
CMYK

Colazione con caffe

Happy Hour!

Vă așteptăm la Club E&M Strada Știrbei Vodă nr 5

bl K1 parter vis a vis brutaria Pianci

Atmosfera plăcută, relaxantă lângă o Coffee

italiană,a unei căni cu ceai italian sau a unui suc

„E mai bine să nu ai idei deloc, decât să ai idei proaste.
Mai bine să nu crezi în nimic, decât să crezi în ceva greşit.”

Thomas Jefferson

Suntem
aici!

Presa românească se află în
cel mai negru moment de după
1989. Conținutul e tabloid și
irelevant, șomajul e o realitate
nefastă a meseriei de jurnalist,
independența editorială e
inexistentă.

Și atunci, ce rost are apariția
unui ziar nou la Călărași în acest
context? Rostul e unul singur:
pentru că ne dorim să facem
presă de calitate și credem că în
continuare se poate face presă
de calitate, dacă există dorință
pentru așa ceva. Ne dorim să
aducem informații la zi din
județul nostru. 
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Nedelcu Aniel
un primar de

succes,
face bilanțul

către sfârșitul
mandatul său

Primarul
municipiului

Călărași
a inițiat o serie

de Proiecte
de hotărâripagina 6 pagina 12

Vânzarea de teren în Curtea Spitalului județean Călărași
pentru construirea unei Farmacii– puncte de vedere

Scandalul sub formă de
discu�ii din Consiliul
Jude�ean continuă. Avem
nevoie de o Farmacie în
curtea Spitalului? În
Ședin�a de Consiliu
Jude�ean majoritarii nu
au fost de acord cu consi-
lierul Dragu Nicolae, fos-
tul primar, și ei doresc
vânzarea de teren în cur-
tea Spitalului unui între-
prinzător care să constru-
iască acolo o Farmacie.
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Proiectele Primăriei comunei
Dichiseni continuă
Aflat la primăria comunei Dichiseni, am aflat de la
primarul Radu Iulian ( PNL) că multe din ambițiile

sale concretizate în proiecte, continuă.
În curând prin luna aprilie Sala de

sport din Coslogeni va fi dată în
func�iune. Aceasta are 540 metri pătra�i
și investi�ia a fost de 2 400 000 ron.

Sau realizat alei pietonale pe un sens
de circula�ie al comunei și anul acesta se
vor continua pe celălalt sens.

Primăria Dichiseni a  finalizat parcarea
de la Crucea de leac și va continua ame
najările din comună.
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Presa românească se află în cel mai negru moment
de după 1989. Conținutul e tabloid și irelevant,
șomajul e o realitate nefastă a meseriei de jurnalist,
independența editorială e inexistentă.

Și atunci, ce rost are apariția unui ziar nou la
Călărași în acest context? Rostul e unul singur: pentru
că ne dorim să facem presă de calitate și credem că în
continuare se poate face presă de calitate, dacă există
dorință pentru așa ceva. Ne dorim să aducem
informații la zi din județul nostru. Vrem să abordăm
teme de actualitate, să prezentăm soluții pentru
orașul și județul nostru. Vom găzdui puncte de vedere
ale tuturor celor interesați și vom încerca să aducem în
stradă, printre cititorii noștri, dezbaterile care au loc,
astăzi, numai în spatele ușilor închise de la primărie,
consiliul municipal, consiliul județean etc. Nu în ul-
timul rând, vom ține sub lupă situația locurilor de
muncă din județ, vom prezenta oferta de angajare a
companiilor locale și a instituțiilor locale, vom discuta
și dezbate realități sociale curente. Cu cât cetățenii
noștri sunt mai informați, cu atât vor putea fi mai
implicați!

Nu vom consuma inutil hârtia ocupând-o cu
„chestii la modă” precum ... horoscopul zilei, ultimele
rețete ale bunicii sau ce fraier cu bani va mai devora în
viitorul apropiat pițipoanca X.

Suntem
aici!

Atitudini,
fără

uși închise

Oameni în slujba Comunității: profesor
Peicu Aurel Grupul Școlar Auto Călărași

Activitatea dlui profesor Peicu Aurel se
desfășoară atât la Liceul Auto (profe
sor pe catedra de transporturi rutiere

 informatică), dar și ca formator rutier (pro
fesor de legisla�ie rutieră și instructor auto)
la firma Autovictoria MAN S. R. L., firmă la
care este administrator. 

Acesta a studiat managementul educa 
�ional la Universitatea Tehnică de construc�ii
București.

Dl. profesor a publucat diferite interven�ii,
atât în calitate de cetă�ean al mun. Călărași
cât și ca profesor în învă�ământul preuniver
sitar, respectiv ca formator în domeniul for
mării profesionale a adul�ilor. De remarcat
unProiect cadru ce privește actuala reformă
a învă�ământului gimnazial. 

Dl. profesor ne spune: „Consider că va
rianta 2 de plancadru de învă�ământ pentru
gimnaziu este cea mai apropiată de o ver
siune echilibrată în care să primeze principiul
continuită�ii în studierea unui trunchi comun
de discipline dea lungul acestui ciclu de
învă�ământ, dar și în ceea ce privește orien
tarea absolven�ilor de gimnaziu în continua
rea studiilor în învă�ământul postgimnazial.

Deoarece limba și literatura română și
matematica sunt discipline de bază la eva
luarea na�ională de sfârșit de ciclu, conside
răm că alocarea unui număr de 4 ore/săpt.
în to�i anii de studii este necesară. Acest
examen national poate con�ine și o probă la
alegere dintre istoria și geografia României.

Fizica, chimia și biologia sunt știin�e ex
perimentale și pot fi studiate cu accent pe
experiment, 1 oră/sapt., dea lungul tuturor
anilor de studii gimnaziale.

În cazul în care istoria și geografia Româ
niei vor fi probe ale Evaluării Na�ionale,
acestea pot fi studiate în câte 2 ore/săpt. la
nivelul claselor VIIVIII, în conformitate cu
interesul viitorului cetă�ean major de a
cunoaște istoria și geografia �ării în care
locuiește/își are reședin�a.

Educa�ia plastică și educa�ia muzicală vor
fi studiate în to�i cei patru ani de studii câte
1 oră/săpt., fără a apărea discontinuită�i în
studierea lor.

Nu consider că trebuie pus accentul pe
Tehnologia Informa�ieiși a Comunica�iilor în
gimnaziu, ci pe Informatică: dezvoltarea
tehnicilor de gândire logică, algoritmizată
etc.

Dacă se dorește mărirea numărului de ore
din CDS pentru clasele VIIVIII, se pot aloca
disciplinelor istorie și geografie câte 1
oră/săpt. și înclasele VIIVIII. Pot fi alocate,
astfel, câte23 ore/săpt. pentru CDS.

Am trimis această propunere, prin poșta
electronică, la Ministerul Educa�iei Na�ionale
și al Cercetării Știin�ifice, respectiv la Insti
tutul de Știin�e ale Educa�iei.’’ne spune dl.
profesor.

Să sperăm că propunerile dlui vor fi apre
ciate și implementate.

Marian Pîrloagă

Pe 15 ianuarie, de Ziua
Poetului Na�ional, MIHAI
EMINESCU, decretată „ZIUA
CULTURII NA�IONALE”, pro
fesorii Monica Mustă�ea, Tă
nase Camelia de la Liceul
Barbu Știrbei, și bibliotecar
Calciu Simona de la Bibliote
ca Jude�eană „Alexandru
Odobescu” – Călărași au or
ganizat împreună cu Centrul
Jude�ean de Cultură Călărași,
la demisolul acestuia o ma
nifestare culturală.

Au participat un grep de

elevi selec�iona�i de la Liceul
Barbu Știrbei care au avut o
dezbatere literară pe tema
iubirii între Veronica Micle și
marele poet na�ional Mihai
Eminescu.

Au avut loc prezentarea
unui film documentar cu
opera poetului, recitaluri de
poezii și o expozi�ie de carte.

Au fost prezentate picturi
ale elevilor de la Liceul Eco
nomic îndruma�i de prof. Voi
nea Mariana.

Marian Dorin Pîrloagă

Mihai Eminescu și Ziua Culturii Naționale la Călărași O FI SCRIS EMINESCU ACESTE RANDURI....
(din presa anilor 18701889)
"De când lumea nu sa văzut

ca un popor să stea politiceste
sus si economiceste jos; amân
două ordinele de lucruri stau într
o legătură strânsă; civiliza�ia eco
nomică e muma celei politice.

Dacă în timpul când ni se pro
mitea domnia virtu�ii, cineva ar fi
prezis ceea ce are să se întâmple
peste câ�iva ani, desigur ar fi fost
declarat proroc mincinos.

Să fi zis cineva că cei ce pro
miteau economii vor spori buge
tul cheltuielilor cu 40%; că cei ce
combat func�ionarismul vor spori
numărul posturilor cu sutele; că
cei ce sunt pentru independen�a
alegătorilor vor face pe func�ionar
să atârne atât de mult de autori
tă�ile supreme încât aceste mii de
oameni să voteze conform co
mandei din Bucuresti; că se vor
da 17 milioane pe drumul de fier
CernavodăChiustenge (Con
stan�a n.r.), care nu face nici cinci,
si că patru milioane din pre�ul de
cumpărătură se va împăr�i între
membrii Adunărilor; că se va

constata cumcă o seamă de ju
decători si de administratori în
România sunt tovarăsi de câstig
ca bandi�ii de codru. Daca cineva
ar fi prezis toate acestea lumea ar
fi râs de dânsul si totusi nu numai
acestea, ci multe altele sau în
tâmplat si se întâmplă zilnic, fără
ca opiniunea publică să se mai
poată irita măcar.

Nu există alt izvor de avu�ie
decât munca, fie actuală, fie ca
pitalizată, sau sustragerea, furtul.
Când vedem milionari făcând
avere fără muncă si fără capital
nu mai e îndoială că ceea ce au ei
a pierdut cineva.

Mita en stare să pătrunză
orișiunde în �ara aceasta, pentru
mită capetele cele mai de sus ale
administra�iei vând sângele si
averea unei genera�ii. Oameni
care au comis crime grave se
plimbă pe strade, ocupă func�iuni
înalte, în loc de asi petrece via�a
la pușcărie.

Func�iunile publice sunt, ade
sea, în mâinile unor oameni stri
ca�i, lovi�i de sentin�e judecăto

resti. Acei ce compun grosul
acestei armate de flibustieri poli
tici sunt bugetofagii, gheseftarii
de toată mâna, care, în schimbul
foloaselor lor individuale, dau
conducătorilor lor o supunere mai
mult decât oarbă.

Justi�ia, subordonată politicii, a
devenit o fic�iune.

Spre exemplu: un om e impli
cat întro mare afacere pe cât se
poate de scandaloasă, care se
denun�ă. Acest om este men�inut
în func�ie, dirijază însusi cercetă
rile făcute contra sa; partidul �ine
mor�is al reabilita, alegândul în
Senat. Partidele, la noi, nu sunt
partide de principii, ci de interese
personale care calcă făgăduielile
făcute na�iei în ajunul alegerilor si
trec, totusi, drept reprezentan�i ai
voin�ei legale și sincere a �ării.
Cauza acestei organizări stricte e
interesul bănesc, nu comunitatea
de idei, organizare egală cu aceea
a partidei ilustre Mafia si Camor
ra, care miroase de departe a
pușcărie."

Leonida Jecu

Colectiv Directoral
Leonida JECU  0721/796.092;

ADRIAN ARVINTE
Redactorșef: Marian PÎRLOAGĂ
Fotoreporter: Cătălin COJOCARU

email: realitatea.calarasi@hotmail.com



Călărășenii spun că în
Călărași Spitalul nu are un he
liport pentru Helicoptere,
pacien�ii fiind plimba�i pe stră
zile aglomerate și cu gropi pâ
nă la un Stadion.

Primarul vorbește despre
ne cesitatea unei clădiri pentru
RMN și de locuin�e pentru me
dici.

Iată ce spun aleșii noștri în
trun interviu acordat colegilor
de presă de la Jurnalul de
Călărași:

PRIMARUL DRĂGULIN:
„AR FI DE MAI MARE IN
TERES PENTRU CĂLĂRAȘI
CONSTRUIREA UNEI CLĂ
DIRI PENTRU RMN! ȘI,
EVENTUAL, GARSONIERE
PENTRU MEDICI!“

„Ar trebui gândită mult mai
bine și mult mai profund a 
ceastă situa�ie. Să nu uităm
că acest spital trebuie să sal
veze vie�i și să trateze pa
cien�i, nu să facă activită�i co
merciale! 

Este o problemă destul de

delicată dacă ne gândim la
necesitatea unei farmacii în
curtea spitalului �inând cont că
la 50 de metri se află o altă
farmacie. 

Din punctul meu de vedere
eu cred că acest teren care se
află în curtea spitalului ar pu
tea avea o destina�ie mult mai
benefică. Și anume putem fo
losi acel teren pentru a putea
aduce la Spital un RMN. Sau
sar mai putea face pentru
medicii o clădire de locuin�e,
34 garsoniere sau poate mai
multe. Cred că acestea sunt
mult mai oportune decât o
farmacie! 

Totuși, cred că ar mai trebui
analizată mai profund această
concesionare a acestui teren.
O clădire care să aibă la demi
sol un RMN, la parter o farma
cie și un etaj sau două cu câ
teva garsoniere cred că este
mult mai benefică și mai efi
cientă decât a concesiona
acest teren pe câ�iva ani doar
pentru o farmacie. 

Trebuie gândit mult mai bi
ne și mult mai profund aceas
tă situa�ie. Eu în�eleg că acest
manager vrea să aducă bani,

dar nu așa! Dacă vine alt ma
nager și are altă viziune, ce
facem?!…Să nu uităm că
acest spital trebuie să salveze
vie�i și să trateze pacien�i, nu
să facă activită�i comerciale!”

PREȘEDINTELE CONSI

LIULUI JUDE�EAN, RĂDU
CU FILIPESCU: „MAJORI
TATEA SPITALELOR DIN
�ARĂ AU FARMACIE ÎN
CURTEA SPITALULUI”

„Se scot niște spa�ii din cur
tea spitalului. În curtea Spita
lului se va face o farmacie!
Farmacia din Spital este finan
�ată cu bani de la buget. 

Nu întotdeauna banii pe ca
rei primește spitalul acoperă
sau nu o gamă întreagă de
medicamente. 

Cine își face acea farmacie
în curtea spitalului poate să își
asume și riscul unui faliment!
Dacă lucrurile merg foarte bi
ne în farmacia spitalului nu
vor vinde ei! Un alt aspect
concuren�a duce pre�ul în jos! 

Majoritatea spitalelor din
�ară au farmacie în curtea spi
talului. Pe manager îl intere
sează cine îi dă cei mai mul�i
bani pentru acel teren. De ce
să nu fie o farmacie în curtea

unui spital? Managerul asta
spune avem nevoie de bani!
Noi a trebuit să dăm un aviz
dacă suntem de acord sau nu!
Este o licita�ie și cine câștigă
câștigă! Cine vine construieș
te! Deci bagă bani!”

NICOLAE DRAGU: „FAR
MACIA DIN SPITAL O FA
BRICĂ DE BANI PE SEAMA
BUGETULUI PUBLIC!“ 

Decizia nefericită a consilie
rilor jude�eni PNL, împreună
cu președintele Filipescu, de a
respinge contesta�ia mea le
gală și de a aproba concesio
narea unui teren pentru con
struirea unei farmacii private
în incinta Spitalului Jude�ean
de Urgen�ă Călărași, crează
pericolul ca această farmacie
să conducă spre constituirea
unui grup infrac�ional care să
căpușeze bugetul pentru me
dicamente al spitalului jude
�ean Călărași.

Spitalul Jude�ean de Ur
gen�ă Călărași are obliga�ia de
a asigura gratuit medicamen
tele pe perioada spitalizării.
Pentru medicamentele pres
crise în spital, care nu se află
în farmacia internă, spitalul
decontează pe bază de bon
fiscal, valoarea medicamente
lor cumpărate de pacien�i de
la farmaciile private.

Pre�ul de decontare fiind cel
de pe bonul fiscal, pacien�ii in
terna�i în spital vor achizi�iona
medicamentele de la farmacia

privată din interiorul spitalului,
indiferent de pre�ul acestora,
deoarece banii le vor fi ram
bursa�i integral. În realitate,
nici nu vor mai putea avea ac

ces la farmaciile din exteriorul
incintei spitalului, deoarece in
ternarea înseamnă și restric
�ionarea deplasării bolnavilor.

Evident, prin pozi�ionarea
unei farmacii în interiorul spi
talului, aceasta va deveni sin
gurul comerciant de medica
mente disponibil pentru cei in
terna�i, adică pentru pacien�ii
interna�i cărora le este decon
tată, din bugetul spitalului,
cheltuiala cu medicamentele
achizi�ionate personal.

Pericolul constituirii unui
grup de interese în jurul acti
vită�ii de comer� cu medica
mente, constă în stabilirea
unor rela�ii între farmacia pri
vată, conducerea spitalului și
medici. 

Marian Dorin Pîrloagă
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De la Serviciul public Spațiu locativ aflăm că situația locuințelor sociale este incertă
Consiliul local a hotărât la

sfârșitul lui 2015 că multe
din locuin�ele sociale – pro
prietatea Primăriei, au fost
repartizate incorect. Astfel
familii numeroase au fost în
grămădite în garsoniere iar
pentru 12 persoane sau
repartizat apartamente. În
rare cazuri reparti�ia a fost
efectuată corect.

Întrucât Hotărârea Consi
liului Local de reziliere a
Contractelor pentru ocupare
a acestor apartamente a
fost contestată la Prefectură
sau Instan�ă, Serviciul pu
blic Spa�iu locativ anun�ă că
au notificat chiriașilor să se
prezinte – planifica�i în zile

diferite – la Sediul acestuia
de la parter bloc Flora din
Călărași.

Dacă ocupan�ii sunt în in
capacitate de a se deplasa
se vor deplasa func�ionarii
publici la ei.

Urmează a se întocmi
procese verbale pentru fie
care caz în parte care va fi
reevaluat în vederea repar
tizării corecte.

Se în�elege că acum sar
face dreptate deși sunt unii
beneficiari care nu vor să
părăsească spa�iile cu mai
multe camere pentru a se
îngrămădi la garsonieră.

Situa�ia va da naștere
unor noi conflicte și se esti

mează a fi rezolvată în anul
electoral în care am intrat. 

Roșca Gheorghi�ă, pom
pier, tată a 2 copii, locuiesc
4 persoane întro garsonieră
socială. 

Iată ce spune acesta…
’’Prima zi a fost 11.01.2016,

iar cea de 13.01.2016 va fi
a doua. SPCTAFL Calarasi
trebuie sa puna in aplicare
HCL 213/2015,dar nu do
reste, spunind prin juristul
Anica Lefter printrun pro
ces verbal,ca nu pune in
aplicare acest HCL 213/
2015 pana ce aceasta din
urma nu va fi definitiva.

Acest HCL este un act ad
ministrativ si trebuia pus in

aplicare imediat ce a fost fa
cuta public aceasta HCL
213/2015,dar ce sa ne fa
cem cu acesti functionari,
care ori sunt incompetenti
ori din varii motive nu vor sa
respecte legea. 

De un an de zile exista un
dosar penal pe numele celor
care au facut parte din acea
Comisie de Analiza ,dar ni
meni nu face nimic in lega
tura cu acesta.

In aceste dosare exista
falsuri grosolane facute de
acesti membrii ai Comisiei de
Analiza,dar acestia sunt bine
mersi,nimeni nu ia intrebat
vreodata ceva!DA eu stau
intro camera cu doi copii si

suntem si tineri casatoriti
sub 35 ani.In HCL 213/2015
mi sa repartizat ap. cu 3
cam. dar cei de la SPTAFL
Calarasi nu vor sami faca
contratul de inchiriere.’’

Marian Dorin Pîrloagă

Vânzarea de teren în Curtea Spitalului județean Călărași
pentru construirea unei Farmacii– puncte de vedere

Scandalul sub formă de
discu�ii din Consiliul
Jude�ean continuă. Avem
nevoie de o Farmacie în
curtea Spitalului? În
Ședin�a de Consiliu
Jude�ean majoritarii nu
au fost de acord cu consi-
lierul Dragu Nicolae, fos-
tul primar, și ei doresc
vânzarea de teren în cur-
tea Spitalului unui între-
prinzător care să con-
struiască acolo o Farma-
cie. De ce acolo, când vi-
zavi de Spital mai este o
Farmacie iar în incinta
acestuia mai func�ionează
una finan�ată de la Buge-
tul de Stat nu știm.



Cuvântul salariu e de obicei
folosit atunci când plata se face
regulat (săptămânal, lunar sau
la fiecare jumătate de lună).
Când plata se face la fiecare
jumătate de lună (la 15 zile),
salariul se numește chenzină,
din francezul quinzaine, derivat
din cuvântul din franceză
„quinze”, care înseamnă cinci
sprezece; prima plată se
numește avans, iar a doua li
chidare.

În func�ie de structura și
tradi�iile diferitelor economii,
remunera�ia e de obicei stabi
lită prin mecanismele econo
miei de pia�ă libere sau
influen�ată de al�i factori pre
cum tradi�ia, structura socială,
vechimea în muncă.

Unele �ări impun prin
legisla�ie un salariu minim pe
economie ca o încercare (dis
cutabilă) de a preveni exploa

tarea angaja�ilor cu salarii mici.
În unele cazuri remunera�ia e
stabilită prin negocieri colective
duse de sindicate în numele
angaja�ilor.

Legea mai prevede, în unele
�ări, ca pe lângă plata în bani,
să se acorde și tichete de ma
să, bonuri cu valoare, ce pot fi
folosite pentru achizi�ionarea
de produse alimentare.

Salariul brut. Conform Co
dului Muncii, „salariul reprezin
tă contra presta�ia muncii de

puse de salariat in baza con
tractului individual de muncă”.
Procentul de salariu brut care
revine salariatului se numeste
salariu net, iar restul venitului
se împarte în func�ie de
legisla�ia în vigoare în urma
toarele categorii:

CAS. Contribu�ia pentru asi
gurări sociale de stat reprezin
tă venitul redirec�ionat către
Casa de Pensii, aproximativ
10% din salariul brut, relativ la
legisla�ia de actualitate.

CASS. Contribu�ia pentru
asigurări sociale de sănătate
reprezintă procentul care revi
ne sistemului public centralizat
de asigurări de sănătate ro
mân, aproximativ 6% din sa
lariul brut, relativ la legisla�ia
de actualitate.

CASJ. Contribu�ia de asigu
rări sociale împotriva riscului
de șomaj reprezintă procentul

redirec�ionat către fondul de
șomaj, aproximativ 1%.

Impozitul pe venit reprezin
tă aproximativ 16% din sala
riul brut

Salariul este reglementat, în
principal, de dispozi�iile art.
159174 din Codul Muncii.
Acesta este exprimat în bani,
va cuprinde salariul de bază,
indemniza�iile, sporurile și alte
adaosuri și este plătit salaria
tului cel pu�in o dată pe lună.

Se zvoneste mun. Călărași,
că un mare producator de me
zeluri, a cam uitat sa se achite
de această obliga�ie fata de
angaja�i.

Cât despre plata sub nivelul
minim legal al muncii prestate
acesta va fi un subiect viitor al
nostru, când vom scrie despre
munca și cum este ea remu
nerată de diferi�i angajatori.

Leonida JECU

Pe 14 ianuarie a avut
loc la Sediul Prefecturii
Călărași Intrunirea mem
brilor Comitetului Consul
tativ de Dialog Civic pen
tru Problemele Persoane
lor Varstnice.

Pe Ordinea de Zi au fost

urmatoarele subiecte:
1. Asigurarea protectiei

persoanelor varstnice im
potriva infractiunilor si
abuzurilor, dinamica preve
nirii acestora si masurile
preconizate in 2016.

2. Demersuri pentru ini

tierea realizarii strategiilor
locale pentru promovarea
imbatranirii active si pro
tectia persoanelor varstni
ce in toate unitatile admi
nistrative teritoriale ale ju
detului Calarasi. 

Marian Dorin Pîrloagă
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Dați-mi și mie 1 leu! 
În fa�a Sediului UNPR din

Călărași la intersec�ia str Ni
colae Titulescu cu str.
București (în fa�a Complexu

lui Borcea), un copil plânge.
A fost lovit de tatăl său ca

să poată să impresioneze,
să primească bani din

cerșit. Tatăl îl supraveghea
ză atent de pe o bancă de
vizavi ca să cerșească co
rect, să nu ierte pe nici un

trecător de pe trotuarul
aglomerat.

Părinte care își abuzează
copilul minor și îl suprave

ghează la cerșit pe str
București la Complex Bor
cea și în fa�a Cinema Ori
zont

Ce drepturi ai
Există o lege, a accesu

lui la informa�ii publice,
valabilă pentru fiecare po
sesor de carte de identita
te din �ara asta. Po�i să
afli, printrun simplu e
mail, invocand această le
ge, și cât e factura de te
lefon a președintelui Ro
mâniei. Orice nu e secret
de stat, secret de serviciu
sau informa�ie confiden�i 
ală, î�i poate veni pe e
mail.

De ce e important să te
folosești de dreptul ăsta?
Păi, ia gândeștete la tere
nul ăla de fotbal, făcut în
pantă. La sala de sport din
satul fără școală și fără co
pii. La platanii de 3.000 de
lei bucata din parcuri. La
mașinile luxoase pe care
le vezi în toate instu�iile.
Punem pariu că ar fi fost
mai pu�ine sau deloc, da
că autorită�ile alea ar fi
primit niște emailuri de ti
pul ăsta?

Anul ăsta fă măcar o
cerere pe baza legii 544.
Cere grădini�ei din cartier
să�i spună cît cheltuie pe
catering sau primăriei cât
sa cheltuit cu toaletarea
copacului din fa�a blocului.
Cere ceva, orice, cât să
știe că existi și că te inte
resează.

Leonida Jecu

Întrunirea membrilor Comitetului Consultativ
de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Varstnice

Salariul și drepturile salariaților



Afla�i  în Pia�a Big am
fost asalta�i de co mer 
cian�i:

„Suntem înghesui�i în
Hala unde plouă…deși plă
tim iluminatul acesta este
improvizat și se realizează
cu becuri atârnânde de un
cablu în dreptul la fiecara
tarabă… nu avem căldură
deși o plătim, stăm în frig…
nu avem la toată Pia�a de
cât o pompă de apă și
aceea de abia curgând…
comercian�ii ca Farmacia și
vânzătorii de coroane ne
au luat fa�a pie�ei și tot va
dul comercial, suntem
nevoi�i să stăm dosnic, în
frig pentru 250 ron/lună
chiria la o tarabă…”

Deplasândune la Ad mi 
nistra�ia Pie�elor și Oboare
lor directorul Manea Vasile
ne răspunde întrebărilor.

Aflăm că Pia�a Big va fi
reamenajată și se va con
strui un acoperiș în 2 ape.

La Pia�a Centrală, dl Pri
mar Drăgulin vrea extinde

rea spa�iilor pentru tarabe
le comercian�ilor și a par
cării auto supraaglomera
te. Totodată se vrea acope
rirea Halei, preferabil cu lu
crări plătite din Proiecte
europene. La Pia�a Bazar
se lucrează la realizarea
instala�iei electrice contori
zate pentru fiecare tarabă
și la iluminat. Sunt proiecte
si privind reamenajarea
spa�iilor din pie�e. Cea mai
important lucrare a Primă
riei este mutarea Oborului
săptămânal de animale de
animale și a Târgului de
Toamnă pe un amplasa
ment foarte mare de cca.
40 000 metri patra�i, în ve
cinătatea fostei Pușcării din
Călărași, respective la ca
pătul străzii pe care este
amplasat azi Oborul. Ni se
spune că se lucreaza la
proiect care include și un
drum de acces din strazile
Sloboziei, sau Varianta
Nord, parcări foarte spa 
�ioase, infrastructura nece

sitând multă aten�ie.
Până atunci rugămintea

Administra�iei Pie�elor este
de a se în�elege că aceste
realizări depind de bani,
care nu prea există, fiind și
alte urgen�e de remediat în
oraș cum ar fi asfaltarea
străzilor distruse prin lu
crările de canalizare.

Marian Dorin Pîrloagă
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Biserica de pe str Nicolae Titulescu

din Călărași a fost sfințită

10 ianuarie 2016 a fost sfin�ită Bise
rica cu Hramul Sf. Petru și Pavel din
Mun. Călărași str Nicolae Titulescu. 

Soborul de preo�i a fost condus de
Preasfin�itul Părinte Episcop Vincen�iu.
Biserica a fost ctitorită prin sprijinul pri
marilor Dragu Nicolae și Daniel Drăgu
lin. Acesta din urmă a participat la sluj
ba de sfin�ire.

Trebuie men�ionat și contribu�ia unor
călărășeni de suflet care au dăruit clo
potele bisericii sau contribuit sub dife
rite forme la ctitorirea acesteia

Marian Pîrloagă 

Primăria Călărași în control la Piețele din municipiu

După viscol, viceprimarul
Dumbravă Virgil înso�it de
Ciochinaru Leonida și di

rectorul Serviciului Pie�e și
Oboare, Manea Vasile au contro
lat modul în care se desfășoară
comer�ul în Pia�a Big.

Sa verificat modul în care a
fost ridicată zăpada din parcări,
și sa constatat că unii respon

sabilii nu șiau cură�at nici acum
zăpada și ghea�a din fa�a maga
zinelor.

A cerut acestora să își cure�e
ghea�a de pe scările și trotuarul
din fa�a magazinelor și a dispus
încărcarea urgentă a grămezilor
de zăpadă din parcare.

Totodată, Virgil Dumbravă s
a informat despre modul în care

se desfășoară comer�ul, respec
tiv despre problemele vânzăto
rilor: aglomerarea parcărilor,
iluminatul și încălzirea nesatis
făcătoare dar și concuren�a ne
loială pe care leo fac supermar
keturile din zonă  producători
lor.

Această vizită nu este întâm
plătoare, Primăria Călărași
având un Plan de reabilitare și
extindere acoperișului și Halei
neîncăpătoare de legumefructe
dar și alte măsuri pentru a se
asigura un comer� civilizat.

A consemnat Marian Pîrloagă
Foto Cătălin Cojocaru

Continuă reabilitarea piețelor călărășene
Piețele din Călărași sunt subiect de discuție despre care atât comercianții cât și cumpărătorii vor să afle mai mult.
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Nedelcu Aniel un primar de succes,
face bilanțul către sfârșitul mandatul său

Reporter: Ce a�i făcut și
ce urmează să face�i ca
primar al comunei Bor
cea?

Aniel Nedelcu: Am câș 
tigat și derulăm 10 proiecte
pentru dezvoltare rurală pre
cum și 5 proiecte de dezvol
tare prin bugetul local în par
teneriat cu Consiliul Jude �ean.

 Este vorba de moderni
zarea și asfaltarea a 10 km
DJ 308A, drum ce leagă Uni
tatea militară Bărăganul de
com. Borcea prin loc. Pietroiu.
Din 1982 pe acest drum dis
trus nu sa făcut nimic. Am
terminat deja 4 km și în acest
an terminăm.

 Am reabilitat 15 km as
falt, respectiv am asfaltat 24
străzi.

 Am realizat 9 km de ri
gole asfaltate sau betonate.
Comuna noastră are o formă
de relief ce prezintă denivelări
mari iar datorită ploilor, apa
pătrundea în cur�ile oameni
lor, inunda grădinile și solariile
și era o situa�ie pe care al�i
primari au neglijato.

 Am amenajat și reabi
litat toate sta�iile de autobuz
inclusiv cu plăcu�e reflectori
zante.

 Am realizat 10 km de
trotuare pe DN3B pe sensul
dintre Călărași către Fetești.

 Am venit cu o idee no
uă. De comun acord cu marii
investitori ce au suprafe�e de
2000 – 3000 hectare, respec
tiv sume de multe miliarde de
plată la bugetul local, ca cei
10% provenind din reduceri
fiscale ce le reveneau prin
plata impozitelor până la 31
martie, să fie investi�i la bu
getul local și să asigure
cofinan�are pentru proiecte în
care tot ei urmau să fie bene
ficiari.

Avem undeva la 30000
hectare de teren agricol pen
tru care sau realizat și se vor
realiza drumuri de acces, alte
amenajări de care fermierii
vor beneficia.

Am vorbit cu ei și miau zis
la început că nu pot, al�ii că
nu vor… Leam explicat mate
matic, eu sunt inginer și pro
fesor de matematică…și mau
în�eles că nu pot să aștept pe
to�i proprietarii să își plăteas
că, așa că fermierul ce de�ine
Societatea agricolă își face un
calcul: ce înseamnă pentru el
dacă primește 5 milioane
subven�ie pe an per hectar?
Fără produc�ia realizată…  Cât
reprezintă impozitul la Primă
rie? Cam 1% pentru el… Eu la
Primărie încasez anul acesta
10 miliarde astfel, anul acesta
numai pentru aceste terenuri.

Mai am multe în cap dar

trebuie să le și facem. Nu
sunt adeptul laudei ci a ceea
ce am făcut concret.

Nu mi se pare corect acest
ADS. Acesta ar trebui să facă
descentralizare, către comu
ne, către UAT. Avem 10000
hectare de teren dat la fa 
cultă�i pentru cercetare. Noi,
nu beneficiem de nimic …

Eu nu aș mai avea nevoie
de sprijinul dlui Filipescu pre 
ședintele Consiliului Jude�ean
dacă aș avea independen�ă.

Ce ar fi daca Unitatea Mili
tară de la Bărăganul sau Pă
durile ar plăti impozit nu la
Romsilva ci la Primărie?

Reporter: Domnule Pri
mar, cum percep locuitorii
preocupările dvs. pentru
ei? Tinerii în special…
Ave�i tineri pentru care a�i
asigurat locuri de muncă
în localitate sau pleacă la
muncă în alte �ări?

Aniel Nedelcu: Tinerii
sunt o problemă na�ională și
au avut, au toată aten�ia
mea. Am găsit 100 locuri de
muncă pentru ei.

La Maria Trading era o fer
mă abandonată la ieșire din
localitate către Fetești. Am
reabilitato , acolo se cresc
20000 berbecu�i și sau asi
gurat 15 locuri de muncă.

Alte 10 locuri de muncă am
asigurat pentru distribu�ia
apei în comună. Apa era con
cesionată pentru 49 ani la
RAJA Constan�a. Iam dat la
o parte și am realizat Servi
ciul de alimentare cu apă al
Primăriei prin autofinan�are.

Nu era de admis ca să plă
tim apa la un operator unic ce
avea și pre� unic ca pentru
orașe mari ca Constan�a sau
Mangalia și am înjumătă�it
acest pre� prin servicii asigu
rate de noi.

A fost foarte greu la înce
put până neam luat toate
avizele de la Institu�ii, de la
DSV de exemplu…dar am
adus apa în comună la stan
darde bune.

Mai sunt cartiere cu re�ea
de apă din �eavă de fier care
a ruginit și pe care vrem să o
înlocuim cu teavă de PVC, dar
DSV a analizat apa, a luat
probe și a constatat că este
potabilă.

Reporter: Serviciile din
comună convin  cetă�eanu 
lui… Am vazut străzi bine
asfaltate, fără denivelări
sau gropi, există un foarte
bun iluminat, transportul
local este asigurat în bune
condi�iuni. La sfârșit de
mandat ce ne pute�i spu
ne? Ce ve�i mai face în
acest an?

Aniel Nedelcu: Fa�ă de

primarii care au stat și la noi
în comună comozi prin Pri
mării ca lebăda pe ape chiar
25 de ani… eu am ce lăsa în
urmă. Eu zic că în comuna
Borcea gardurile nu se mai
văd văruite ci sunt toate vop
site.

Nu putem bloca bugetullo
cal cu anumite proiecte ci le
facem etapizat. Rog pe oa
meni să în�eleagă, să aibă
răbdare și să dea o continui
tate la mandatul meu pentru
cel pu�in un mandat.

Pentru un președinte ales
ca și noi primarii  mandatul
este de 5 ani și nu de 4 ani.
Este nevoie de timp pentru a
finaliza ce am început îm
preună cu oamenii. Mandatul
unui primar este scurt. El în
cepe după alegeri prin Jude
cătorii pentru a ob�ine Certi
ficatul de grefă privind inves
tirea în func�ie. Eu lam primit
în plină vară când erau multe
probleme de administrat,
eram în plină campanie agri
colă…

Există însă și primari care
vor și în 2 ani își demonstrea
ză utilitatea că locuitorilor din
comună le merge mai bine.
Eu am fost cel mai tânăr pri
mar ales din Jude�. Aveam
numai 32 de ani, dar am fost
aproape de oameni și iam
ajutat. Sunt licen�iat a 2
faculta�i de matematică și Po
litehnică și am câștigat la o
diferen�ă de peste 2000 vo
turi fa�ă de contracandidatul
ce avea în spate un aparat de
partid puternic și experien�ă
politică, studii  unei Școli de
Partid…

De aceea ascult vocea
�ăranului, el este inventiv și
are mereu idei bune sau rele.
Le analizăm, șii ajutăm.

Reporter: Vam căutat
de căteva ori la Primărie și
mi sa spus că sunte�i pe
teren, în sat sau comună.

Acolo vam găsit încon
jurat de oameni ascultân
dui și ajutândui, altfel
fa�ă de prea mul�i primari
din jude� pe carei găsesc
numai la birou printre se
cretare și hârtii…

Aniel Nedelcu: Așa este.
Mare parte a programului
meu este pe teren acolo unde

sunt probleme sau unde
avem proiecte. Una este
munca de la birou și alta în
realitate, pe teren unde apar
tot felul de necesare, sau lu
cruri neprevăzute. 

Reporter: Vam văzut în
ainte cu o bătrână…

Aniel Nedelcu: Primarul
trebuie să răspundă 24 ore
din 24 la problemele cetă 
�enilor. Eu sunt altfel de pri
mar. Nu am program de au 
dien�ă. Merg pe teren la oa
meni. Via�a de primar nu este
așa cum  se vede din exterior,
trebuie să fii pregatit să faci
orice, lumea apelează la tine
ca la o moașă comunală, pro
fesor, doctor sau poli�ist.

Vă dau un exemplu… Per
soanele cu handicap conform
legii 448 primesc 90% din
indemniza�ie de la Bugetul de
Stat. Pentru că nu iau primit
am făcut adresă la Minister.
Ministerul ma pasat la Fi 
nan�ele de Stat. Oamenii ră
mân fără bani în ultimele 3
luni din an. Oamenii suferă…

Nici pe noi legea nu ne lasă
să le dăm pentru că am de
turna fondurile. Așa că leam
dat cei 10% cât ne permite
legeadin bugetul local. Avem
însă și persoane întro stare
de sărăcie și de sănătate de
excep�ie, sunt dependente de
bani pentru ași cumpăra
medicamente. Nu au ce mân
ca. Am invocat situa�ia de
urgen�ă și leam dat banii
diferen�ă.

Orice primar are și satis 
fac�ii. Eu urmează ca să pri
mesc în curând 14 miliarde
pentru un proiect câștigat,
uita�i adresa primită de la mi
nistru. A�i mai văzut o astfel
de adresă semnată pentru
investi�ie atât de ministru cât

și de primar?
Doar cârcotașii pot spune

că nu am făcut nimic…Mam
�inut de promisiuni și miam
respectat angajamentele din
fa�a oamenilor cel pu�in 80%:

 Apa este din comună, din
pu�urile noastre care au fost
abandonate, și o plătim nu
cu 5,7 lei ci cu 3 lei;

 Taxele și impozitele nu
leam mărit;

 Nu mai există stradă
impracticabilă. Străzile de
cca 40 ani erau un fel de ca
nale pline de gropi, am foto
grafii… Oamenii își cumpărau
frigider și nu îl puteau duce
acasă cu autoturismul, îl lă
sau la șoseaua principală…
Peste 200 tiruri am adus  cu
pământ galben, lam tasat și
egalizat, lucrările fiind grele și
pe terenuri cu curbe și pante.

Reporter: A�i candidat
ca primar din partea PNL.
Ve�i continua cu acesta?

Aniel Nedelcu: Nu miau
plăcut cei ce se schimbă de la
un partid de la altul și voi
continua cu acest partid. PNL
a venit la mine și nu lam
căutat eu… așa cum fac mul�i
al�i candida�i. Eu vroiam să
candidez independent. Aș fi
făcut o greșeală…

Pentru mine PNL  a fost un
ajutor prin consilierii săi care
mau ajutat votând pentru
proiectele comunei, sunt în
conjurat de o echipă tânără
cu oameni de valoare. 

PNL  a găsit omul potrivit la
locul potrivit și asta a adus bi
nele comunei.

Reporter: Domnule pri
mar vă doresc succes și să
realiza�i tot ce va�i propus
pentru binele oamenilor.

A consemnat:
Marian Dorin Pîrloagă

Avem 10 km de șanţuri
de canalizare și 15 km
de asfalt. Iluminatul es-
te foarte bun și am înce-
put să îl schimbăm pe
tehnologie LED.

„
„

Mesajul meu către cetăţenii comunei mele, care m-au ales într-
o majoritate covârșitoare este că rămân același om, prietenul
lor al tuturor, iar îndemnul meu către ei este:  Iubește satul
natal, iar la vremea ta fă ceva ca el să înflorească! 



Primăria se face că nu
vede, deși Direc�ia de Să
nătate publică a emis mai
multe avertismente pri
vind nerespectarea
condi�iilor igienico sani
tare de creștere a anima
lelor în condi�iile în care
stâna de oi este învecina
tă cu mai multe case iar
animalele pasc chiar în
Cimitir.

Familiile Velicu Titi,
Khera Valentina și locui
tori a 2 străzi sunt la limi
ta suportabilită�ii. Aceștia
ne scriu: 

„Ferma este amplasată
în intravilan , lipită de ca
sele oamenilor , mizerie ,
miros insuportabil , câini
ciobanești slobozi , o gă
lăgie infernală și totuși
....nimeni nu face nimic
în ciuda eforturilor noas
tre disperate , sesizari la
dsp , garda de mediu ,
primarie , prefect etc. și
deși to�i recunosc în scris
cât de gravă e situa�ia .

Primarul Stan Aurel e
singurul care nu ia mă
suri împotriva acestui cio
ban . De ce , nu știm .
Am toate dovezile de ca
re ave�i nevoie , fotografii
, răspunsuri de la DSP,
prefect etc .

Vă scriu în numele lo
cuitorilor a două străzi din
comuna Cuza Vodă ,
Călărași”.

Cel mai important este
că ciobanul ăsta nu

de�ine nici un fel de act
de proprietate  sau închi
riere asupra terenului pe
care își �ine amplasată
aceasta stână , el ocupă
acel teren în mod ilegal și
abuziv , fapt confirmat si
de primar in repetate
randuri   ni se spune.

Stana se afla si langa
cimitirul uman al comu
nei, animalele lui pascand
pe morminte , asta nu e
grav si ilegal ? …se în
treabă cetă�enii.

Am fost amenintati de

acest cioban si de fiul
acestuia ca daca mai fa
cem demersuli legale im
potriva lor , ne sparge
geamurile casei  continuă
unul din cetă�enii
dispera�i din localitate.

Cu primaria e mai
greu, ptr ca nu ne.au ras
puns niciodata la sesizari
– ne spune cetă�eanul.
De cate ori am fost in au
dienta la primar a facut
crize de isterie si ne.a fa
cut in tot felul.

Am aflat că primarul se
numește Stan Ionel Aurel
, PSD. 

Așteptăm și punctul
său de vedere, pentru că
noi oferim dreptul la re
plică.

Chiar dacă cetă�enii ne
scriu că nu au primit răs
punsuri de la plângerile
înregistrate la Primărie.

Marian Dorin Pîrloagă

În curând prin luna aprilie
Sala de sport din Coslo
geni va fi dată în

func�iune. Aceasta are 540
metri pătra�i și investi�ia a
fost de 2 400 000 ron.

Sau realizat alei pietona
le pe un sens de circula�ie al
comunei și anul acesta se
vor continua pe celălalt
sens.

Primăria Dichiseni a  fina
lizat parcarea de la Crucea
de leac și va continua ame
najările din comună.

În 2015 sau realizat
plombuirile stradale și pie
truirea străzilor din localitate
în întregime.

În 2016 anul a început cu
activită�i de cură�are a
vegeta�iei uscate, ecologiza
rea bra�ului stâng al Borcei,
ridicarea gunoaielor. 

Există o foarte bună co

operare cu întreprinzători
locali care au donat utilaje
Primăriei și care sunt folosi
te pentru lucrări în comună,
repara�ii drumuri.

Marea ambi�ie a primaru
lui Radu Iulian este realiza
rea centurii, respectiv a unui
drum agricol pentru utilaje,
astfel încât acestea să nu
mai tranziteze comuna și

șoseaua principală. Aceasta
va uni terenurile agricole cu
fermele și localitatea.

În prezent se lucrează la
reabilitarea sta�iilor de auto
buze, marcarea acestora și
afișarea programului curse
lor de transport pentru
cetă�eni.

Radu Iulian spune că a
realizat în propor�ie de 100

% iluminatul comunei și
vrea înlocuirea în acest an
pe tehnologie cu LED.

Dorește să realizeze mo
nitorizarea video a obiecti
velor și străzilor din comună
pentru a crește siguran�a
cetă�eanului.

Men�ionează o bună co
operare cu cetă�enii din co
mună care îl ajută cu idei și

prin muncă în toate proiec
tele sale.

Radu Iulian este primar
PNL și este înconjurat de o
echipă de tineri preocupa�i
mereu de bunul mers al co
munei.

Alături de al�i primari poa
te fi dat exemplu de urmat.

Marian Dorin Pîrloagă
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La vremuri noi,tot ei !
26 de ani, întro întrecere

demnă de fapte mai bune,
conducătorii noștri cu capul
mare, cu botul și urechile
ascu�ite, cu gâtul gros și coada
stufoasă au în�eles că se poar
tă blana sură, blana lupului.

Se știe că lupul este carni
vor, este lacom, este nesătul,
este răpitor, este șiret, este
periculos, este rău și nesincer
și se află întro continuă cău
tare a prăzii.

Oi au fost multe, foarte
multe. Vânători? Nuuuuu!

Timp de un sfert de veac, în
lipsa vânătorilor, lupii au mân
cat toate oile. Chiar dacă au
mai rămas vreo câteva, sunt
răzle�e și foarte slabe. Ei se
învă�aseră să mănânce numai
oi grase.

Consecin�a? Au început să
se mănânce între ei. Culmea,
nu știm din ce motive, la ori
zont au apărut și ceva vână
tori. Chiar dacă ei, vânătorii,
par destul de timizi, după ce au
împușcat vreo câ�iva dintre ei,
lupii sau speriat foarte tare.

Pielea de lup, la modă până
zilele trecute, începe săi de
ranjeze.

Ca urmare, au intrat întro
febrilă căutare a blănilor de
oaie. Din păcate pentru ei, du
pă ce leau mâncat, pielea de
oaie se găsește foarte greu.
Șire�i cum sunt, ei tot mai spe
ră căi vor păcăli pe vânători.

Așa arată scena politică lo
cală.

Leonida Jecu

Proiectele Primăriei comunei Dichiseni continuă
Aflat la primăria comunei Dichiseni, am aflat de la primarul Radu Iulian ( PNL) că multe din ambițiile sale concretizate în proiecte, continuă.

Primăria Plătărești concesionează

străzile pentru creșterea porcilor?

Loc Plătărești este condusă? de Pri
mar: Florin Dumitrescu și Viceprimar:
Lazăr Nelu . Are 1392 locuin�e și 4297
persoane pe un intravilan de 424 ha.Ex
travilanul are vreo 5000 hectare.

Recent Primăria a finalizat și ea un
așa zis Proiectul de racordare a closete
lor �ăranilor la canalizare și aceștia nu
mai trebuie să meargă în fundul cur�ii,
expunânduse la tot felul de intemperii
și accidente…

Pericolul mare este faptul că străzile
au fost lăsate nereparate, Primăria gân
dinduse că acestea sunt o loca�ie bună
pentru crescut porcii.

Noroaiele sunt impresionante în toată
localitatea. Aici noaptea este riscant să
circuli, nefiind iluminat public. Nu î�i vine
să crezi că trăim în 2016 ci undeva prin
feudalism…

Pentru că am auzit că primarii sunt de
la PNL îi invit să ia lec�ii de gospodari tot
de la primari PNL. Să meargă în Borcea
sau Dichiseni și săi întrebe pe Nedelcu
și Radu cum de la ei în sate și comune
există iluminat și nu sunt noroaie.

Marian Dorin Pîrloagă

Primăria Cuza Vodă a contractat terenul
din Cimitir pentru pășunat animalele?

O fermă insalubră, conținând multiple deșeuri de la 100 oi și 10 porci este

tolerată în intravilanul loc Cuza Vodă. Așa zisa fermă aparține unui anume

Popa Bucur cetățean care de câte ori vin controalele nu este găsit la fermă.



Reporter : Cine
sunte�i domnule Alin?

Alin Șania: Mă numesc
Alin Șania, am 32 ani și
sunt de loc din Craiova.
Practic handbalul de 22 ani
și pot să spun că am o sim
patie pentru orașul Călărași
datorită implicării în aceas
tă echipă.

Reporter: Mai precis
simpatia vine din partea
suporterilor și
călărășenilor cu care
sunte�i în contact la fie
care meci…

Alin Șania: Da, tot ce
înseamnă suporter
călărășean a făcut ca să
îmi schimb impresia, am
venit acum 3 ani în
Călărași, am promovat in
Liga a 2a…a fost destul de
greu, un baraj…dar la final
am ajuns în prima Ligă.
Datorită rezultatelor, am
atras publicul de partea
handbalului în Călărași.

Reporter:  Care a fost
traseul dvs. de sportiv?
Am înteles că a�i fost la
Caracal, în Echipa
Na�ională, apoi în Bun
desliga…

Alin Șania: Este o po
veste lungă. Am început la
Craoiva, am suferit o acci
dentare destul de urâtă
prin 1998…am debutat la
16 ani la Minaur Baia Mare
unde pe atunci antrenor
era Aihan Omer. De acolo
am ajuns în Slovenia, apoi
în Quatar unde am avut
mici problem iar de aco
loam ajuns la Caracal dato
rită insisten�elor unor foști
prieteni care doreau să
promoveze echipa locală.
Am jucat la ei 3 luni, au
promovat…În parallel am
jucat și în Echipa
Na�ională. De la Caracal
am ajuns la Steaua, apoi
am plecat în Dubai, apoi în
Bundesliga, înapoi la Dubai
și după care am ajuns la
Călărași.

Reporter: Vaș pune o
întrebare legată de tre
cut, de copilărie poate…
De ce handbal? De unde
ave�i pasiunea asta?

Alin Șania: Totul a înce
put cu un mic accident…
am făcut fotbal, dar nu era
atractiv, to�i copiii jucau
fotbal. Apoi am făcut atle
tism dar nu mia plăcut. S
a întâmplat ca dl. Tău�an la
Craiova să facă o selec�ie la
Școală…și așa am ajuns la
antrenament la handball.
Erau și băie�i și fete…era
frumos…De atunci încă mai
joc handbal.

Reporter: Alin…cum
ai descrie sezonul de
handball 20142015?

Alin Șania: Ooooo!
Pentru toată echipaa fost
un sezon senza�ional. Am
venit ca outsider, fără nici
o șansă de a promova…am
schimbat antrenorul și am
ob�inut rezultate pe care
nici noi nu leam crezut. A
fost în mare un sezon
senza�ional, cum va fi foar
te greu să se  mai repete.
Noi ne dorim dar echipele
sau întărit, au apărut al�i
investitori de prin alte lo
curi și va fi din ce în ce mai
greu. Dar…cu toate acestea
pentru mine a fost un an
bun, pentru mine personal
a fost o ‘’revenire’’ la echi
pa natională. În România
se pune o etichetă foarte
repede. Ai o vârstă până la
25 ani ești tânăr, până la
29 ești OK, după 29 ești
bătrân iar la 30 trebuie să
te lași… Leam demonstrat
că pot juca handbal până la
3536 de ani până la un ni
vel foarte înalt, la fel cum
afară de ex. în Bundesliga
sunt jucători care joacă la
38 ani…Miau spus că în
România nu se poate. Mi
am pus ambi�ia, am muncit
foarte mult, lam obligat pe
dl Omer să mă cheme la
Na�ională, și personal totul
a fost foarte reușit.

Reporter: Cum
aprecia�i vizavi de dl
Omer, cooperarea cu
echipa? Dar cu dl Bota?

Alin Șania: Eu pe dl
Omer îl stimez, este omul
care ma promovat în han
dbalul mare… A avut cura
jul și nebunia să bage un
puști de 16 ani și jumătate
întrun meci la prima Ligă…
vă da�i seama. A mai jucat
apoi cu dlui la Lotul de ti
neret și apoi la Echipa Na 
�ională când era secund…
am lucrat și necunoaștem
foarte bine. Este un antre
nor foarte exigent, știe să
dozeze foarte bine un efort
și să lucreze cu echipa în
func�ie de ce jucători are.

Reporter: Vam între
bat și despre colegi..dar

pe dl Bota? Este o între
bare care interesează
pe mul�i călărășeni…

Alin Șania: Colegii…ce
pot să spun? Aceștia mun
cesc la nivelul la care pot, la
care încearcă să dea totul…
dar este foarte greu să
muncești întrun colectiv. Pă
rerea mea este că fiecare in
divid în parte are limitele lui
și eu zic că noi de multe ori
încercăm să ne
autodepășim…ca și grup.
Referitor la dl Bota. Când am
venit în Călărași dânsul se
ocupa de echipă.A stat foarte
mult lângă această echipă, a
făcut trecerea de la CSM la
AHC, din informa�iile pe care
leam avut la vremea res
pectivă dânsul a fost cel care
sa implicat foarte mult.Pe
parcurs la ajutat foarte mult
pe dl Omer pentru că atunci
când acesta era plecat la
Echipa Na�ională trebuia să
supravegheze antrenamen
tele. Este destul de greu să
lași jucătorii…chiar dacă lași
un program pe care să îl ur
meze…Dl Bota era omul care
era acolo, era omul care spu
nea programul pe care jucă
torii îl urmau.Știu că a ajutat
destul de mult și pe partea
organizatorică și că a avut
aportul dânsului la această
echipă.

Reporter: La sfârșitul lu
nii pe 31 ianuaria ora 15 va
fi un meci important pen
tru handbalul călărășean
cu Dinamo…Ce părere
ave�i despre acest meci,
cum va influen�a el han
dbalul călărășean în per
spectivă?

Alin Șania: Este un meci
foarte greu. Dinamo are
cea mai bună echipă, ei au
fost întro formă foarte bu
nă, constant de la începutul
Campionatului, este echipa
care are cel mai bun lot. Eu
zic, ca părere personal că
este echipa care va câștiga
Campionatul, dar în același
timp știu că avem puterea…

chiar dacă nu avem valoa
rea lotului…avem puterea și
suporterii – dacă vor fi ală
turi de noi… Vor fi sigur ală
turi de noi dacă se va des
chide Polivalenta. Sunt ferm
convins că vom bate aceas
tă echipă. Dacă vom bate în
Cupă la primul meci cred că
va fi una dintre cele mai
mari performan�e ale spor
tului călărășean de echipă
din ultimii ani. Spun asta
pentru că un final către Cu
pa României î�i avantajea
ză, î�i ușurează participarea
în retururi, pentru că po�i

avea o valoare în restul
Campionatului ce urmea
ză….în playoff să sperăm…

Reporter: Vreau să vă
întreb vizavi de toate aces
tea ce inten�ii de viitor
ave�i? Privind sportul…

Alin Șania: Vreau să mai
joc cât mai pot, să joc la un
nivel înalt. Sper să fiu sănă
tos în primul rând. Am zis la
un moment dat să joc până
la 32, 33 ani. Încă mă simt
foarte bine…Mă ajută foarte
mult sănătatea, nu am avut
problem, accidentări, care
pentru noi sportivii sunt ce
le mai periculoase…de cele
mai multe ori se încheie ca
riere datorită accidentări
lor.Încă pot să joc, pot să
ajut echipa, orice echipă de
club,cât și echipa na�ională.
Voi juca cât timp voi consi
dera, cât voi sim�i eu că

sunt de ajutor. În momentul
când voi vedea că sunt aco
lo în echipă doar ca imagine
sau ca și nume, mă voi reo
rienta spre altă parte pu
nând punct carierei de ju
cător. Mă voi orienta către
partea de management
sportive către clubul meu
personal din Ilfov.

Reporter: Vreau în fi
nal să vă întreb…Am se
sizat o legătură afectivă,
emo�ională între dvs. și
suporterii handbalului
călărășean. Ave�i ceva
să le transmite�i?

Alin Șania: Vorbesc în
numele echipei. Îi așteptăm
meci de meci, să fie în nu
măr cât mai mare să de
monstrăm �ării că avem cea
mai frumoasă atmosferă,
cei mai fanatici suporteri.
Rugămintea în calitate de
căpitan, să știe că și în mo
mentele grele avem nevoie
de ei…în cele mai multe
moment, atunci când este
greu avem nevoie de ei.Au
fost moment în care și ei și
au pierdut acea sclipire pe
care o aveau dar…sunt
conștient că și datorită

evolu�iei noastre. Acum îi
așteptăm în număr cât mai
mare, meci de meci la Sala
Polivalentă. Meciurile jucate
“acasă’’ la Constaná pentru
noi au fost foarte grele, nu
neam simít bine, nu a
mers nici jocul echipei sa
văzut lipsa suporterilor, a
publicului drag. Una este să
ai 2 autocare de suporteri
iar alta este să ai alături de
tine de Victoria ta și de
suferin�ele înfrângerii o Sa
lă plină de 1500 de oameni.
Îi așteptăm pe suporteri
lângă noi și sper să aibe în
credere în noi, pentru casă
ajungem acolo unde ne do
rim cu to �ii.

Reporter: Vă dorim
success dle Șania, dvs. și
echipei. Hai Dunărea!

Marian Dorin Pîrloagă
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Interviu în exclusivitate cu căpitanul echipei AHC
Dunărea Călărași 2014 – înainte de meciul cu Dinamo
Alin Șania este unul dintre handbaliștii marcanți ai echipei de handbal AHC Dunărea Călărași 2014.

Eu pe dl Omer îl stimez,
este omul care m-a pro-
movat în handbalul mare…
A avut curajul și nebunia
să bage un puști de 16 ani
și jumătate într-un meci la
prima Ligă

„
„



CSM Călărași nu numai
că respectă dar și
depășește indicatorii

necesari pentru acordarea
acestor sume de bani.

Spre deosebire de
Asocia�iile de fotbal și han
dbal din Călărași care au ca
indice de performan�ă în
scrierea în play off, Clubul
sportiv Călărași are alte
standarde de evaluare.

Este vorba de numărul
de Sec�ii și de sportivi in
comparabil mai mare decât
al handbaliștilor sau fotba 
liștilor, dar și de medalii

acordate acestora la Cam
pionatele balcanice, euro
pene sau mondiale.

De exemplu Sportivii
Sec�iei de canotaj au ob�inut
în 2015, 43 medalii în Cam
pionatele și Concursurile
Na�ionale dar și în marile
Competi�ii Interna�ionale,
12 sportivi fiind selec�iona�i
în Lotul Na�ional.

Canotorii călărășeni au
fost medalia�i pe primele lo
curi în Cehia, Brazilial la
Campionatul Balcanic și în
Concursurile Na�ionale.

Titluri ca: Aurul la canotaj

de la Campionatele Europe
ne pentru juniori din Cehia,
câștigat de două sportive
din Călărași abundă în pre
sa centrală și străină.

Boxul de asemenea, prin
3 antrenori renumi�i au
ob�inut 46 de medalii, 5
sportivi fiind selec�iona�i în
Loturile Na�ionele, 3 repre
zentând România la Cam

pionatele de Tineret din Po
lonia și 1 la Campionatul de
juniori din Rusia.

Și Sec�iile de Atletism,
Kaiac Canoe sau de lupte
au cu ce se mândri, sportivii
călărășeni fiind adversari
redutabili pentru sportivii
străini.

În zilele următoare consi
lierii jude�eni se întâlnesc

pentru a hotărî și soarta
sportivilor călărășeni.

Poate vor în�elege că fără
bani nu poate fi perfor 
man�ă.

Cu atât mai mult cu cât
acești sportivi au reprezen
tat nu numai România ci și
municipiul Călărași pe Glob.

Marian Pîrloagă
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SALVAȚI sportul călărășean!
După tăierea de pe o așa listă de priorită�i a

unui computer tomograf anul trecut, consilierii
jude�eni majoritari doresc să taie și fondurile
alocate sportivilor.

Alocarea banilor este stabilită prin legea
350/2005 privind regimul finan�ărilor neram-
bursabile din fonduri publice alocate pentru ac-
tivită�i nonprofit de interes general. Criteriile
și condi�iile minimalede finan�are a sportului
călărășean sunt /ar terbui să fie cele legate de
performan�ă.

Pompierii călărășeni duc la bun sfârșit
misiune după misiune

În ciuda viscolului puternic și a
precipita�iilor abundente căzute în ulti
mele 20 ore pe teritoriul jude�ului
Călărași, pompierii militari în cooperare
cu celelalte structuri ale Ministerului Afa
cerilor Interne și ale administra�iei
jude�ene reușesc să ducă la bun sfârșit
misiune după misiune.

Până la momentul de fa�ă, pompierii
militari călărășeni au intervenit eficient
în cooperare cu reprezentan�ii Sec�iei
Drumurilor N�ionale și ai Sec�iei Drumuri
Jude�ene ajungând la toate solicitările,
fie că au fost solicita�i la interven�ii de tip
SMURD, incendii sau misiuni de salvare
a persoanelor rămase blocate în zăpadă. 

Pompierii militari călărășeni au
ac�ionat pe cod portocaliu la aproape 50
de misiuni, în condi�ii greu de închipuit,
parcurgând tronsoane de drum cu ză
padă mare de aproape un metru pe alo
curi și un viscol năprasnic.

La rândul lor, paramedicii SMURD,
așa cum neau obișnuit, și de această
dată, au sfidat vicisitudinile naturii și au
ajuns în timp util la toate solicitările, fiind
salvate 18 persoane cu diferite afec�iuni
medicale, care au ajuns în siguran�ă la
cele mai apropiate unită�i spitalicești.  

Au fost degajate din zăpadă 48 de
autovehicule, printre care și un autocar
și două microbuze, fiind salvate în total
aproximativ 120 de persoane.    

Autocarul care a rămas blocat între
localită�ile Luica și Nana, a fost repus pe
carosabil de către pompieri cu ajutorul
colegilor de la Sec�ia Drumuri Na�ionale,

opera�iunea de salvare durând aproxi
mativ o oră și 20 de minute.

Pentru cele două microbuze și alte
cinci autoturisme blocate pe A2 între km
74 și 84 au ac�ionat pompierii militari din
cadrul sec�iilor Lehliu Gară și Dragalina
cu câte un autocamion de interven�ie
fiecare.

Misiunile de salvare a persoanelor
blocate de viscol în trafic sau desfășurat
în următoarele localită�i: Lehliu, Luica,
Călăre�i, Nucetu, Dor Mărunt, Drajna,
Solacolu, Sohatu, Florica, Fundulea și
Perișoru, cât și pe Autostrada Soarelui.

La acest moment în jude�ul Călărași
ninge abundent și viscolul nu dă semne
că sar  domoli, utilajele de dezăpezire
lucrează la foc continuu, iar pompierii
militari din cele șapte subunită�i al In
spectoratului pentru situa�ii de Urgen�ă
sunt pregăti�i să intervină la orice
situa�ie de urgen�ă la care sunt solicita�i.  

Purtător de cuvânt al I.S.U.
„Barbu Știrbei” Călărași

Plt. adj. Tătăranu ȘtefanOvidiu 

Deszăpezirea o problemă
cu mari responsabilități

În acest an, nu neapă
rat din cauza apropierii
Alegerilor sa văzut mai
multă implicare a unor
Autorită�i. Prima respon
sabilă a fost Conducerea
Prefecturii care a mobili
zat din timp conducerea
Institu�iilor locale, obli
gând la respectarea Pla
nurilor de măsuri exis
tente pentru codul porto
caliu de viscol. Personal
prefectul George Iacob a
trimis Avertismentele pri
mite la la INMH către
cetă�eni, folosind re�eaua
de socializare.

În noaptea de 16/17
ianuarie în mun. Călărași
de la orele 03.00 condu
cerea Primăriei a dat
alarma. Echipe de
salaria�i au ieșit pe strazi
în timpul viscolului, pen
tru a coordona utilajele
de deszăpezire. 

Acestea au ac�ionat
atât pe străzile principale
(București, Sloboziei,
Republicii) cât și pe stră
zile secundare.

De exemplu în Cartie
rul Cărămidari pe străzi
au pătruns utilaje, astfel
încât cetă�enii să poată
circula.

Și în zona Gării și Au
togărilor din Călărași, uti
lajele ac�ionează perma
nent.

Sa asigurat o bună
aprovizionare a acestora
cu pâine și alimente la
majoritatea magazinelor
alimentare.

De remarcat prezen�a
în patrulare a multor

echipaje auto de Poli�ie,
Ambulan�ă și de la I.S.U. 

Mul�i cetă�eni au per
ceput o altfel de atitudine
a Autorită�ilor fa�ă de ei.

Să sperăm că va fi
una continuată nu numai
dependentă de eveni
mente politice ori Ale
geri.

Marian Pîrloagă



VANZARI GARSONIERE
H 815. Str. Musetelului, et. 4, 24mp, cf si intab. PRET:

39.000 lei neg

H 829 Musetelului, et.4, gaze, termopan, 3 0mp, modi-

ficata, inst. eletrica noua, cf si intab., PRET : 10.000 euro.

H 1398 Policlinica 2, et 2, convector, boiler, Pret 50 000 lei

H 1495 Zona Farfuria, et 4, 27 mp, PRET 36. 000 lei

H 1528 Policlinica 2, parter, 24mp, convector, termopan ,

boiler, mocheta, g, f, balcon inchis termopan, izolatie ext.,

inst. electrica/ sanitara / ventilatia refacute, cf si intab.

PRET: 15.500 euro neg.

H 1573 Prel. Bucuresti, parter, D, 47 mp, bloc  bca 2003,

termopan, g, f, centrala blocului, fara balcon,

PRET: 26.000 euro

H 1578 Str. Progresul, et 4, vedere pe str Flacara, gaze cu

3 focuri ( aragaz, convector, instant), termopan, cf si intab

PRET 80 000 lei fix.

H 1819 Str. Progresul, et.4, 27mp, convector, instant, par-

chet, termopan, g, f, cf si intab. PRET: 15.000 euro

H 1835 Str. Progresul, et.4, 27mp, centrala, parchet, ter-

mopan, centrala noua, g, f, buc. Marita cu balconul, aer

cond, renovata recent, cf si intab, cert. Energetic, PRET:

75.000 lei

H 1864 Florilor, et. 4, acoperis, aprox. 30 mp, centrala, g,

f, parchet, tamplarie lemn stratificat, g, f, aer cond, inst sa-

nitare si electrice noi, cf si intab, PRET: 80.000 lei neg.

H 1881 Dunarea, et 1, 27 mp, centrala, termopan, cf si in-

tab. PRET : 70.000 lei neg.

H 1890 Policlinica 2, et.3, 23mp, centrala, parchet, g, f,

termopan, balcon inchis pvc, mobilata, utilata, instalatii

electrice sanitare noi, cf si intab, cert energetic, PRET:

20.000 euro

H 1892 N.Titulescu, parter, vedre fata, centrala, termo-

pan, g, f, parchet, 25 mp, PRET: 80.000 lei

H 1909 Panduri, parter, 27 mp, PVC, Parchet, Centrala,

izolatie int & ext, usa metalica, PRET 65 000 lei

H 1911 Progresul, et 4, izolatie- acoperis, centrala noua,

balcon inchis termopan, parchet,vedere Sud – str Progre-

sul cf si intab PRET 60.000 lei neg

H 1913 Policlinica 2, et 3, termopan, parchet, usa meta-

lica, cf si intab Pret 10 000 euro

VANZARI AP. CU 2 CAMERE
H 959 Zona Posta 4, SD, et.4, 45mp, termopan, parchet,

izolat ext.,acoperis, cf si intab., PRET: 24.000 euro neg.   

H 987 Musetelului, et 1, SD, centrala, termopan, g, f, bal-

con inchis PVC, cf, intab, PRET 85 000 lei neg

H 1142 Str. Macului, Zona Mircea Voda, et.4, D, 60 mp.,

centrala, termopan, parchet, g, f, acoperis scandura tabla,

aer cond., izolatie int., balcon inchis cornier, instalatie sa-

nitara noua, cf si intab. PRET 135.000 lei .

H 1216 Str. Flacara, parter, SD, termopan, centrala, balcon

6m, cf si intab. PRET: 28.000 euro neg.

H 1259 B-dul N. Titulescu, parter, D, termopan, g,f, par-

chet,centrala, 52 mp, cf si intab. PRET 30 000 euro

H 1365 Aleea 5 Calarasi, ND, et 4, termopan, g,f, convector,

40 mp, PRET 75 000 lei

H 1394 Blv Cuza Voda, et 4, izolat, ND, centrala, termopan,

parchet, cf si intab, PRET 88 000 lei  

H 1456 Cornisei, et.4, D, 50mp, izolatie acoperis,exterior,

centrala, termopan, parchet, g, f, balcon inchis termopan,

bloc bca, PRET: 25.000 euro

H 1474 Str. 1 Decembrie 1918, et.2, SD, 51 mp, bloc cara-

mida, recent renovat, centrala, termopan, g, f, parchet,

izolatie, aer cond.  PRET: 38.000 euro neg 

H 1603 Zona Pol. 2, et 1, SD, complet renovat, instalatie

electrica si sanitara noua, g,f, parchet, centrala, izolat ext,

PRET 28 000 euro 

H 1619 Musetelului, et.2, D, 51 mp, centrala, parchet, ter-

mopan, g, f, aer cond., balcon inchis termopan, izolatie

int., cf si intab. PRET: 110.000 lei

H 1645 Progresul, et.4, SD, 49 mp, gaze, cf si intab. PRET:

20.000 euro

H 1646 Prel. Bucuresti, et.3, SD,  50 mp, centrala, g, f, par-

chet, termopan, aer cond., izolatie int., cf si intab. PRET:

29.000 euro

H 1647 Navodari, parter, centrala, g,f, parchet, termopan,

52 mp + balcon, izolatie partial, cf si intab, PRET: 30.000

euro

H 1654 Str Musetelului -Blocurile noi  2012, et 1, D, 45

mp, termopan, centrala, g,f,parchet, totul nou + mobila

noua, cf si intab PRET 25 000 euro neg.

H 1655 Blv Cuza Voda, et4, SD, bloc din caramida, con-

vector, Ac, termopan, parchet, 45 mp, cf si intab PRET

80.000 lei

H 1683 Str Jirlau, parter, D,54 mp, centrala, termopan,

parchet, usi noi, ac, izolat exterior + subsol, mobilat +

electrocasnice, cf si intab PRET 35 000 euro neg

H 1694 Str Borcea, et 4, ND, 40 mp, acoperit cu izolatie,

centrala, termopan, parchet, izolat ext, PRET 89 000 lei

H 1742 Lalelelor, zona Orizont, et. 4, SD, 46mp, centrala,

g, f, parchet, termopan, 1 balcon, izolatie interioara, cf si

intab. PRET : 24.000 euro / schimb cu ap. 3 cam + dif

H 1749 Str. Navodari, bloc 2008, et.5, mansarda, centrala,

termopan, parchet, g, f, aer cond., iz. ext., 1 balcon 2m/1m,

acoperit, cf si intab., PRET: 45.000 euro

H 1756 Belsugului, zona farmacia non -stop, D, parter, in-

trare separata, cu vedere pe fata, centrala proprie, ame-

najat, pretabil spatiu comercial/birou, cf si intab. PRET :

35.000 euro

H 1768 Zona 10 Nivele, et 4/10, D, 52 mp, centrala, 1 bal-

con, cf si intab PRET 22 000 euro

H 1796 Prel. Bucuresti, zona Vulturul, vedere pe spate,

et.4, acoperis, SD, centrala, aer cond, parchet, 49 mp, 1

balcon inchis  cf si intab. PRET: 85.000 lei

H 1802 Zona Prefectura, D, parter, 51,5 mp, bloc caramida,

tamplarie lemn, centrala proprie,  parchet, izolatie ext., cf

si intab. Cert energetic, PRET: 27.000 euro

H 1828 Modelu, parter, SD, apa, curent, pretabil spatiu

comercial, aprox 43 mp, PRET: 45.000 lei neg.

H 1852 Str. Lalelelor, zona Orizont, et.4, SD, termopan, g,

f, parchet, centrala, acoperis tabla, , aer cond, 49 mp, PRET:

100.000 lei 

H 1858 Panduri, et.4, D, 62 mp, centrala, aer cond., ter-

mopan, parchet, g, f, 2 balcoane inchise termopan, izolatie

ext, acoperis partial, cf si intab., PRET: 32.000  euro

H 1859 Aleea Centralei, zona 5 Calarasi, et. 2, ND, centrala,

termopan, izolatie ext, 40 mp, cf si intab, PRET:73.000 lei

neg.

H 1860 Baraganului, et 5/10, D, 53 mp, convector, termo-

pan partial, vedere calea ferata, cf si intab, PRET: 70.000 lei

H 1862 Luceafarului, et. 2, centrala, g, f, parchet, termo-

pan, 44 mp, PRET : 145.000 lei

H 1873 B-dul Republicii, parter, 42 mp, posibilitate balcon,

SD, renovat, g, f, parchet, termopan, bloc caramida, cf si

intab., PRET: 22.500 euro usor neg

H 1875 Prel. Bucuresti, zona Vulturul, SD, aprox 49 mp,

centrala, parchet, izolatie ext, vedere pe spate, cf si intab,

posibilitate garaj cu concesiune (1000- 1200 euro ), PRET:

21.800 euro neg

H 1876 Str. Panduri, et. 4, izolatie,D,  60mp, centrala, g, f,

parchet, termopan, izolatie int, cf si intab, PRET: 28.000

euro

H 1879 Str. Dumbravei, et.4, centrala, acoperis, termopan,

parchet, mobilat, electrocasnice, cf si intab. PRET: 26.000

euro

H 1882 B-dul Cuza Voda, et.4, ND, 40mp, termopan, par-

chet, centrala, balcon termopan, vedere spate, PRET:

80.000 lei

H 1898 Belsugului, et.4, D, acoperis tot blocul, centrala,

termopan, g, f, 51 mp, 1 balcon imbracat in termopan, re-

novat, aer cond, izolat, PRET: 23.000 euro

H 1900 Musetelului, constructie  2010, 69 mp, D, centrala,

parchet, termopan, g, f, aer cond, sistem alarma, usa an-

tifurt, cf si intab, PRET : 40.000 euro neg.

H 1905 Belsugului, zona Orizont, et.3, D, centrala, g, f, par-

chet, termopan, izolatie int/ ext, aer cond, rulouri, PRET :

35.000 E

H 1910 Centru Vechi - Primarie, et 3, bloc din caramida,

SD, 52 mp, centrala blocului, 2 balcoane inchise PVC,

g,f,parchet, izolatie exterioara 2014 - 10 cm, cf si intab

PRET 35 000 euro

H 1918. Aleea Constructorului, et.4, acoperis, parchet, 2

balcoane cu PVC, usa metalica, gaze, CF si Intab.

PRET : 100000 lei 

H 1922. B-dul Republicii – Sc. 5, et. 2, 40 mp, SD, centrala,

parchet, termopan. PRET : 29 000 euro neg.

H 1923. str. Borcea, et. 4, ND, centrala, termopan, parchet,

renovat 2012, CF si Intab. PRET : 90 000 lei

H 1924. str. Cornisei – Orizont, et. 1, D, centrala, termo-

pan, parchet, G si F, CF si Intab. PRET : 30 000 euro

H 1926. str. Navodari, et. 4, D, termopan, incalzire electrica

prin pardoseala, boiler, CF si Intab. PRET : 23 000 euro.

VANZARI AP. CU 3 CAMERE
H 1106 Str. Luceafarului, et.4, D, 70mp, acoperis,  cen-

trala, aer cond., parchet, g,f, termopan, cf in lucru,

PRET: 32 000 euro

H 1120 Centrul Vechi, et 4, SD, acoperis, termopan,

parchet, g,f, centrala noua, AC; renovat, balcon termo-

pan, boxa 9 mp, acces curte int, 70 mp. PRET 43 000

euro  neg, / schimb casa

H 1129 Str. Borcea- Zona Polar, et.1, ND, 47mp, convector,

termpan, izolatie int. partiala, parchet partial, balcon izolat

si inchis termopan, cf si intab. PRET: 22.000 euro

H 1130 Str. Florilor, Zona Sc. 11, parter, D, 80mp, centrala,

g, f, parchet partial, balcon cu beci. PRET: 45.000 euro neg.

H 1242 Str. Flacara, et.4, D, 80 mp., centrala, parchet, ter-

mopan, usi lemn noi, g.,f., izol ext., 2 balcoane inchise ter-

mopan cu gresie si faianta, PRET: 42.000 euro

H 1317 Zona Orizont Str Zavoiului, D, et 4, acoperis, termo-

pan, parchet, gresie, centrala, usa metal, izolatie int,  cf si in-

tab PRET 36 000 euro

H 1330Zona Service Branza, D, termopan, parchet, et 3, g,f,

centrala, 1 balcon inchis in termopan, renovat, 70 mp

PRET 150 000 lei neg

H  1353 Str Lalelelor, parter, SD, centrala, parchet, g,f, 59

mp, izolat int.ext, cf si intab PRET 40 000 euro (schimb 2 cam)

H 1380Str Panduri, et 4, D,acoperis tabla, izolat int., g,f, cen-

trala, 80 mp, cf si intab. PRET 160 000 LEI

H 1385 Str Macului, D, et 4, termopan, gresie, faianta, cen-

trala, 80 mp, izolatie int, 2 bai, 2 balcoane PRET 160 000 lei

H 1397 Str Sulfinei,et 1, D, termopan maro, parchet, g, f,

centrala, 70  mp, balcon inchis termp maro, instalatie elec-

trica noua, izolat int & ext, cf si intab, Pret 170 000 lei

H 1409 Str Musetelului, langa caminul de copii cu intrare

din Str Belsugului, SD, et 4, acoperis, termopan, parchet, g,f,

centrala, 70 mp, PRET 28 000 euro neg

H 1444 Str Navodari, Zona Mircea Voda, parter, D, 76 mp,

centrala, termopan si parchet partial,balcon, cf si intab

PRET 150 000 lei

H 1457 Str. Navodari, bloc  POHA 2008, D, et.4 / 5, acoperis,

centrala, termopan, g, f, parchet, 82 mp, balcon inchis, 2 buc.

Aer cond., boxa 18m, cf si intab. PRET : 48.000 euro

H 1470 Str. Borcea, et 4., D, izolatie, centrala, g, f, parchet,

75mp, mobilat si utilat, PRET: 35.000 euro neg.

H 1529 Prel. Bucuresti, bloc ANL, et.4, D, 77mp, centrala, g,

f, parchet, termopan, bloc BCA, 2 balcoane, PRET: 23.000 eu-

ro ( cu preluare de contract )

H 1531Str. Navodari, bloc Poha 2008, et.2, 110mp, centrala,

g, f, parchet, aer cond., 2 balcoane, cf si intab, cert. Energetic,

PRET: 60.000 euro neg.

H 1614 Str. Lalelelor, et.4, SD, 64mp, acoperis  azbociment,

pod, centrala, parchet, termopan, usi lemn noi, g, f, aer cond.,

cf si intab., PRET : 34.000 euro

H 1629Str. Stirbei Voda, Zona 2 Moldoveni, et.1, SD, termo-

pan, centrala, g, f, 2 balcoane inchise, boxa la parter,

PRET: 25.000 euro

H 1671 Str Sulfinei, et 4, D, 69 mp, ac, centrala noua, PRET

39 000 euro

H 1673 Navodari, et 4, D, 84 mp, hidroizolatie, termopan,

parchet, g.f, centrala, 2 balcoane inchise termopan, 2

grup.sanitare, ac, izolat ext, cf si intab PRET: 38 000 euro

H 1710 Str. Belsugului, parter, D, 76mp, centrala, g, f, par-

chet, termopan, 1 balcon inchis termopan, vedere fata, re-

novat recent, izolatie ext. cf si intab. PRET: 33.000 euro neg.

H 1714 Str. Borcea, et.2, SD, 65mp, convector, boiler, 1 bal-

con, tamplarie pvc, cf si intab. PRET : 150.000 lei neg.

H 1730Musetelului, parter, D, centrala, parchet, termopan,

60 mp, cf si intab., certificat energetic, PRET: 19.000 euro

H 1731 Zefirului, et. 2, D, 85 mp, centrala, termopan, par-

chet, g, f, 2 bai amenajate, functionale, 2 balcoane inchise

cu termopan, aer cond., CF, PRET : 40.000 euro

H 1735Cornisei, et.4, D, 70mp,  g, f, termopan, parchet, aco-

peris structura metalica cu tabla zincata, 1 balcon 6 m, aer

cond., cf si intab., cert. energetic, PRET: 36.000 euro

H 1743 Belsugului, zona Orizont, D, constructie 1994, etaj

3, suprf. 100 mp, centrala, g, f, parchet, termopan, 2 bai, 1

balcon pe toata suprf. ap inchis cu termopan,  izolatie, cf si

intab. PRET: 58.000 euro

H 1748 Zona P-ta Orizont, et. 3, D, termopan, centrala, 2

balcoane ( unul inchis PVC ), cf si intab. PRET : 41. 000 euro

H 1800 Prel Bucuresti, et.4, D, izolatie, termopan, parchet,

centrala, 70mp, 2 balcoane, aer cond, zona Cinema Orizont,

cf si intab, PRET: 33.000 euro

H 1820Str. Cornisei, et.4, D, bloc bca, 57 mp, termopan, par-

chet,gaze,  izolatie, pod acoperit cu tabla, g, f, 2 balcoane in-

chise termopan, cf si intab PRET: 35.000 euro

H 1821 Borcea , parter, vedere fata,  D, 75mp, centrala, g, f,

izolat, 2 bai, cf si intab. PRET: 33.000 euro

H 1829. str. Victoriei, et. 3, D, 100 mp ( fost 4 camere ), cen-

trala, termopan, renovat, 2 balcoane, CF si Intab.

PRET : 47 000 euro neg

H 1853 1 Decembrie 1918, zona Centrul Vechi, et.2, D, 68,55

mp, centrala, g, f, parchet, termopan, boxa, cf si intab, PRET:

47.000 euro

H 1861 Baraganului, parter, D, 65mp, termopan, centrala,

g, f, termopan, modificat in spatiu comercial, sistem alarma,

instalatie incalzire noua, cf si intab, certificat energetic, PRET:

37.000 euro

H 1863 Prel. Bucuresti, et 4, D, izolatie, centrala, parchet,

termopan, g, f, 82mp, 2 balcoane (un balcon 9 m), vedere

fata , cf si intab, PRET: 160.000 lei

H  1878 Borcea, et.3, ND, centrala, termopan, parchet,

g, f, 50mp, 1 balcon inchis termopan, cf si intab. PRET:

25.000 euro 

H 1885 Dunarea, et.1, D, termopan, bloc caramida,  parchet,

centrala, izolatie interioara, 3 balcoane, 2 bai functionale,

aprox 92 mp, cf si intab, PRET: 40.000 euro neg.

H 1893Str. Florilor, zona sc. 11, et.1, D, 78 mp, centrala noua,

termopan, parchet, g, f, usi noi lemn, 2 balcoane inchise ter-

mopan, izolatie ext, cf si intab, PRET: 200.000 lei neg

H 1895B-dul Cuza Voda, et.2, SD, 67 mp, convector, vedere

fata, situat mijloc, cf si intab, PRET : 120.000 lei  

H 1917. str. Macului / Panduri, et. 3, D, 85 mp, 2 balcoane,

2 bai, gaze, CF si Intab. PRET : 30 000 euro

H 1919. str. Cornisei – Orizont, et. 3, D, 58 mp, centrala, ter-

mopan, izolatie interioara si casa scarii, AC, mobilat si utilat.

CF si Intab. PRET : 38 000 euro neg.

H 1920. B-dul N. Titulescu – Lic. Agricol, et. 3, ND, vedere

fata, convector, usa metalica. PRET : 25 000 euro neg.

H 1925. str. 1 Decembrie 1918, et. 2, 60 mp, SD, centrala,

termopan, AC, reabilitat exterior/izolatie, vedere Lic. Econo-

mic. PRET : 43 000 euro

VÂNZĂRI AP. CU 4 CAMERE
H 980 Zona 10 Nivele, SD, et 9, 90 mp, lift nefunctional.  

PRET 60 000 lei

H 1112  Prel. Bucuresti, et. 3, D, constructie 2002, 100mp,

centrala, parchet, g, f, AC, 3 balcoane, 2 inchise termopan,

mobilier buc. inclus, jakuzzi, boxa. PRET: 60.000 Euro

H 1325 Str. Stirbei Voda, Zona 2 Moldoveni, et.2, D, 85mp,

centrala, g, f, parchet, termopan, izolatie int., 2 balcoane,

instalatie electrica si sanitara noi, PRET: 130.000 lei

H 1368 Str Prel Bucuresti, et 4, D, bloc BCA din 1989, par-

chet, g, f, centrala, izolat ext., Ac, 90 mp, mobilat, 2 bal-

coane, CF si intab PRET  55 000 euro neg

H 1579 Str Panduri, Zona Scolii nr 8, Parter, g,f, termopan,

parchet, centrala, 90 mp ( fara balcon), 2 bai,  vedere fata/

spate, subsol curat, izolat. PRET 55 000 euro

H 1596  Str Plevna, et 1 /1, D, caramida, termopan, cen-

trala, parchet, 1 balcon, 2 gr. sanitare, 73 mp, gradina, ga-

raj dublu si beci 12 mp PRET 49 000 euro

H 1648 Str Cornisei, et 4, acoperis, parchet, centrala, ter-

mopan, amenajat recent, cf si intab PRET 42 000 euro

H 1767  Str Rahova, zona Casa din Vis (ICIL) et 1/1, D, 100

mp, acoperis, centrala, termopan, 1 balcon , bloc din ca-

ramida, PRET: 42 000 euro

H 1832  Zona Mircea Voda, parter, D, 90,51 mp, izolatie

ext., izolatie subsol, centrala, g, f, parchet, termopan, usi

lemn noi, pretabil birouri, sp. com, cf si intab. PRET: 43.000

euro neg

H 1836 Str. Cornisei, et.4, D, 90mp, izolatie, parchet, cen-

trala, g, f, termopan, 2 balcoane cornier, aer cond, izolatie

int, garaj, cf si intab. PRET: 45.000 euro neg

H 1880 Victoriei, parter, 90 mp, centrala, termopan, g, f,

izolatie partiala, cf si intab. PRET : 40 000 euro

H 1884 Panduri, et.4, D, acoperis, centrala, termopan, par-

chet, g, f, 103 mp, 2 balcoane inchise termopan, renovat

2015, PRET: 50.000 euro

DUPLEX ( AP. 5 CAMERE)
H 1277. Zona Penny – str. Trandafirilor, et. 4-5, D, centrala,

parchet, termopan, terasa. PRET : 50.000 euro neg

VÂNZĂRI CASE / VILE – ORAS
H 743 Calarasi, zona M. Voda, casa BCA, D, 4 camere, aco-

peritacu tabla, P+1, apa, canalizare, termopan, teren

200mp, deschidere 10m,cf si intab PRET: 46.000 euro

H 858 Calarasi, zona Garii, casa caramida acoperita cu ta-

bla, centrala gaze, termopan partial, parchet, dusumea,

g, f, 115 mp utili casa, 300mp teren, cf si intab. PRET:

78.000 euro neg.   

H 926 I.L Caragiale, casa chirpica tencuita acoperita cu

azbociment, 100 mp amprenta, 4 camere SD, teren 200

mp cu 10 ml deschidere, sobe,baie, buc – anexe, dusu-

mea, canalizare, cf si intab PRET 110 000 lei (sau schimb

cu ap)

H 973 Calarasi, Zona Gara, casa caramida, 5 camere cu

mansarda, apa, canalizare, gaze, termopan, parchet, g, f,

centrala, garaj, teren 403 mp, constructie 210 mp, deschi-

dere 14 ml, cf, intab., sau schimb cu ap. 2-3 camere, zona

buna.  PRET: 75 000 euro neg

H1151 Calarasi, Zona Pompieri, 560 mp teren, deschidere

9 m, constructie 2007 - BCA si chirpica, 4 camere, bucata-

rie, baie, fosa, centrala gaze, termopan, g, f, parchet, anexe,

gradina, cf in lucru, PRET : 180.000 lei neg.

H 1181 Calarasi, str. Tudor Vladimirescu, teren 310 mp, 97

m constructie, deschidere 2m, constructie caramida 1976,

tabla noua, 4 camere D, baie, bucatarie, sobe, dusumea,

parchet, termopan partial, g, f, apa, canalizare, beci, cf si

intab. PRET: 44.000 euro neg.

H 1272 Calarasi, Str Bucuresti - Petrache, 570 mp, 8 ml

deschidere, casa caramida lipita - perete independent, ta-

bla, baie, bucatarie,  4 camere SD, parchet partial, dusu-

mea, soba, termopan partial  PRET 55 000 euro neg

H 1280 Calarasi, Zona Petrache, teren 600mp, casa chirpi-

ca, D, deschidere 20 m, centrala,canalizare, 5 dormitoare,

living, bucatarie, baie, cf si intab. PRET: 65.000 euro

H 1299 Calarasi, B-dul Republicii, 2 cam, D, gaze, canali-

zare, termopan, parchet, g,f, centrala,baie, bucatarie, AC,

living 40 mp, constructia din caramida, 115 mp, teren 250

mp, deschidere  12 ml,cf si intab PRET 70 000 euro

H 1418 Str Viitor, casa BCA P+1, constructie 1999,

6cam, D, parchet,g,f, centrala, izolatie int &ext, am-

prenta 232 mp, teren 387, deschidere 10 ml, cf si intab

PRET 130 000 euro

H 1489 Calarasi, Cartier Magureni, casa chirpica tencuita,

acoperita cu tigla, fosa, sobe, teren 800mp, deschidere

32m, PRET : 25.000 euro neg.

H 1498 Zona 10 Nivele – linie, 920 mp / 23 ml deschidere,

casa caramida + BCA, tabla, 5 cam, 2 bai, 1 bucatarie, fosa,

termopan, parchet, gresie, centrala pe gaze, garaj, anexe,

pomi fructiferi, cf si intab. PRET 52 000 euro neg

H 1505 Str Locomotivei, Zona 10 Nivele, teren 122 mp –

10 ml/ 12 ml, casa din chirpica + BCA, 50 mp, 2 cam D,

baie si bucatarie, casa tencuita, acoperita cu tabla, gaze,

convector, parchet, termopan,  PRET 110 000 lei    

H  1535 B – dul Republicii, zona Electrica, casa BCA, 260

mp utili, P+ 1, centrala gaze, canalizare, g, f, parchet, ter-

mopan, 600mp teren, cf si intab. PRET: 155.000 euro neg.

H 1598 Calarasi, Mircea Voda, aproape de blocuri, teren

700 mp cu deschidere dubla 14 / 50 ml , constructie

BCA, amprenta 110 mp S+P+1+M – SUPRAFATA UTI-

LA 450 MP, acoperita cu Lindab, izolata, piatra decora-

tiva la baza + toata vurtea, termopan,g,f, parchet, cen-

trala, canalizare,Compartimentare : Subsol – garaj, dre-

sing, birou, camera centralei, P- living, bucatarie, dor-

mitor +baie, Etaj 1 – 3 dorm, 2 bai, balcon, M – sala

de jocuri + balcon, curtea este amenajata, piscina aco-

perita+ incalzire, terasa acoperita, cf si intab PRET 250

000 euro neg.

H 1608 Zona Gara, teren 225 mp cu 8 ml deschidere, casa

din caramida ( lipita) constr. 125 mp, acoperita cu tabla,

centrala pe gaze, termopan partial, 4 cam, baie, buc, ca-

nalizare, cf si intab PRET 45 000 euro  neg.

H 1624 Calarasi, zona P-ta Mare, casa caramida lipita, 2

camere, 260 mp  teren, deschidere 6,3 m, casa necesita

renovare  PRET: 30.000 euro
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Valabil persoane fizice

Nume/prenume:

Telefon:

Anunț:

Taloanele se depun la chioşcurile de ziare sau la cele 3 sedii HERA



Studioul cinematografic
Lenfilm din Rusia a răspuns
declara�iei prin care Leonar
do DiCaprio a dezvăluit fap
tul că iar plăcea să interpre
teze o personalitate rusă și a
oferit starului hollywoodian
rolul principal întrun film de
dicat liderului comunist Vla
dimir Lenin, informează
sputniknews.com.

Studioul cinematografic
Lenfilm, al cărui sediu se află
la Sankt Petersburg, ia ofe
rit lui DiCaprio șansa de al
interpreta pe Vladimir Lenin,
în tinere�e, întrun film dedi
cat revolu�ionarului comu
nist. Recent, starul hollywoo
dian a dezvăluit întrun in
terviu acordat publica�iei
germane Die Welt faptul că
șiar dori să îi interpreteze pe
Lenin, Rasputin sau chiar pe
actualul președinte al Rusiei,

Vladimir Putin.
"Întotdeauna e interesant

să faci filme. Leonardo DiCa
prio este adeseori comparat
cu Lenin, în anii lui de tinere
�e. Avem suficiente scenarii
și obiecte de recuzită pentru
a recrea epoca în care a avut
loc Revolu�ia", a declarat Va
leri Karlov, purtătorul de cu
vânt al Lenfilm, pentru Balti
ka FM.

Lenfilm este cel mai vechi
studio cinematografic din
Rusia și a fost înfiin�at în
1914, atunci când un comi
tet militar din Sankt Peter
sburg a început să producă
filme. În 1918, studioul sa
extins, devenind Comitetul
pentru Film din Sankt Peter
sburg, și a deschis apoi 68
de cinematografe pe terito
riul Rusiei. După alte două
decenii, șia schimbat denu

mirea, adoptând numele ac
tual  Lenfilm.

Duminică, DiCaprio a spus
că iar plăcea să îl interpre
teze pe Vladimir Putin întrun
film.

"Putin ar fi foarte, foarte
interesant. Miar plăcea săl
joc", a spus Leonardo DiCa
prio.

În 2010, actorul la întâlnit
pe liderul de la Kremlin, la
International Forum on Tiger
Conservation de la Sankt Pe
tersburg. "Funda�ia mea are
mai multe proiecte prin care
sus�ine financiar protejarea
acestor pisici sălbatice. Am
discutat cu Putin doar despre
aceste animale minunate, nu
despre politică", a mai decla
rat starul american.

Vladimir Putin nu este sin
gura personalitate rusă afla
tă pe lista actorului în vârstă

de 41 de ani. În același inter
viu, el a mărturisit că iar
plăcea să joace rolurile revo
lu�ionarului Lenin sau pe al
misticului Rasputin.

"Cred că ar trebui să exis
te mai multe filme despre is
toria Rusiei, pentru că are
povești demne de Shakes
peare. Asta este fascinant
pentru un actor", a adăugat
Leonardo DiCaprio, nomina
lizat anul acesta la categoria
cel mai bun actor în rol prin
cipal la premiile Oscar, pen
tru rolul din "The Revenant:
Legenda lui Hugh Glass", de
Alejandro González Iñárritu.

Leonardo DiCaprio este
considerat unul dintre cei
mai talenta�i actori de la Hol
lywood. A debutat devreme,
fiind considerat în epocă un
copil minune al cinematogra
fiei americane. Printre pri

mele sale filme se numără
"What's Eating Gilbert Gra
pe" (1993), în care a jucat
alături de Johnny Depp, și
"Jurnalul unui baschetbalist"
(1995). A avut mare succes
la public după ce a jucat în
"Romeo și Julieta", în 1996,
și, mai ales, în blockbusterul
"Titanic", în 1997.
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Centrul Cultural Judeţean Călărași • Cinema 3D/2D

PROGRAM CINEMA • perioada  15 ianuarie – 11 februarie  2016
Parcul central, Str. Independenţei, nr. 20

Preţul biletelor (același pt. filme 3D și 2D): 8 lei – copii cu vârste de maxim 14 ani • 12 lei – persoane cu vârste peste 14 ani

Nu se efectuează rezervări. Biletele pot fi cumpărate cu o săptămână înainte de data spectacolului.
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22 – 28 ianuarie 

Orele: 17,00; 20,00

Luni: orele 17,00 nu este proiectie

Al 5 lea val -  2D
• Regia: J Blakeson

•  Cu: Nick Robinson, Maika Monroe, Liev Schreiber,Chloë Grace Moretz

• Gen film: Aventuri, SF, Thriller

• Rating: AP12

• Durata: 112 minute

• Premiera in Romania: 22.01.2016

Adolescenta de 16 ani Cassie Sullivan încearcă să supravieţuiască într-o lume de-

vastată de valurile unei invazii extraterestre care a decimat deja populaţia și a dus

omenirea înapoi în Epoca de piatră.

29 ian – 4 feb

Orele: 17,00; 20,00

Luni: orele 17,00 nu este proiectie

The Revenant: Legenda lui Hugh Glass -  2D
• Regia: Alejandro González Iñárritu

• Cu: Will Poulter, Tom Hardy, Paul Anderson,Leonardo DiCaprio, Domhnall Gleeson

• Gen film: Aventuri, Dramă, Western

• Rating: N15

• Durata: 151 minute

• Premiera in Romania: 22.01.2016

The Revenant este inspirat de romanul lui Michael Punke, bazat pe fapte reale.

Acţiunea se petrece în America de Nord, în 1823, iar în centrul ei se află Hugh

Glass (DiCaprio), membru al unei expediţii în Munţii Stâncoși, unde este prins de

un urs grizzly și sfârtecat. 

5 – 7 feb 2016: 

Vineri: orele 12,30

Sambata, duminica: orele 10,30 si 12,30

Năzdrăvanii din pădure. Speriosul
sperioșilor - 2D

• Regia: David Feiss

• Gen film: Animaţie

• Rating: AG

• Premiera in Romania: 05.02.2016

Boog, Elliot, și toată gașca lor veselă se întorc pentru noi aventuri... de speriat!

Un studio din Rusia i-a oferit lui Leonardo DiCaprio
rolul principal într-un film dedicat lui Lenin



 Scuar Prel. București
 Parcul central – alei
 Parcul Dumbrava – finalizare
 Gradina Zoo – finalizare
 Cornisei + Progresul – în con

tinuare
 Varianta Nord –procedura de

achizitie este în desfășurare
 Scoala 12 – finalizare
 Gradinita cu 8 grupe – finali

zare
 Acces Parc Sala Polivalenta –

finalizare
 Piata Big –modernizare hală

legumefructe
 Strada Grivita
 Străzile: Știrbei Vodă.

Mușe�elului, Panduri, Macului,
Victoriei, Năvodari, București,
Cuza Vodă, N. Titulescu

 Str. Sulfinei – tratament bitu
minos

 Parcări dintre blocuri + tro
tuare – în continuare

 Străzile Speran�ei + Stadio
nului – tratament bituminos

Primăria Călărași are documenta�ie
de avizare a lucrărilor de interven�i
pentru Cartier Măgureni, străzile: Pă
cii, Petroșani, Lupeni, D. Cantemir,
Rândunelelor, V. Lupu, Int. Păcii, M.
Vodă, Vlad �epeș, V. Conta, D. Bolin
tineanu, Costache Negruzzi, Int.
Petroșani, Agricultori, Viilor, Prel. V.
Conta (după introducerea canalizării,
se vor moderniza străzile)

Primăria Călărași trebuie să
recep�ioneze documenta�ia de aviza
re a lucrărilor de interven�ie pentru
Cartier Mircea Vodă, străzile: Gral
Constantin Pantazi, Prel. Luceafărului,
Aleea Canalului, Digului, M. Viteazul,
Crângului, Ciocârliei, Panduri, Zăvo
iului, Luceafărului, Dumbravei, Năvo
dari, Pescăruș, Grădiștea, Prel. Mihai
Viteazul, Prel. Panduri, Mușe�elului,
Macului, Sulfinei (în total 13 km de
străzi).
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Executivul Primăriei Călărași a ini�iat deja o serie de
documenta�ii tehnicoeconomice necesare lansării unor
proiecte importante pentru infrastructura municipiului.In
ședin�a extraordinară a Consiliului Local Călărași o parte
din aceste documenta�ii au fost supuse aprobării aleșilor
locali.O parte din proiecte vor demara în curând,altele în
următoarele luni,func�ie de procedurile de achizi�ie publi
ca a lucrărilor.

1. MODERNIZARE STRĂZI CARTIER MĂGURENI»,
MUNICIPIUL CĂLĂRAȘI 

Valoare totală de 7.214.971 lei cu TVA, respectiv
1.630.576 euro cu TVA, din care C +M de 6.679.190 lei
cu TVA, respectiv 1.509.490 euro cu TVA.

2. Reabilitare Șoseaua Rocadă
Valoare 7.286.378 lei cu TVA, respectiv 1.632.985

euro cu TVA, din care C+M 6.485.971 lei cu TVA, res
pectiv 1.453.602 euro cu TVA.

3. TRATAMENT BITUMINOS PE STRADA STA
DIONULUI ȘI STRADA SPERAN�EI», MUNICIPIUL
CĂLĂRAȘI 

Valoare totală de 486.832,68 lei cu TVA, respectiv
109.691,48 euro cu TVA, din care C +M de 472.646,40
lei cu TVA, respectiv 106.495,07 euro cu TVA.

4. REPARA�II STRĂZI ÎN MUNICIPIUL CĂLĂRAȘI
Valoare totală de 17.151.269 lei cu TVA, respectiv

3.620.488 euro cu TVA, din care C +M de 14.641.158
lei cu TVA, respectiv 3.254.025 euro cu TVA.

5. REPARA�II STRADA GRIVI�A», MUNICIPIUL
CĂLĂRAȘI

Valoare totală de 4.002.404 lei cu TVA, respectiv
845.879 euro cu TVA, din care C +M de 3.339.782 lei
cu TVA, respectiv 742.273 euro cu TVA.

6. ÎNTRE�INERE ȘI REPARA�IE ALEI PARC CENTRAL 
Valoare totală de 2.536.875 lei cu TVA, respectiv

560.549 euro cu TVA, din care C +M de 2.432.037 lei
cu TVA, respectiv 537.384 euro cu TVA.

Lista este lungă pe aceasta se găsesc lucrări de rea
bilitare pentru Pie�e și parcări, etc.

Primarul municipiului Călărași a inițiat
o serie de Proiecte de hotărâri

Primarul Municipiului Călărași,
În temeiul art. 39, alin. 2 și art. 68, alin. 1 din Legea nr. 215/2001

privind administraţia publică locală, a dispus convocarea în ședinţa
extraordinară, miercuri, 20.01.2016, ora 16.00,în sala de ședinţe a

Consiliului Local Călărași, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documenta�iei teh
nico – economice pentru investi�ia cu titlul «ÎNTRE�INERE ȘI
REPARA�IE ALEI PARC CENTRAL».

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documenta�iei teh
nico – economice pentru investi�ia cu titlul «REPARA�II STRA
DA GRIVI�A»,  MUNICIPIUL CĂLĂRAȘI.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documenta�iei teh
nico – economice pentru investi�ia cu titlul «REPARA�II STRĂZI
ÎN MUNICIPIUL  CĂLĂRAȘI».

4. Proiect de hotărâreprivind aprobarea  prelungirii perioadei
de implementare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect
necesare finalizării acestuia pentru proiectul cu titlul „Clean Ac
cess în CălărașiSilistra crossborderarea (Transport ecologic
în zona transfrontalieră Călărași – Silistra)” finan�at în cadrul
Programului Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria
2007 – 2013 din partea Partenerului 2   Municipiul Călărași,
MISETC Code 118.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documenta�iei teh
nico – economice  pentru investi�ia ,,Șoseaua Rocada (tronson
DN21 – str. București) din municipiul Călărași”.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documenta�iei teh
nico – economice pentru investi�ia cu titlul «MODERNIZARE
STRĂZI CARTIER MĂGURENI», MUNICIPIUL  CĂLĂRAȘI.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documenta�iei teh
nico – economice pentru investi�ia cu titlul «TRATAMENT BI
TUMINOS PE STRADA STADIONULUI ȘI STRADA SPERAN�EI»,
MUNICIPIUL CĂLĂRAȘI.

Lista cu principalele  Investiții în 2016


