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Primarul municipiului
Calafat: “Numai printr-un
act administrativ transparent
putem crea împreună un
viitor durabil, de care să fie
mândri și copiii noștri.”

Administratorul public al
municipiului Calafat:
“Orașul Calafat are nevoie
de o nouă abordare
managerială.”

Directorul Școlii generale
nr. 2 C-tin Gerotă:
„Avem nevoie de o școală
primitoare, care asigură tuturor
elevilor progres în învățare.”

În perioada 12 - 15 mai
2022, Primăria Calafat și
Consiliul Local Calafat
organizează Zilele
municipiului Calafat,
ediția a XXIX-a.

Bilanț de activitate
al Primăriei municipiului
Calafat în perioada
noiembrie 2020 –
aprilie 2022

Managerul Spitalului
municipal Calafat: “Îmi doresc
ca împreună cu colegii medici și
cu întreg personalul sanitar să
oferim servicii medicale cât mai
bune pentru locuitorii zonei.”

9 Mai 1877 – Ziua
Independenței de Stat
a României
Regele Carol I: „Asta-i
muzica ce-mi place!”

Echipa de fotbal
Dunărea Calafat, în
marș spre liga a III-a

ÎMPREUNĂ PENTRU CALAFAT
Interviu cu primarul municipiului Calafat, dl. Mitulețu Dorel

Î: Ce v-a determinat să candidați pentru funcția de
primar?
R: M-am născut în anul 1965 în orașul Calafat, am
copilărit în Calafat, am urmat cursurile primare,
gimnaziale și liceale în Calafat. Apoi am urmat și
cursurile Universității Spiru Haret, Facultatea de drept,
inclusiv masteratul.
Am intrat în câmpul muncii în anul 1984 la Fabrica
de conserve Calafat, unde am activat ca muncitor
necalificat, mecanic, gestionar. Apoi din anul 1988
m-am transferat la Oficiul poștal Calafat în funcția de
mânuitor de valori, după care am ocupat funcția de
oficiant, cea de casier, iar din anul 1996 am devenit
dirigintele Oficiului poștal Calafat.
Se spune că ceea ce faci în viață pentru tine dispare
o dată cu tine, dar ceea ce faci pentru alții va dăinui peste
timp. Acesta este crezul meu în viață, acesta este motivul
pentru care am ales să candidez la funcția de primar al
municipiului Calafat.
Pot afirma cu tărie că mă caracterizează următoarele
trăsături: responsabilitate, modestie, cinste, curajul de a
fi eu însumi, de a-mi asuma deciziile, tenacitate, onoare,
perseverență, hotărâre, toleranță și, nu în ultimul rând,
convingerea fermă că în viață trebuie să trăiești și pentru
a-ți ajuta semenii. Sunt un om cu frică de Dumnezeu, un
om cu bun simț, un om care respectă și dorește să fie
respectat.
Consider că acestea sunt calități obligatorii ale unui
primar, pentru ca o comunitate să prospere. Tocmai de
aceea mă voi zbate zi de zi pentru a avea cu toții o viață
bazată pe normalitate, pe condiții decente în municipiul
Calafat.
Î: Cum se desfășoară activitatea în primărie de când ați
preluat mandatul de primar?
R: Trebuie să precizez mai întâi că nu sunt novice în
viața publică și administrativă a urbei. Astfel, în perioada
2008-2011 și 2016-2020 am fost consilier local, iar în
perioada 2011-2016 am fost viceprimar al municipiului
Calafat.
Anii dedicați serviciului public, începând cu anul
2008 și până în prezent, s-au bazat pe credința mea

neclintită în capacitatea de a uni oamenii în jurul
valorilor sociale și umane importante, care să le aducă
dezvoltare, echilibru spiritual și forța de a trece peste
timp.
Axul central al preocupărilor mele îl constituie
soluționarea problemele curente ale colectivității locale,
cu respectarea următoarelor principii: prioritizarea
interesului exclusiv al cetățeanului; respectarea legalității;
asigurarea promptă și eficientă, fără corupție, abuz de
putere și presiuni politice a tuturor activităților aparatului de
specialitate din primărie. Promovez o guvernare locală
bazată pe transparență și liber acces la informațiile de
interes public.
Anul 2021 a fost unul foarte dificil și total atipic. Din
cauza pandemiei provocate de infecția cu coronavirusul
Covid19, ne-am confruntat cu situații absolut noi, în care
rapiditatea luării deciziilor a fost foarte importantă, cu
maximum de responsabilitate. Am fost nevoiți să luăm
măsuri de protecție a personalului, să organizăm centrul
de vaccinare, să asigurăm triajul epidemiologic, să
acordăm asistență persoanelor izolate la domiciliu, etc.
Acum toate aceste aspecte nu mai par la fel de
importante, însă întreaga echipă a primăriei s-a
mobilizat exemplar și împreună am depășit cu bine
această criză.
Î: Cum apreciați colaborarea cu Consiliul Local
Calafat?
R: Până în prezent în calitate de primar am inițiat mai
multe proiecte de hotărâri ale consiliu local și au fost
adoptate în Consiliul Local 280 de hotărâri. Ca în orice
sistem democratic, părerile și opțiunile sunt pro și contra
iar majoritatea decide.
Î: Ce planuri de viitor aveți pentru municipiul
Calafat?
R: Consider că până în prezent primăria a obținut
rezultate pozitive în activitate și ne dorim ca pe viitor să
menținem un trend ascendent al acestora, astfel încât ele
să fie nu doar statistic notabile, ci ca întreaga noastră
activitate să răspundă nevoilor, doleanțelor și așteptărilor
cetățenilor municipiului Calafat în slujba cărora ne
aflăm.
În orașul nostru trăiesc oameni de toate categoriile, cu
diverse nevoi și interese. A schimba un lucru în bine are
mai multă valoare decât a încerca să explici de ce alte
lucruri nu sunt așa cum ar trebui să fie. Datoria mea este
ca tot ceea ce întreprindem să fie în beneficiul întregii
comunități.
Ca primar al tuturor calafetenilor, doresc încă o dată
să declar disponibilitatea mea și a primăriei de a fi un partener
viabil și serios de dialog cu locuitorii municipiului nostru,
pentru că numai printr-un act administrativ transparent putem
crea împreună un viitor durabil, de care să fie mândri și copiii
noștri. Numai împreună vom avea puterea și motivația
necesară să facem din Calafat un oraș așa cum ni-l dorim cu
toții: prosper, curat, sigur și primitor.

BILANȚ
de activitate
PRIMARIA MUNICIPIULUI CALAFAT
Primar MITULEȚU DOREL
noiembrie 2020 - aprilie 2022

1. Începând cu data de 16.12.2020, a fost
implementat sistemul informatic GHISEUL.RO, pentru
facilitarea plății online a taxelor și impozitelor locale.
2. Începând cu data de 05.01.2021 a fost înființat
Centrul de vaccinare Covid19 în incinta Casei de Cultură
Calafat, care a funcționat până în data de 15 martie 2022.
3. Începând cu data de 19.01.2021 a fost înființat
Biroul pentru înmatriculări autovehicule în incinta
Direcției Servicii Utilități Publice Calafat.
4. Începând cu data de 22.01.2021 s-a implementat
sistemul POS la casieria primăriei, dispozitiv electronic
de plată cu cardul bancar a taxelor și impozitelor.
5. S-a solicitat Guvernului României trecerea Taberei
Calafat din administrarea Ministerului Tineretului și
Sportului în administrarea Consiliului Local Calafat,
întocmindu-se documentația necesară și făcându-se
demersuri în acest sens.
6. În luna martie 2021 fost înființat sediul nou al
Bibliotecii municipale George Șt. Marincu în incinta
Casei de Cultură Calafat.
7. S-a solicitat Guvernului României trecerea unui
teren de 4,8 ha din administrarea Agenției Domeniilor
Statului în administrarea Consiliului Local Calafat și
s-au făcut demersuri pentru amenajarea unei parcări
publice pentru autovehiculele care tranzitează teritoriul
României spre Punctul de trecere a frontierei Calafat.
8. În anul 2021, prin noua organigramă a Primăriei
municipiului Calafat, s-a redus numărul funcțiilor de
conducere din aparatul de specialitate al primarului,
reorganizându-se statul de funcții, realizându-se astfel
o reducere a cheltuielilor de personal cu suma de
1.000.000 lei (10 miliarde lei vechi).
9. S-a reușit obținerea finanțării în sumă de 1,7 mil.
euro (8.398.000 lei) pentru construirea unei baze sportive
tip I în mun. Calafat (teren de fotbal cu pistă alergare,
teren minifotbal, handbal, baschet, tenis, clădire
administrativă și parcare), amplasată pe str. A.I. Cuza
nr.5.
10. S-a aprobat amplasarea Sălii de sport cu 180 locuri
în mun. Calafat, lângă stadion, iar ulterior s-au făcut
demersuri pentru realizarea investiției în valoare de
2.212.000 euro (10.927.280 lei) prin intermediul
Companiei Naționale de Investiții din cadrul Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.
11. S-au făcut demersuri și s-a depus documentația

necesară pentru solicitarea la Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și Administrației a finanțării pentru
realizarea unui bazin acoperit de înot, a unui centru de
îngrijire pentru bătrâni și pentru reabilitarea sediului
Primăriei municipiului Calafat.
12. În luna mai 2021 s-a efectuat sterilizarea câinilor
fără stăpân și pisicilor de pe raza municipiului Calafat,
prin intermediul O.N.G. Animal Society.
13. În luna mai 2021 s-au plantat peste 400 pomi,
respectiv platani, pe B-dul Tudor Vladimirescu din
municipiul Calafat, pe tronsonul dintre străzile A.I. Cuza
și 1907.
14. În anul 2021 s-au valorificat deșeurile rezultate din
dezafectarea celor șapte puncte termice din municipiul
Calafat și s-au realizat venituri bugetare de 250.000 lei.
15. S-a implementat proiectul Achiziționare
echipamente specifice pentru infrastructura de agrement
cu specific pescăresc, cu finanțare din fonduri europene
în cuantum de 445.602 lei (89.120 euro), respectiv barcă,
ponton, articole pescărești.
16. S-a realizat Strategia de dezvoltare durabilă a
municipiului Calafat în perioada 2021 - 2027.
17. La data de 11.06.2021 a fost preluat de la
Ministerul Apărării Naționale imobilul amplasat pe
B-dul Tudor Vladimirescu (fosta unitate de transmisiuni)
și a fost trecut în domeniul public al Municipiului
Calafat, urmând a fi reabilitat și dat în folosință.
18. În luna iunie 2021 -a aprobat concesionarea
suprafeței de 24,2 ha teren intravilan pentru realizarea
unui parc fotovoltaic, iar ulterior în luna ianuarie 2022
prin licitație publică a fost atribuit contractul de
concesiune a terenului către societatea „VoltaCom Dol”
din București.
19. În anul 2021 s-a repartizat Liceului teoretic
Independența Calafat suma de 100.000 lei pentru
realizare investiții, respectiv achiziționarea unui cazan
necesar pentru centrala proprie a liceului.
20. Tot în anul 2021 s-a repartizat Spitalului municipal
Calafat suma de 568.000 lei pentru funcționare și pentru
realizare investiții.
21. În luna iulie 2021 s-a efectuat tratamentul aer-sol
din elicopter împotriva țânțarilor, căpușelor, omizilor cu
insecticid avizat de Ministerul Mediului și Ministerul
Sănătății.
22. Începând cu data de 01.07.2021 s-a înființat Târgul
săptămânal în mun. Calafat, amplasat pe B-dul Horia,
Cloșca și Crișan, pe tronsonul dintre strada Gh. Doja și
B-dul Tudor Vladimirescu.
23. În luna august 2021 s-a realizat Adăpostul pentru
câinii fără stăpân, pe str. Nicolae Bălcescu nr.2A din mun.
Calafat, și ulterior s-a achiziționat remorca specială
pentru transportul animalelor capturate.
24. Cu această ocazie s-a înființat Serviciul pentru
gestionarea câinilor fără stăpân din mun. Calafat, iar
ulterior a început activitatea de capturare de pe domeniul
public a acestor animale. Până în prezent s-au capturat
171 de exemplare, din care au fost revendicate trei
exemplare și au fost adoptate 79 de exemplare.

25. Am sprijinit financiar și logistic organizarea celei
de-a XXIV-a ediții a Taberei folk Calafat, în perioada
01 - 06 august 2021.
26. S-au făcut demersuri pentru amenajarea unui
număr de 43 parcări auto cu plată în zona centrală a
municipiului Calafat.
27. În perioada iunie-septembrie 2021 au fost
achiziționate diverse echipamente pentru Direcția
Servicii Utilități Publice Calafat: un miniexcavator cu
picon, o lamă de zăpadă, freză și cupă, un tractor, o
remorcă, un vehicul de teren ATV, o sărăriță, un
rezervor suprateran de 9.500 litri pentru carburant.
28. În luna octombrie 2021 a fost lansată licitația prin
Sistemul Electronic de Achiziții Publice privind execuția
Pieței industriale Calafat, din fonduri bugetare, care va fi
amplasată pe str. 22 Decembrie nr. 38. În luna aprilie
2022 au început lucrările de execuție a pieței.
29. În luna octombrie 2021 a fost înaintată
documentația către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației pentru Modernizarea străzilor
din Ciupercenii Vechi, în cadrul Programului Național
de Investiții Anghel Saligny.
30. În luna octombrie 2021 a fost înaintată
documentația către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației pentru Amenajarea Bd. Horia,
Cloșca și Crișan, în cadrul Programului Național de
Investiții Anghel Saligny.
31. S-au făcut demersuri pentru Construire creșă mică
în mun. Calafat, iar în luna octombrie 2021 s-a obținut
finanțarea din fonduri guvernamentale pentru realizarea
acestui obiectiv. În cursul anului 2022 vor începe
lucrările de execuție a creșei, ce va fi amplasată în
cartierul Cobuz din municipiul Calafat.
32. În anul 2021 a fost realizată amenajarea modernă a
spațiilor pentru depozitarea gunoiului menajer și
reciclabil (zidire, acoperire, împrejmuire, dotare cu sursă de
apă și canalizare).
33. Este în curs de realizare amenajarea trotuarelor de
pe str. 1 Decembrie 1918 din mun. Calafat, aflate în stare
avansată de degradare.
34. În luna decembrie 2021 a fost extinsă suprafața
Cimitirului municipiului Calafat și s-a reabilitat
împrejmuirea cu gard de ciment a zonei extinse.
35. A fost lansată procedura privind reabilitarea și
consolidarea prin acoperire cu înveliș asfaltic a str. 1907 din
mun. Calafat, tronsonul dintre str. Gh. Doja și B-dul

Tudor Vladimirescu.
36. S-au făcut demersuri și s-a înaintat documentația
necesară către Parlamentul României, pentru adoptarea
unei legi prin care municipiul Calafat să fie declarat
Orașul Independenței.
37. În luna decembrie 2021 a fost reabilitată și asfaltată
strada 1907 din Calafat, pe tronsonul B-dul Tudor
Vladimirescu - str. Gheorghe Doja.
38. Pentru prima oară în istoria orașului Calafat, în
luna decembrie 2021 a fost realizat și implementat
Regulamentul cimitirelor.
39. În aceeași perioadă a fost extinsă suprafața
cimitirului din Calafat, reușindu-se astfel obținerea unei
suprafețe suplimentare pentru atribuirea locurilor de veci.
40. Tot în luna decembrie 2021 a fost reabilitată și
asfaltată str. Liniștii din Calafat și a fost realizată și
amenajată parcarea de la capelă, în fața cimitirului.
41. În aceeași perioadă au fost finalizate lucrările de
cadastrare și plan topografic ale străzilor din Calafat și satele
aparținătoare Golenți, Basarabi și Ciupercenii Vechi (72 km).
42. În luna februarie 2022 au început lucrările de
reabilitare a străzii Jiului din Calafat, pe tronsonul str.
Traian - B-dul Horia, Cloșca și Crișan.
43. În luna martie 2022 au început lucrările de reparații și
reamenajare trotuare de pe str. Constantin Stere din mun.
Calafat, pe tronsonul str. Traian - Biserica grecească.
44. Tot în luna martie 2022 au fost terminate lucrările
de reparare și reabilitare a fostului Punct termic nr. 17
din Calafat, în vederea relocării Arhivei primăriei.
45. În aceeași perioadă, pe B-dul Tudor Vladimirescu
au fost plantați 4000 trandafiri.
46. În luna martie 2022 au început lucrările de
reabilitare și modernizare a Centrului civic al municipiului
Calafat.
47. În luna aprilie 2022 au început lucrările de reparații și
reabilitare la Monumentul Independenței, din parcul de pe str.
Baba Lupa, precum și la Monumentul Centenarului
Independenței, din capătul bulevardului Tudor Vladimirescu.
48. În aceeași perioadă, în Centrul civic au fost înlocuite
vechile bănci cu altele noi, iar băncile vechi vor fi amplasate
în alte locuri publice unde este necesar.
49. Tot în luna aprilie 2022 esplanada din fața centrului
comercial Danubiu, din Centrul civic, a fost renovată și s-au
pus pavele noi, din ciment, de calitate superioară.

Interviu cu administratorul public al municipiului Calafat, dl. Catrina Cosmin

Î: Ce v-a determinat să vă asumați responsabilitatea
de a îndeplini această funcție de conducere?
R: Sunt calafetean get-beget, m-am născut și crescut
În acest frumos oraș de pe malurile Dunării. Sunt de
profesie economist și în perioada 2014-2020 am
îndeplinit funcția de administrator la Casa de tip familial
Calafat, din cadrul D.G.A.S.P.C. Dolj.
Părinții m-au învățat să respect oamenii, să fiu
„vertical”, iar la locul de muncă să fiu conștiincios și
devotat. Provin dintr-o familie de calafeteni, aflată pe
aceste meleaguri de cel puțin patru generații.

Am participat la viața publică și politică a Calafatului
fiind consilier local în perioada 2016-2020. A fost un
mandat plin de provocări, care m-a ajutat să capăt și mai
multă experiență administrativă. Astfel că din anul 2020, în
urma alegerilor locale, am acceptat propunerea
primarului Dorel Mitulețu de a ocupa funcția de
administrator public al municipiului Calafat.
Î: Cum apreciați activitatea din primărie în timpul
mandatului dvs. de administrator public?
R: Încă de la preluarea funcției am constatat că
existau diverse probleme locale și că orașul are nevoie
de o nouă abordare managerială. Activitatea pe care o
desfășor m-a făcut să fiu implicat în tot ceea ce ține de
proiectele de modernizare a Calafatului. Unele dintre
activitățile desfășurate au dat deja roade, iar altele vor
avea efecte în viitorul apropiat.
Permanent mă preocupă următoarele probleme:
satisfacerea promptă și eficientă a solicitărilor
cetățenilor; conlucrarea și comunicarea între structurile
primăriei; atragerea de fonduri externe nerambursabile;
dezvoltarea durabilă a municipiului; întreținerea

infrastructurii municipiului; susținerea și promovarea
proiectelor în domeniul social.
Spre exemplu, în această lună Primăria municipiului
Calafat a obținut Proiectul de digitalizare a administrației
publice locale, care pe viitor va îmbunătăți relația cu
cetățenii. Acest proiect are în vedere arhivarea electronică a
documentelor, gestionarea parcărilor publice, încasarea
taxelor pe teren, programări on-line, vizualizarea on-line
a documentelor depuse la registratură.
Î: Cum arată relația dintre administratorul public și
primarul municipiului?
R: Relația existentă între administratorul public și
primar este una de calitate, bazată pe încredere și respect
reciproc. Pot spune, fără teama de a greși, că noi
cooperăm în mod constructiv și eficient, având țeluri comune.
Primarul Dorel Mitulețu este o persoană cu vastă experiență în
domeniu, de la care am foarte multe de învățat. Ambii suntem
total implicați în rezolvarea tuturor problemelor administrative
ivite, dar și în dezvoltarea edilitară și modernizarea
municipiului Calafat.

Interviu cu managerul Spitalului municipal Calafat, dl. Niță Stelian

Î: Ce v-a determinat să vă asumați responsabilitatea
de a conduce acest spital?
R: După ce am absolvit Facultatea de Medicină din
Craiova am efectuat specializarea în Chirurgie generală
la Spitalul Elias din București precum și în Marea
Britanie, după care am revenit în orașul natal – Calafat –
pentru a fi aproape de familie și de oamenii locului,
practicând meseria în acest spital.
Experiența câștigată în urma activității desfășurate în
vestul Europei și în capitală m-a impulsionat să îmi
doresc îmbunătățirea serviciilor medicale oferite
pacienților și îmbunătățirea mediului de lucru al
personalului sanitar, determinându-mă să îmi asum
această responsabilitate.
Am participat la concursul organizat în anul 2021 și
am obținut mandatul de manager al Spitalului municipal
Calafat pentru o perioadă de 4 ani, în care îmi doresc ca
împreună cu colegii medici și cu întreg personalul
sanitar să oferim servicii medicale cât mai bune pentru
locuitorii zonei.
Î: Cum apreciați activitatea din spital în timpul
mandatului dvs. de manager?
R: Încă de la începutul mandatului am întâmpinat

diverse probleme, iar cea mai mare provocare a fost
reprezentată de pandemia de Covid19. Datorită efortului
colectiv am alocat în timpul valului 4 al pandemiei un
număr de 52 de paturi pentru tratarea pacienților Covid 19 și
am reușit să facem față cu succes acestei situații dificile atât
pentru pacienți cât și pentru personalul spitalului.
În altă ordine de idei, am depus eforturi susținute
pentru crearea de condiții hoteliere cât mai bune pentru
pacienți și asigurarea condițiilor de tratament optim
asociat patologiei cu care se confruntă fiecare.
În urma alocării bugetare de la Primăria municipiului
Calafat (741.500 lei în anul 2021 și 500.000 lei în anul
2022) am asigurat condiții cât mai bune pentru desfășurarea
activității medicale de către personalul nostru, prin
dotarea cu aparatură, asigurarea necesarului de
medicamente și a mijloacelor de investigații specifice
medicale. Am extins echipa de medici, tineri, care s-au
alăturat personalului medical din spital și pot oferi servicii
medicale competente pentru pacienții noștri.
Un aspect foarte important este obținerea de către spital a
nivelului 3 de acreditare, în urma evaluării Autorității
Naționale de Management al Calității în Sănătate, ceea ce
reprezintă un progres semnificativ al calității serviciilor
medicale oferite.
Î: Care este relația dintre spital și administrația
publică locală?
R: Relația cu Primăria municipiului Calafat este una solidă,
între cele două instituții existând o colaborare foarte bună. Pot
spune că primim un sprijin susținut din partea primarului
Dorel Mitulețu, care a înțeles că Spitalul municipal Calafat
trebuie să se dezvolte și să se modernizeze. Încă de la
începutul mandatului meu de manager, Primăria mun.
Calafat a alocat importante sume din bugetul local pentru buna
funcționare a spitalului și pentru realizarea unor investiții
durabile la nivelul unității noastre.
Sunt convins că bunele relații de colaborare existente în
prezent între cele două instituții vor continua, astfel încât
cetățenii să beneficieze de servicii medicale din ce în ce mai
calitative și să asigurăm gradul de satisfacție al pacienților.

Interviu cu directorul Școlii gimnaziale C-tin Gerotă din Calafat, d-na prof. Nicolae Maria-Dana

Î: Ce v-a determinat să vă asumați responsabilitatea
conducerii acestei școli generale?
R: Ca absolvent al Liceului Pedagogic, am fost mereu
înconjurată de copii și după experiența de patru ani în
funcția de director adjunct am considerat că este
momentul să mă implic și mai mult în „viața” unei școli.
Avem nevoie de o școală primitoare, în care cei mari și
cei mici se simt importanți, ascultați, înțeleși. Avem
nevoie de o școală care să ofere tuturor posibilitatea de a
deveni cea mai bună variantă a lor, în care profesorii fac
parteneriat cu părinții și construiesc o comunitate
încrezătoare, care asigură tuturor elevilor progres în
învățare.
Î: Cum apreciați activitatea din școală în timpul
mandatului dvs. de director?
R: În școală se derulează două proiecte Erasmus+:
,,Joyful School” și „Everyone is Welcome”, în cadrul
cărora elevii noștri vizitează țări precum Portugalia,
Polonia, Turcia, Italia și Irlanda și își dezvoltă abilitățile

de comunicare și colaborare. Urmează alte două proiecte
Erasmus+, care se vor desfășura în următorii doi ani, cu
parteneri din Italia și Turcia.
La sfârșitul anului trecut am semnat contractul de
finanțare pentru proiectul „Îmbunătățirea infrastructurii
de predare-învățare-evaluare pentru Școala Gimnazială
«Constantin Gerotă» Calafat”, proiect cofinanțat din
Fondul European de Dezvoltare Regională prin
Programul Operațional Competitivitate 2014-2020,
având ca obiectiv îmbunătățirea infrastructurii TIC în
domeniul e-educație.
Grație alocărilor bugetare din partea Primăriei mun.
Calafat am reușit să executăm lucrări de investiții și să
achiziționăm diverse materiale. Astfel, unitatea noastră a
primit din bugetul local suma de 67.000 lei în anul 2021
și suma de 750.000 lei în anul 2022.
În acest moment se fac lucrări de reparații și
modernizare la amfiteatrul școlii. A fost înlocuită o parte
a instalației de încălzire, au fost achiziționate pupitre
pentru sălile de clasă și pentru laboratorul de informatică și a
fost dezvoltată rețeaua de supraveghere audio-video,
urmând ca în această vară să fie înlocuit acoperișul de la
cele două corpuri de clădire.
Î: Care este relația dintre școală și administrația publică
locală?
R: Relația cu administrația publică locală este una foarte
bună, bazată pe respect și colaborare. Domnul primar Mitulețu
Dorel a înțeles nevoile comunității noastre, respectiv
personalul didactic și elevi, este aplecat asupra problemelor cu
care se confruntă instituția noastră și s-a implicat personal în
rezolvarea acestora, de fiecare dată când a fost cazul.
Beneficiem de susținerea acestuia permanent.
Am convingerea că și pe viitor va exista o colaborare la fel
de bună și fructuoasă.

9 Mai 1877 – Ziua Independenței de Stat a României

La începutul anului 1877, vasală Imperiul Otoman,
România era silită să recunoască suzeranitatea otomană,
să plătească un tribut anual și să accepte stăpânirea Porții
în Dobrogea, la gurile Dunării, iar independența țării

devenise un ideal al tuturor românilor. Astfel, izbucnirea
Războiul ruso-turc în 12 aprilie 1877 a reprezentat
ocazia ideală pentru a profita de contextul internațional
în realizarea independenței României.
În aprilie 1877, România a semnat convenția cu Rusia prin
care permitea armatei ruse să treacă pe teritoriul ei și să
ocupe linia Dunării până la gura Oltului. În temeiul aceleiași
convenții, armata română s-a angajat să fie concentrată
în Oltenia de sud.
Acest fapt a determinat bombardarea de către artileria turcă
a orașelor de pe Dunăre: Calafat, Bechet, Oltenița și Călărași
(26 aprilie 1877). Artileria română a ripostat bombardând
Vidinul: între România și Turcia intervenise starea de război.
Armata română nu avea dotarea necesară pentru a purta o
campanie militară. Guvernul liberal condus de Ion C. Brătianu
a făcut eforturi să completeze stocurile de armament și mai
ales de muniții.

La 9 mai 1877, ministrul de externe de la acea vreme,
Mihail Kogălniceanu, declara în Camera Deputaților:
“Suntem independenți, suntem națiune de sine stătătoare.
Suntem dezlegați de legăturile noastre cu Înalta Poartă.
Guvernul va face tot ce va fi în putință ca starea noastră
de stat independent să fie recunoscută de Europa”.
După celebrul discurs al lui Kogălniceanu, tot la 9 mai
1877, Camera Deputaților și Senatul au votat moțiunea
de proclamare a Independenței României, iar a doua zi
Suveranul răspundea proclamației de independență în
fața parlamentarilor adunați la Palatul regal.
Pe 15 mai 1877, regele Carol I, domnitorul României, a
vizitat bateria Carol în timpul inspecţiei pe care o avea la

Calafat. Ajuns aici, a ordonat deschiderea focului asupra
Vidinului, iar la prima lovitură românească de tun, regele
Carol a țipat în gura mare: „Asta-i muzica ce-mi place!” O
replică istorică!
Un rol important în război l-a jucat Flotila română condusă
de maiorul Nicolae Dimitrescu Maican, căruia la 28 aprilie
1877 i s-a încredințat comanda bateriilor de coastă de la
Calafat. Sub comanda sa, cele opt baterii au obținut rezultate
deosebite în timpul tragerilor de artilerie executate asupra
Vidinului, au construit podurile de vase peste Dunăre pe care
urma să treacă armata română în Bulgaria și au instalat baraje
de mine pe fluviu.
La 7 noiembrie 1877, bateria românească „Perseverența“
comandată de maiorul Maican a deschis focul asupra
monitorului otoman „Podgoriçe“. La a 77-a salvă, monitorul și odată cu acesta un remorcher și două șlepuri otomane aflate
în apropiere - a fost scufundat.
Calafatul este un oraș plin de istorie, fiind un punct strategic
în timpul Războiului pentru Independenţă. Anul acesta
aniversăm 145 de ani de la obținerea Independenței de Stat a
României, ocazie cu care Primăria municipiului Calafat va
organiza o serie de manifestări dedicate acestui moment.
Astfel, vor avea loc ceremonia militară, ceremonia
religioasă și depunerea de coroane de flori la Monumentul
Centenarului Independenței din municipiul Calafat, la care vor
participa parlamentari, membrii ai guvernului, Forțele navale,
oficialități județene și locale.

Zilele municipiului Calafat

În perioada 12 - 15 mai 2022, Primăria mun. Calafat și
Consiliul Local Calafat organizează Zilele municipiului
Calafat, ediția a XXIX-a, o manifestare devenită

tradițională, marcată prin activități omagiale, cultural-artistice,
educative și sportive.
În cadrul sărbătorii au loc mai multe evenimente, cum ar fi:
expoziții permanente de pictură, lansare de carte, muzică și
dansuri moderne, ansambluri folclorice și tradiții locale, crosul
sănătății, competiții sportive, expoziții de fotografii artistice,
expoziții de desene, dansuri populare și mai multe concerte și
recitaluri cu artiști foarte cunoscuți.
Organizatorii au pregătit un program divers, pentru
toate vârstele și vor amenaja pentru public restaurante tip
terasă și târguri tradiționale, zonă de street-food (rulote,
căruțe, trucks, standuri), zonă de produse artizanale, parc
de distracții (trenulețe, castele, carusele, mașinuțe, tobogane
gonflabile) precum și jocuri distractive.
Programul artistic pregătit pentru acest eveniment va
include recitaluri de muzică populară ale unor artiști renumiți,
acompaniați de tarafuri în fiecare seară, oferind astfel un
spectacol de calitate. De asemenea, în cadrul concertelor de
muzică ușoară vor fi prezenți artiști îndrăgiți, care vor oferi
tinerilor clipe de excepție.
La sfârșitul zilei de duminică publicul va avea ocazia să
asiste la un grandios foc de artificii, despre care organizatorii
ne asigură că merită văzut.

Echipa de fotbal Dunărea Calafat, în marș spre liga a III-a

După rezultatele din etapa a 28-a, de sâmbătă 30 aprilie
2022, echipa calafeteană s-a distanțat la 8 puncte față de
urmăritoarea Jiul Podari, cu șase etape înainte de finalul
campionatului Ligii a 4-a din județul Dolj.
Beneficiind de susținerea totală a administrației locale
și a sponsorilor locali, echipa Dunărea Calafat a reușit
să-și formeze un lot de jucători valoroși, care prin
antrenamente temeinice și jocuri bune au dus echipa pe
locul întâi, având șanse foarte mari de a ajunge la barajul
de promovare în liga a 3-a de fotbal.
Sperăm ca până la finele campionatului Dunărea
Calafat să mențină nivelul bun de joc pe teren, să
păstreze trendul ascendent de până acum, astfel încât să
atingă țelul pe care și l-a propus: promovarea în liga 3-a.
Iată componența lotului și staff-ul tehnic al echipei:
jucători - Surdu Adrian, Boabă Cosmin, Stamina Alin,

Mihalache Adrian, Cîrstea Titu, Sîrbu Cristian, Oprișan
Mădălin, Popa Mihai, Chiva Renato, Luică Samuel,
Caragea Denis, Cîrstea Alexandru, Crăc Marius, Toană
Marian, Doman Răzvan, Stanciu Costinel, Căldăraru
Luigi, Tîrîș Mihai, Coca Marian, Marinaș Alex, Afrem
Silviu; antrenori - Stoica Eduard și Chilom Vasile.
Clasament:
1. Dunărea Calafat 67p (golaveraj 90-19); 2. Jiul Podari
59p (78-27); 3. Danubius Bechet 55p (83-34); 4. C.S. Cârcea
48p (72-47); 5. Metropolitan Ișalnița 46p (46-28); 6. Unirea
Dăbuleni 45p (72-48); 7. Progresul Cerăt 45p (66-68); 8.
Unirea Amărăștii de Jos 44p (49-40); 9. Avântul Pielești 41p
(62-47); 10. Dunărea Cetate 40p (50-37); 11. A.C.S. Galicea
Mare 31p (34-49); 12. Progresul Băilești 30p (35-49); 13.
Viitorul Măceșu de Sus 25p (47-66); 14. A.C.S.O. Filiași II
24p (40-60); 15. A.C.S. Mârșani 19p (33-89); 16. Flacăra
Moțăței 11p (30-121); 17. Progresul Segarcea 6p (30-88).
Victoria Plenița și A.C.S.O. Filiași II s-au retras din
campionat.
Programul meciurilor viitoare pentru Dunărea Calafat este
următorul: CS Cârcea – Dunărea, Dunărea – Metropolitan
Ișalnița, Viitorul Măceșu de Sus – Dunărea, Dunărea- Dunărea
Cetate, Dunărea – ACSO Filiași II, Progresul Cerăt – Dunărea.

Ghișeul.ro

Începând cu data de 16.12.2020, la Primăria mun.
Calafat a fost implementat sistemul informatic
GHISEUL.RO, pentru facilitarea plății online a taxelor și
impozitelor locale.
Sistemul Național Electronic de Plată (SNEP ) –
www.ghișeul.ro pune la dispoziția contribuabililor
posibilitatea de a obține în mod direct datele de acces în
sistem.
Confirmarea identității se va face cu ajutorul unui

card bancar și unei adrese de email valide. Sunt acceptate la
plată cardurile emise de toate băncile din România, iar
instituțiile de credit pot impune limitări la plățile prin internet
(suma maximă, număr de tranzacții).
Utilizând cardul bancar, prin intermediul internetului,
contribuabilii nu datorează comision. Ghişeul.ro pune la
dispoziția utilizatorilor săi cele mai înalte standarde de
securitate privind tranzacționarea în mediul on-line cu cardul
bancar.
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