi finanţate integral de 
la bugetul local. După realizarea obiectivului, Consiliul 
Local are obligaţia să menţină destinaţia acestuia şi să-l 
întreţină pe o perioadă de minim 15 ani.
Tot în cadrul aceleiaşi şedinţe ordinare a fost aprobat şi 
Proiectul de hotărâre privind predarea către Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei prin 
Compania Naţională de Investiţii CNI SA a 
amplasamentului situat în localitatea Ştefan Vodă, 
strada Viorelelor, nr. 67 şi asigurarea condiţiilor în 
vederea executării obiectivului de investiţii 
„Reabilitarea, modernizarea, dotarea şi extinderea 
Aşezământului Cultural din Comuna Ştefan Vodă, judeţul 
Călăraşi”.

Într-o postare pe pagina subdiviziunilor administrativ- locuitori;
personală de Facebook, senatorul teritoriale ale municipiului - 8.000.000 lei pentru oraşe;
PSD de Călăraşi, Nicuşor Cionoiu Bucureşti şi instituţiilor publice - 14.000.000 lei pentru consilii 
invită reprezentanţii autorităţilor din subordinea/în coordonarea judeţene;
publice locale să să acceseze autorităţilor deliberative ale 

- 14.000.000 lei pentru municipiul proiecte în cadrul Programului administraţiei publice locale.
de rang 0;privind creşterea eficienţei Acestea pot beneficia de fonduri 
- 14.000.000 lei pentru municipii energetice în clădirile publice. pentru modernizarea şi creşterea 
de rang I;eficienţei energetice a clădirilor “Pe 14 septembrie 2021 

publice, contribuind în acelaşi - 10.000.000 lei pentru municipii Administraţia Fondului pentru 
timp la îmbunătăţirea calităţii de rang II;Mediu  a lansat Programului 
mediului prin reducerea emisiilor - 12.000.000 lei pentru privind creşterea eficienţei 
de gaze cu efect de seră, precum subdiviziunile administrativ-energetice în clădirile publice. 
şi la reducerea consumului anual teritoriale ale municipiului Programul se adresează 
de energie primară şi promovarea Bucureşti.unităţilor administrativ-
utilizării surselor regenerabile de teritoriale organizate la nivel de Din 15 septembrie, autorităţile şi 
energie.comună, oraş, municipiu, judeţ. instituţiile publice care doresc 
Suma alocată sesiunii de Din data de 20 septembrie 2021, participarea în cadrul 
finanţare este de 1,40 miliarde demarează sesiunea de Programului privind creşterea 
lei, iar finanţarea se acordă în depunere a cererilor de finanţare eficienţei energetice şi 
procent de maximum 100% din şi încărcarea documentelor gestionarea inteligentă a energiei 
cheltuielile eligibile ale unui aferente, care se vor realiza prin în clădiri publice pot accesa 
obiectiv de investiţie şi în limita intermediul conturilor de aplicaţia informatică pusă la 
sumelor ce pot fi acordate pentru utilizatori create. Perioada de dispoziţie de AFM, pentru crearea 
fiecare categorie de solicitanţi.înscriere în aplicaţia informatică conturilor de utilizatori şi 

a cererilor de finanţare şi În cadrul unei sesiuni de descărcarea modelului cererii de 
încărcarea documentelor finanţare, suma maximă care finanţare în vederea completării 
aferente este 20 septembrie - 20 poate fi acordată unui solicitant, acesteia.
noiembrie 2021.”, a scris prin una sau mai multe cereri de Din 20 septembrie 2021 a 
parlamentarul călărăşean pe FB. finanţare, este: demarat şi sesiunea de depunere 

- 3.000.000 lei pentru comune cu a cererilor de finanţare şi Potrivit AFM, programul se 
o populaţie de până la 5.000 de încărcarea documentelor adresează unităţilor 
locuitori inclusiv; aferente, care se vor realiza prin administrativ-teritoriale 

intermediul conturilor de organizate la nivel de comună, - 6.000.000 lei pentru comune cu 
utilizatori create.oraş, municipiu, judeţ, o populaţie de peste 5.001 

Cu: Josh Lucas, Ana de la Reguera, Cassidy Teianu (Skye), Valentino Tiron (tată), Eugen Centrul Judeţean de Cultură şi 
Freeman, Will PattonNicolae Enescu (primarul Humndinger).Creaţie Călăraşi, instituţie 

Gen film: Animaţie Gen film: Acţiune, Horror, Thrillersubordonată Consiliului Judeţean 
Durata: 88 minute Durata: 103 minuteCălăraşi, vă invită la film. Iată ce 
Clasificare: AG Clasificare: N15 pelicule puteţi viziona la Cinema 
Premiera în România: 20.08.2021 Premiera în România: 13.08.20213D/2D în perioada 1-21 octombrie 
Patrula căţeluşilor a pornit într-o nouă Noaptea judecăţii anuale o ia pe un alt drum 2021:
misiune! Când cel mai mare rival al lor, când membrii unei mişcări underground, 
Humndinger, devine primar în orăşelul vecin, care consideră că o singură noapte pe an de 
şi începe să semene haos împreună cu o anarhie şi crime nu e de ajuns, decid să ia cu Patrula căţeluşilor - 2D bandă de pisici neobrăzate, Ryder îşi adună asalt America printr-o campanie de masacre 
echipa de căţeluşi pentru a înfrunta cea mai (variantă dublată) care să semene haosul fără vreun moment 
mare provocare din cariera lor! În timp ce de întrerupere. Aşadar, nimeni nu mai e în 01.10.2021, ora: 12:30
unul dintre căţeluşi trebuie să se împace cu siguranţă, de această dată.02 – 03.10.2021, orele 10:00 şi 12:30 trecutul lui în Oraşul Aventurii, echipa îşi 
găseşte un aliat nou, pe descurcăreţul 
şoricar Liberty. Împreună, înarmaţi cu Venom: Să fie carnagiu - 3D 
gadgeturi nemaivăzute şi cu echipament 

15 - 21.10.2021, orele: 17:00 şi 20:00high-tech, Patrula se luptă pentru a salva 
cetăţenii din Oraşul Aventurii! Luni, filmul nu va fi proiectat

Regia: Andy Serkis

Cu: Tom Hardy, Michelle Williams, Woody Nu e vreme de murit - 3D 
Harrelson

01 - 07.09.2021, orele: 17:00 şi 20:00 Gen film: Acţiune, Horror SF
Regia: Cary Joji Fukunaga Addams), Adina Lucaciu (Margaux), Tomi Durata: 120 minute
Cu: Ana de Armas, Naomie Harris, Daniel Cristin (Gomez Addams), Olimpia Mălai Premiera în România: 15.10.2021
Craig, Ralph Fiennes, Léa Seydoux (Bunica), Claudiu Tonea (Pugsley Addams), Eddie deja s-a obişnuit cu viaţa în simbioză, 
Gen film: Acţiune, Aventuri, Thriller Valeria Stoian (Wednesday Addams), Ana deşi traiul cu Venom numai comod nu este. 

Tomi (Parker).Durată: 163 minute Însă, când reporterul are şansa istorică de a-i 
Gen film: Animaţie, Aventuri, Comedie, Clasificare: AP12 lua un interviu lui Cletus, Venom (până 
Familie, SF acum, fără rival) face cunoştinţă cu un nou Premiera în România: 01.10.2021
Durata: 90 minute simbiot, mult mai puternic şi mai agresiv: Bond a părăsit serviciile secrete. Dar liniştea 
Rating: AG Carnage - arma prin care asasinul în serie lui este de scurtă durată, iar vechiul său 

încarcerat de mulţi ani vrea să semene haos prieten Felix Leiter de la CIA îşi face apariţia Premiera în România: 08.10.2021
în lume pentru a se răzbuna pentru şi îi cere ajutorul, conducându-l pe Bond pe Morticia şi Gomez sunt deranjaţi de faptul că 
suferinţele îndurate. Creatura dezlănţuită îşi urmele unui ticălos misterios, înarmat cu o Wednesday şi Pugsley cresc şi nu mai vor să 
extinde în fiecare secundă arsenalul, are nouă tehnologie periculoasă. petreacă timp cu restul familiei. Pentru a-şi 
abilităţi nemaivăzute, se caţără, se târăşte, reclădi legăturile de familie, decid să plece 
se regenerează rapid. Cei doi simbioţi se toţi cu camperul lor bântuit într-o vacanţă. 
luptă pe viaţă şi pe moarte, iar Eddie şi Familia Addams 2 - 2D Aventura prin America îi aduce în tot felul de Regia: Cal Brunker
lumea întreagă sunt simple victime.situaţii hilare, cu personaje stranii.Cu: voce – limba română: Claudiu Bleonţ (variantă dublată)

(Tony), Alina Chinie (Delores), Mihai 08 şi 15.10.2021, ora: 12:30
Bisericanu (Rocket), Smaranda Caragea PROGRAM CASIERIE09 – 10.10.2021 şi 16 – 17.10.2021, orele Noaptea judecăţii eterne - (Carmen), Gabriel Costin (şofer camion), 

10:00 şi 12:30Mihai Munteniţă (Ruben), Virgil Aioanei 2D MARŢI – JOI: 16.00 - 21.00
Regia: Greg Tiernan, Conrad Vernon, Kevin (Marty), Lucian Ionescu (Harris), Alexandru VINERI: 12.30 – 21.0008 - 14.10.2021,  orele: 17:00 şi 20:00PavlovicMike Gheorghiu (Rubble), Ernest Fazakas 

SÂMBĂTĂ – DUMINICĂ: 9.00 – 21.00Luni filmul nu va fi programat(căpitanul Turbot), Olimpia Mălai Cu: voce – limba română: Ionuţ Grama 
LUNI, CINEMATOGRAFUL ESTE ÎNCHIS.Regia: Everardo Gout(Goodway), Bianca Popescu (Kendra), Alina (unchiul Fester), Florentina Ţilea (Morticia 

Căminul cultural va fi 
modernizat cu fonduri 

guvernamentale

n Primăria Roseţi

Au fost aprobaţi noii indicatori tehnico - economici 
precum şi analiza instituţională aferente obiectivului 

de investiţii „Înfiinţare sistem de distribuţie gaze 
naturale în localitatea Roseţi, judeţul Călăraşi”

Ansamblul folcloric „Hora” din 
Independenţa, prezent la Festivalul 

„Răvăşitul Oilor” de la Bran

Nicuşor Cionoiu: Pe 14 septembrie, AFM 
a lansat Programului privind creşterea 

eficienţei energetice în clădirile publice

n Centrul Judeţean de Creaţie şi Cultură Călăraşi

Program Cinema 3D/2D în perioada 1-21 octombrie 2021
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