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Cât de mult pot asocia oamenii gândurile, evenimentele, acțiunile când nu le ești aproape, uitând, adeseori, că noi reprezentăm binele,
gândurile frumoase, evenimentele plăcute, frumosul lucrurilor si frenezia acelor momente de pace!
Uităm să mulțumim, împroscăm cu tot ce se poate, când nu se întamplă cum vrem noi!
Creem noi proprietăți atunci când nici noi nu ne aparținem de drept, uitând, tot adeseori, ca aparținem lui Dumnezeu! Ne adoram, ne
zeificam, ii adoram si ii zeificam pe cei de langa noi, făra să ținem cont ca suntem imperfecți, că doar tindem către Perfecțiune!
Nici sfintii nu o ating, nici ei nu sunt fără de păcat!!! Ni s-a dat posibilitatea de a fi ca Dumnezeu prin două lucruri, interdependente în
anumite momente: iubind si iertând!!! Uităm, ca ființe create de Dumnezeu ca noi tindem către El, Acela care a iubit si care a iertat!!!
Preot Florian Alin Butoi

Doar umilință?
Mă întorceam acasă de
la piaţă. Încă nu ninsese,
dar deja era frig. Cînd să
ajung la strada Parva aud
în dreapta mea o voce ti
midă care îmi spune „Mă
puteţi ajuta cu un leu?”.
Mam uitat și am văzut
un tînăr îmbrăcat cu o ca
nadiană verde, cu blugi
albaștri și cizme negre.
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Primăria Cuza Vodă rezolvă cererile
cetățenilor doar de ochii presei?

PSD Călărași și performanța
celei mai apreciate comune: Roseți

Ce scriu cetățenii revoltați din localitate.

Interviu cu primarul Râjnoveanu Nicolae

Care izlaz?

Urmare la articolul nostru din ziar și
online ca urmare a solicitărilor unor
cetăţeni din CuzaVodă, Primăria a ară
tat căi pasă de aceștia și lea răspuns
pozitiv.
Locuitorii erau afectaţi de o crescăto
rie de animale amplasată în intravilan în
imediata apropiere a locuinţelor, poluate
cu mirosuri insuportabile.

pagina 3
Primarul Râjnoveanu Nicolae se află la al 6-lea
mandat la Primăria Roseți:
imediat după Revoluție fiind votat 2 mandate de viceprimar după care 4
mandate de primar.
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Postul
de Poliție
s-a mutat
la Biserică
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Vă așteptăm la Club E&M Strada Știrbei Vodă nr 5
bl K1 parter vis a vis brutaria Pianci

Happy H
our!

Colazione con caffe

Atmosfera plăcută, relaxantă lângă o Coffee
italiană,a unei căni cu ceai italian sau a unui suc
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Atitudini,
fără
uși închise

Să fim noi altfel puncte de vedere
Realitatea
Din Călărași

Suntem majoritatea obișnuiti să trăim într-o
lume care depinde întotdeauna de ALTCINEVA.
Sau de ALTCEVA.
Toată lumea are idei, toată lumea știe că
vrea ceva de la viață... dar nimeni nu face
nimic. Tinerii se lasă conduși mai mult, sau mai
puțin.
Realitatea de pe stradă a arătat însă că lor le
pasă și mai ales că nu le este frică să ia atitudine. Oare de ce?!
Ce-ar fi sa ne hotărâm, într-o zi și noi, cei
trecuți de tinerețe să trăim nu numai pentru
noi... să facem și pentru alții ceva?
Chiar și un lucru aparent neînsemnat... dar
care sa fie important pentru sufletul nostru.
Eu cred că și asta, printre altele, înseamnă
spiritul „Ne pasă".
Și noi suntem cei care putem schimba ceva.
Noi suntem la varsta la care încă mai avem curajul sa ne exprimam. Noi putem fi altfel. Noi
putem reprezenta ceva.

„Multi vad tineretea, dragostea, frumusetea
vietii prin ochii nostri. Atunci, sa fim și noi
mesagerii acestor idealuri. Trebuie sa avem curajul necesar. Trebuie sa fim noi insine, si
atat.”...spune un tânăr cunoscut recent.
„Suntem normali, adică așa cum varsta noastra ne face să fim: nebuni, dacă vreți... romantici, ambițiosi sau melancolici „ - spun tinerii.
Puși pe șotii și, în același timp, sufletul
societății în care trăim. Viața este minunată.
Trebuie doar sa vezi lucrurile bune din ea.
Unii și-ar dori sa mai fie ca noi... haideti sa
profităm.
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Doar umilință?
Mă întorceam acasă
de la piaţă. Încă nu
ninsese, dar deja era
frig. Cînd să ajung la
strada Parva aud în
dreapta mea o voce
timidă care îmi spune
„Mă puteţi ajuta cu
un leu?”.
Mam uitat și am văzut
un tînăr îmbrăcat cu o cana
diană verde, cu blugi al
baștri și cizme negre. Nu
am făcut legătura cu vocea.
Poate nu am auzit bine.
„Poftim?” – lam întrebat.
Da, el era: „Mă puteţi
ajuta cu un leu?”. Tînărul nu
părea un cerșetor. Era finuţ,
cu o voce calmă și școlită.
Nici bagaj nu avea: o gean
tă mică în spate. Avea mă
nuși în mîini, căciulă de lînă
pe cap, fular. Nebărbierit,
avea o bărbuţă rară și șate
nă. Aducea cumva cu un
Cristos pictat de școala fla
mandă.
„Dar ce ai păţit? Cum ai
ajuns în halul ăsta?” am dat
eu cu bîta în baltă în timp ce
mă scotoceam prin buzuna
re.
„Am decăzut pînă am
ajuns în stradă. ”
Iam dat o hîrtie de zece
lei. A părut – sau a mimat –
recunoscător și voia să mă
binecuvînteze, să îmi dea
Dumnezeu sănătate etc.
„Măi, ce îţi dau aici este
egal cu 0”. Ce ai păţit?
Omul a început să îmi po
vestească necazurile lui.
Umil. El este din Buzău. Are
aproape 40 de ani. În 1994
a intrat la facultate, la stat,
la facultatea de psihologie.
În 1997, cînd era în anul 3
ia murit mama. A rămas
orfan. Nu sa mai ţinut de
facultate și a decis să trăias
că din ce știa el să facă mai
bine – grafică computeriza
tă și tehnoredactare. Cum
lea învăţat, că el era de
formaţie umanistă? Singur,
erau niște manuale pe la
Teora: de Basic, de C++....
Bine, și unde stătea în
București? La început a stat
la cămin.
După ce a abandonat
școala sa mutat în chirie.
Treburile mergeau bine. Își
plătea chiria la timp, șia
cumpărat o bibliotecă, cal
culatoare, laptop, tabletă și
multe cărţi.
„Și nu ai strîns și tu ceva
bani cît îţi mergea bine?”
„Nu, nu am știut să mă
chivernisesc. Aveam prie
teni mulţi, aveam iubită.
Știam că dacă o să ajung la

nevoie o să mă pot baza pe
ei.” Dar nici nu concepea că
va ajunge vreodată la nevo
ie. Astea sunt lucruri care se
întîmplă altora, nu lui.
Lucrurile au mers din ce
în ce mai rău în ultimii cinci
ani. Piaţa se umpluse, nu
mai avea comenzi la ce fă
cea el – grafică computeri
zată. A început să aibă
greutăţi cu plata chiriei.
„Și nu ai încercat să te
angajezi undeva, să ai un
salariu stabil?”
La început nu sa gîndit la
asta, era sigur că se va des
curca cu prietenii lui.
De iubită sa despărţit
cînd u început greutăţile.
Apoi șia vîndut biblioteca,
cu cărţi cu tot și a mai trăit
o vreme. Apoi calculatorul,
laptopul și tableta. Nu lam
întrebat dacă mai are tele
fon. A căutat să se angajeze
pe undeva, dar deja era
prea tîrziu – nu mai era ac
ceptat. Sa dus la interviuri,
rezultatul fiind același: vă
mulţumim, o să vă sunăm
noi.
De un an nu a mai reușit
să își plătească nici chiria. A
ajuns în stradă.
Prietenii lau abandonat
toţi.
„Poate că așa făceam și
eu în locul lor. Nu îi con
damn. Cînd ai ajuns în stra
dă nu mai ai nici un statut
social. Am avut încredere în
ei. Puteam să nu am? Cum
poţi trăi dacă nu crezi în
prietenie?”
„Am vrut să mă sinucid,
dar mia fost frică. Uneori
mă mobilizez să gîndesc po
zitiv, trebuie să existe vreo
scăpare”.
„Dar de ce nu te întorci la
Buzău? Trebuie să mai ai
acolo colegi de școală, rude”
„Nu mă întorc, nu am la ci
ne.

Mie rușine. Și nu mai ju
dec limpede. EU nu am mai
dormit de astă vară în pat.
La adăposturi nu mă duc,
mai bine îmi pun ștreangul
de gît”
Am vrut să îl întreb unde
se spală, că arăta destul de
curat.
„Mă mai ajută oameni
așa ca dv. Nu vă uitaţi că
sunt îmbrăcat decent, totul
de pe mine este de poma
nă. Dorm în cîte o scară de
bloc, nu mă întind la orizon
tală, picotesc așa, în fund.
Sunt mereu în stare de
somnolenţă. Cerșesc, ce să
fac, încă nu am ajuns să
dau în cap cuiva”. Ca să fac
ceva iam dat o sticlă de vin
pe care o cumpărasem pen
tru revelion.
Sa uitat la mine mustră
tor: „Ce să fac cu ea? Nici
nu am tirbușon. Oricum, vă
mulţumesc. Conversaţia cu
dv mia făcut bine. Oamenii
se feresc de noi, parcă am fi
ciumaţi. Dacă ai ajuns în
stradă ești ciumat și nimeni
nu se mai apropie de tine.”
Mi sa pus un nod în gît și
am plecat mai departe, spre
casă, lasîndul cu sticla de
vin în mînă. Mam simţit
bolnav de neputinţă. Și de
rușine. Că nu puteam să îl
ajut pe acest om. Să îi gă
sesc un adăpost.
Un loc de muncă.
Aș fi vrut să fiu un om ca
re să poată face astea.
În ce context a spus Iere
mia „blestemat este omul
care se încrede în om”? În
treb: este acest băiat o vic
timă a capitalismului?
Se putea imagina o ase
menea situaţie pe vremea
socialismului?
Sfârșitul conversaţiei
prof. univ.
Gheorghiță Zbăgaru 
Realitatea din Călărași
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Care izlaz?

Primăria Cuza Vodă rezolvă cererile cetățenilor doar de ochii presei?
Ce scriu cetățenii revoltați din localitate.
Urmare la articolul nostru din ziar și online
ca urmare a solicitărilor unor cetățeni din
Cuza-Vodă, Primăria a arătat că-i pasă de
aceștia și le-a răspuns pozitiv.
Locuitorii erau afectați de o crescătorie
de animale amplasată în intravilan în imediata apropiere a locuințelor, poluate cu mirosuri insuportabile.
Primarul, ing. Stan Aurel
Ionel a remediat situaţia din
localitate și prin adresa
5116/ 08 ianuarie 2016 a
somat pe unul dintre crescă
torii de animale să își mute
stâna. Mai mult la sanc
ţionat și cu 100 mil. lei vechi
pentru realizarea unei con
strucţii ilegale.
Cetăţenii ne spun că mai
există astfel de stâne de oi
sau crescătorii de animale
prin intravilanul localităţii Cu
za Vodă, amplasate pe lângă
locuinţele cetăţenilor, unde
sunt aruncate resturi de la
animale, dejecţii – fapt care
afectează confortul lor.
Crescătorii de animale la
rândul lor ne arată că Izlazul
din localitate nu îl pot folosi
ca urmare a unor afaceri lo
cale de înstrăinare a acestuia
pentru S.C. Izocon S.A.
Se vorbește cum că și di
rectorul de pe la Curtea de
Conturi din Călărași folosește
printrun intermediar supra
feţe de teren din acest Izlaz
comunal dar și o reputată
ziaristă de la jurnalul Argu
ment – asociată cu niște
cetăţeni italieni.
Localnicii vor să își folo
sească terenul izlazului co
munal pentru că Primăria
Cuza Vodă a primit fonduri
de la API pentru lucrări de
fertilizare, chimizare despre
care, spun localnicii că ei nu
au beneficiat.
Nu este normal ca de a
cești bani să beneficieze cine
nu trebuie…spun aceștia. Mai
mult nu este normal ca
cetăţenii să suporte discon

fortul produs de crescătoriile
de animale situate la perife
ria comunei.
Un cetăţean indignat spu
ne: Am vazut ca dl. Marin Ba
dea (jurnalist ) se intreabă
unde să se mute ca islazurile
au fost vândute , întradevar
sau vândut din islazuri încă
de pe vremea fostului primar
dl. Toma Gheorghe , însă nu
este cazul acestui cioban (Bu
cur) , el deţine aproximativ 25
ha de islaz , islaz de care se
foloseste în fiecare an.
Problema este însă că el
niciodată nu se mută cu ani
malele la islazul pe care îl are
, ci doar duce animalele aco
lo dimineaţa cateva ore la
păscut apoi revine cu ele în
apoi în fermă , mai după
amiaza mai pleacă iar cu ele
câteva ore iar pe seara se în
toarce înapoi în ferma cu ele.
El face practic un dute vi
no de la ferma la islaz zilnic .
Acest dute vino deranjea
ză însă maxim , pentru că
fiecare plecare a lui cu ani
malele la islaz pentru noi ,
vecinii , înseamna vreo ju
matate de oră de înjurături ,
oi și vaci zbierând , câinii lă
trândui și un mare munte
de praf plin de balegar și mi
ros insuportabil , moment în
care ne închidem geamurile
casei și ne adunăm în viteză
rufele spălate de pe sârma
din curte .
Acest dute vino se întam
plă de vreo 2 , 3 ori pe zi si
de 2 ori noaptea cand avem
parte de aceeași harmalaie ,
copii plângând în case că nu
pot dormi din cauza gălăgiei

și a înjurăturilor acestui cio
ban .
Asta e realitatea de aici
si daca aţi veni la faţa locu
lui , var confirma toţi vecinii
acest calvar  spun cetăţenii
revoltaţi din Cuza Vodă.
Aceștia continuă…”Întra
devar sau vândut din isla
zuri încă de pe vremea fos
tului primar dl. Toma Gheor
ghe , însă nu este cazul
acestui cioban , el deţine
aproximativ 25 ha de islaz ,
islaz de care se folosește în
fiecare an” .
Cât despre faptul că mai
sunt și alţi fermieri ce își ţin
animalele în intravilan , lu
crurile stau așa în toata co
muna Cuza Voda , adicăî cele
trei sate: Ceacu , Cuza Vodă
și Călărașii Vechi sunt doar
trei ciobani care atenţie , își
aduc animalele acasă doar
pe timpul iernii , anul acesta
toţi au venit acasă cu ele pe
10 ian și pleacă la 1 martie ,
deci nici 2 luni nu stau cu ele
acasă , oamenii aceia nu de
ranjează pe nimeni , fapt ce
reiese și din faptul că nu au
plângeri de la vecini , tocmai
că nu deranjează .
Singurul care își ţine ani
maleleîn intravilan pe tot
parcursul anului este doar dl
Popa Bucur , care stă aici zi
de zi în ultimii 15 ani și care
deși are o tonă de sesizări ,
nimeni nu a reușit să îl mute

de aici .
Cât despre islazuri , va
pot garanta ca dl. primar sin
gurul lucru pe care îl știe
despre islazuri este nr. de ha
pe care îl deţine comuna ptr
ași putea lua în continuare
subvenţiile de la APIA pe el ,
altfel habar nu are cum arată
sau unde sunt situate .
Aceste lucruri și stări ne
gative ne sunt scrise e locui

torii din Cuza Vodă.
Ei nu mai cred în
Instituţiile Statului.
De aceea așteptăm punc
tul de vedere al Primăriei și
celor implicaţi.
Toţi au dreptul la replică.
Pentru că pe noi nu ne de
ranjează adevărul.
Redacția Realitatea
din Călărași

crare a acestora în mediul ru
ral, acolo unde acestea sunt
baza Comunităţii.

Să vezi și să nu crezi?
Marian Dorin Pîrloagă

Postul de Poliție s-a mutat la Biserică
Enoriașii de la parohia Cea
cu  Cuza Vodă se întreabă
ce legătură o avea Poliţia cu
Biserica?
Sa descoperit un nou mod
de prindere a infractorilor? Se
confesează aceștia la Sfânta
Biserică înainte de a se preda
la Poliţie?
Postul de Poliţie sa mutat
la Biserică
Ca să se dreagă busuiocul,

ni sa spus că de fapt a fost
vorba de o Campanie de pre
venire a drept credincioșilor la
multe biserici din judeţ.
Activitatea viza prevenirea
comiterii unor fapte antiso
ciale de către aceștia dar și
protejarea bunurilor, valorilor
sau persoanelor din cadrul
Comunităţilor cu ocazia Săr
bătorilor de iarnă.
Sfaturi ca de exemplu cum

să te ferești de colindători ca
să nu ţi se fure apoi găinile,
ori butelia…
Și această manifestare se
înscrie în rândul celor pe care
Poliţia le are în unele Școli pri
vind urmările violenţei, a
consumului de alcool, drogu
rilor, etc.
Se poate spune că există o
bună cooperare între Insti
tuţiile Statului o bună conlu
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Deși Primăria a prelungit Contractul cu Urban,
aceasta ridică după bunul plac gunoiul cetățenilor
De Sărbători Societatea și-a trimis
angajații cu facturile pe la casele oamenilor
pentru a le achita dar serviciile de ridicare
ale gunoiului au rămas la fel.
În zilele de Crăciun și Revelion dar și după
acestea, în zilele declarate libere și weekend Urban S.A. Călărași nu a lucrat iar în
prima zi a anului uită că au contracte si trebuie să ridice gunoiul.

C

ontinuă tradiţia ca
mulţi călărășeni au stat
cu tomberoanele de
gunoi în faţa casei până sea
ra târziu…dar degeaba.
Activitatea salariaţilor se
spune că ar fi verificată zilnic
de către 2 inspectori din Pri
mărie care pot dispune ne
plata serviciilor în cazul în ca
re acestea se efectuează de
fectuos. Au fost și câteva
astfel de cazuri…
Deși realitatea arată că
serviciile prestate sunt de
plorabile dl director Hâncu ne
spunea cândva…”Ne preocu
pă o relaţie corectă, onestă
și permanentă cu clienţii și
mai ales cu Primăria ….Nu
vom mări tarifele pentru ser

viciile prestate pt 2016, chiar
dacă acestea reflectă preţul
de 14 euro/tona de gunoi,
din martie 2013.
Acesta este preţul de de
pozitare a gunoiului fără
TVA, pentru că în calcul sunt
și alte costuri.”
S.C. Urban S.A. care coor
donează Sucursala Călărași
are sediul la Bucuresti și este
în procedură de insolvenţă
din 2012, dar Sucursala
acesteia din Călărași nu are
nici o datorie.
Astfel aceasta a plătit pen
tru depozitare bani frumoși
în 2014 firmei Vivani din Slo
bozia.
2 154 000 ron fără TVA au
ajuns la aceasta Societate

Rămas bun PIF!
Jandarmii din Călărași au dat as
tăzi ultimul salut, fostului lor coleg
Popescu Șerban, condus pe ultimul
drum de poliţiști ai Secţiei de Trans
porturi Navale Călărași. Acesta a
fost înmormântat la Cimitirul Central
Călărași.
Primele palme de pământ arunca
te peste sicriu au fost însoţite de trei
salve trase de grupa de jandarmi. La căpătâiul mor
mântului au fost așezate zeci de coroane și jerbe de
flori, care nu au putut acoperi însă și durerea din su
fletul rudelor sau prietenilor apropiaţi.
Poliţistul Popescu Șerban a decedat în urma unui ac
cident cerebral survenit după o operaţie pe creier în
urma căreia acesta spunea că se recuperase. Sa re
marcat ca fiind spaima infractorilor și în special a bra
conierilor de pe ape și din păduri, pentru că PIF nu ier
ta pe nimeni. Era iubit de către cetăţeni și de către co
legi, un om căruia aceștia îi vor păstra o amintire
veșnică.
Și prefectul George Iacob, șia exprimat astăzi com
pasiunea faţă de Popescu Șerban la Bilanţul anual al
Jandarmeriei Călărași, un eveniment pe care la apre
ciat pe jumătate datorită pierderii unui om al legii drag
și util Comunităţii.
Redacția Realitatea din Călărași
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anul trecut. Urban Călărași a
transportat zilnic, în 2014 cu
7 autospeciale cca. 26 000
000 tone de gunoi la aceasta
Societate, efectuând cel pu
ţin 1 cursă pe zi, adică cca
110 km/zi dusîntors + cca.
4050 km / zi în municipiu.
bentru a se scuza de ne
respectarea contractelor ni
se spune că bunul mers al
transportului gunoiului este
influenţat negativ de traficul
CFR zilnic și de bariera pe DN
21 de la Drajna, unde 23
ore/ zi sunt timpi pierduţi
pentru Urban.

Se așteaptă cu nerăbdare
inaugurarea Gropii ecologice
de gunoi de la Ciocănești din
martie 2016, dar aceasta va
fi situată cam la aceeași
distanţă faţă de municipiu.
Urban Călărași are con
tracte cu 1644 agenti econo
mici, 94 Instituţii publice, 4
Asociaţii de locatari, și cca.
20 000 persoane fizice (re
prezentând cca. 39.000 lo
cuitori și 60% din locuitori).
Anul trecut Sucursala Că
lărași a S.C. Urban S.A. avea
de încasat datorii de peste 6
mil. ron. Dintre acestea 900

000 ron erau de la clienţii
domiciliaţi la case; 1,8 mil
ron de la apartamente; 2,3
mil. ron de la agenţii econo
mici; 17 000 ron de la Aso
ciaţiile de locatari și 100 000
ron de la Instituţiile publice.
Urban nu avea datorii la fur
nizori.
Societatea asigură opera
rea a 5679 pubele în muni
cipiu și ridică gunoiul de 2
ori/săptămână chiar dacă
contractul cu Primăria o obli
ga la ridicarea acestuia 1 da
tă/săptămână. Planul de ri
dicare a gunoiului este bine
organizat și se defășoară pe
169 artere de circulaţie din
localitate presupunând și ri
dicarea gunoiului de la 64
puncte de colectare stabilite
de Primărie.
Urban mai asigură salubri
zarea stradală organizat pe 4
zone din oraș prin 100 sa
lariaţi încadraţi cu salariu în
jurul celui minim pe econo
mie, pentru activităţi de mă
turat, întreţinere și răzuit ri
gole, salariaţii fiind plătiţi la
timp și fără întârzieri.
Mai rămâne ca aceștia să
ridice și gunoiul la timp…
Marian Dorin Pîrloagă

Mesajul militarilor români
din Afganistan pentru 2016
Militarii români din Afganistan au transmis un mesaj pentru 2016
celor din țară și celor dragi. Aceștia spun că vor ca anul nou să fie
„mai bun decât 2015” și să le aducă, în primul rând, sănătate și mai
mult timp petrecut alături de familiile care îi așteaptă în România.
Dorim ca 2016 să fie un
an mai bun, un an plin de
prezenţa familiei, a copiilor,
ceea ce nu am prea avut
anul trecut”, spune unul
dintre militarii români din
Afganistan în clip. Cei care
șiau întemeiat o familie au
transmis salutări celor de
acasă și spun că își doresc
ca în noul an să le vină pe
lume sănătoși copiii pe ca
re îi așteaptă.”Multe salu
tări, fericire și, în primul
rând, pentru fetiţa mea
multă sănătate și să vină
pe lume sănătoasă”, trans
mite un alt militar.
„Pentru 2016, să ne în
toarcem sănătoși și cu bine
acasă și întemeierea unei
familii”, spune un militar că
își dorește în anul ce vine.
În rândul militarilor ro
mâni din Afganistan sunt și
femei care au lăsat acasă
familii cărora le duc dorul.
„Să fim încrezători întrun
an mai bun și mai prosper”,

spune una dintre femeile
care își slujește ţara în Af
ganistan.
„Din Afganistan, pentru
familii, pentru cei dragi,
pentru români: La mulţi
ani! Militarii noștri aflaţi la

datorie în teatrul de opera
ţii din Afganistan sărbăto
resc trecerea în Noul An
departe de ţară. Le dorim
sănătate și misiune ușoa
ră!”, a transmis ministerul.
Marian Dorin Pîrloagă
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Cu o floare nu se face…deszăpezire
În faţa Consiliului Jude
ţean Călărași călărășenii au
putut vedea un utilaj Polaris
de jucărie prevăzut cu lamă

pentru deszăpezirea trotua
relor.
Acesta nu a reușit după
tentativa de zăpadă care a

Aproape de cetățeni

căzut la începutul anului –
decât să împingă zăpada din
faţa Consiliului Judeţean în
faţa Centrului Cultural.

Ca să rezolve problema
primarul Drăgulin – trecând
peste ambiţiile politice, a
adus 20 de salariaţi de la

S.C. Urban S.A. cu care Pri
măria are contract, pentru a
deszăpezi Consiliul Judeţean
Marian Pîrloagă

Reduceri și scumpiri în 2016: aceleași
taxe și impozite, de la 1 ianuarie
Consiliul local Călărași a
aprobat impozitele și ta
xele locale, în sume fixe
sau cote procentuale,
pentru anul 2016, fără să
apară modificări, față de
acest 2015  a menționat
primarul Daniel Ștefan
Drăgulin.

Urmare a postărilor cetăţenilor, găzduite de Realitatea
din Călărași, privind faptul că locuinţele realizate în car
tierul Tineret 1, din nordul municipiului nu sunt racor
date la reţeaua de energie electrică, viceprimarul Dum
bravă Virgil a întreprins demersurile necesare.
Astfel a început lucrarea de "alimentare cu energie
electrică a cartierului".
Lucrarea constă în montarea unui post transformare
în anvelopa 20/0.4 kV, și a unei reţele electrice subte
rane și cutii de distribuţie de unde se vor racorda con
sumatorii din cartier.
Postul de transformare este deja montat, urmând a
se executa și reţeaua electrică subterană.
Lucrarea are termen de finalizare conform contractu
lui EnelPrimarie finalul lunii Mai.
Biroul de presă al Primăriei a dorit ca să se cunoască
și implicarea dlui primar Drăgulin care de la 27 miliarde
de lei a redus plata de vreo 3 ori la numai 7 miliarde lei.
Cetăţenii din zonă până în prezent sunt racordaţi cu
contoare la un Service auto al lui Alin Munteanu, om cu
suflet care ia ajutat ca să nu trăiască pe întuneric.

Benzina și motorina s-au ieftinit cu 3,22%,
în urma reducerii TVA de la 24% la 20%
Preţul unui litru de benzină și motorină este cu 3,22%,
adică 1619 bani, începând de la 1 ianuarie 2016, în ur
ma reducerii TVA de la 24% la 20%, au declarat, pentru
Agerpres, reprezentanţii companiilor petroliere.
Preţul benzinei și al motorinei variază de la o benzină
rie la alta, în funcţie de amplasamentul acesteia.
Astfel, spre exemplu, întro staţie din orașe mari, mo
torina standard se vindea joi cu 4,81 lei pe litru, iar, de
vineri, preţul ar urma să scadă la 4,65 lei pe litru. Și
preţul benzinei sa ieftinit de la 5,49 lei la 5,31 lei pe li
tru.
De la 1 ianuarie 2016, Codul Fiscal prevede reducerea
cotei generale de TVA de la 24% la 20% dar supraacciza
la carburanţi, în valoare de 7 eurocenţi/litru rămâne în
vigoare încă un an.
Taxele, respectiv accizele și TVA, conţin mai mult de
jumătate din preţul de la pompă al carburanţilor în Ro
mânia.
De necomparat cu preţul din majoritatea ţărilor euro
pene...
Marian Dorin Pîrloagă

Pentru clădirile utilizate ex
clusiv ca locuinţe, impozitarea
se va face cu 0,08%0,2% din
baza impozabilă a apartamen
tului, primăriile având posibilita
tea să stabilească cota de impo
zitare, în acest interval.
În cazul în care în locuinţă își
desfășoară activitatea o societa
te sau este sediu de PFA, rata de
de impozitare este cuprinsă în
tre 0,2% și 1,3% din valoarea
acesteia.
Astfel, utilizarea în activităţi
economice a locuinţei aduce o
creștere a impozitului de cel pu
ţin două ori și de cel mult 13 ori.
Creșterea impozitului în acest
interval este condiţionată de o
reevaluare a locuinţei în ultimii
cinci ani. Dacă aceasta nu a
avut loc, impozitul este stabilit
la 2% din valoarea impozabilă.
Dacă o construcţie este folo
sită atât pentru locuit, cât și
pentru activităţi economice, im
pozitarea se realizează diferen
ţiat, în funcţie de suprafaţa des
tinată fiecărui scop. În astfel de
cazuri, proprietarii de locuinţe
trebuie să depună la autoritatea
locală o declaraţie specială până
la finele lunii februarie.
Societăţile care deţin în pro
prietate construcţii trebuie să
depună, de asemenea, o decla
raţie specială de impunere, ur
mând să plătească în 2016 un
impozit de 0,080,2% din va
loarea impozabilă a construcţii
lor rezidenţiale pe care le deţin
și de 0,21,3% din cea a con
strucţiilor nerezidenţiale.
Reevaluarea acestora se face
la fiecare 3 ani, iar în lipsa aces
teia cotele de impozitare cresc
la 5%.
Pe lângă impozitele pentru
locuinţe, autorităţile locale au în
2016 și posibilitatea de a majora
cu 500% impozitul pe clădirile și

terenurile neîngrijite.
Impozitul sau taxa pe clădiri
pentru persoane fizice urmează
să se calculeze, ca și pînă acum,
prin aplicarea cotei de impozita
re de 0,1%, la valoarea impoza
bilă a clădirii.
Valoarea impozabilă a clădirii
se determină în funcţie de: su
prafaţa construită, rangul loca
lităţii, zona în care este ampla
sată clădirea, numărul de etaje
și apartamente. Valoarea impo
zabilă a clădirii se reduce în
funcţie de anul terminării aces
teia, cu procentele prevazute de
lege.
În cazul persoanelor juridice,
impozitul pe clădiri se calculează
prin aplicarea unei cote de im
pozitare asupra valorii de inven
tar stabilită la 1,5%.
În proiectul de hotărâre apro
bat se menţionează ca în cazul
unei clădiri care nu a fost reeva
luată în ultimii 3 ani anteriori
anului fiscal de referinţă, cota
impozitului pe clădiri se stabileș
te la 10 %, iar pentru clădirile
care nu au fost reevaluate în ul
timii 5 ani anteriori anului fiscal
de referinţă, cota impozitului pe
clădiri se stabilește la 30%.
Cotele menţionate se aplică
la valoarea de inventar a clădirii
înregistrată în contabilitatea
persoanelor juridice, până la
sfarșitul lunii în care sa efectuat
prima reevaluare.
Cota de impozit pentru clădi
rile cu destinaţie turistică, ce nu
funcţionează în cursul unui an
calendaristic, este de 5% din
valoarea de inventar a clădirii.
Sunt exceptate structurile ca
re au autorizaţie de construire în
perioada de valabilitate, dacă au
început lucrările în termen de
cel mult 3 luni de la data emiterii
autorizaţiei de construire.

Impozitul pe teren se stabi
lește luând în calcul numărul de
metri pătraţi de teren neocupat,
rangul localităţii în care este
amplasat terenul, zona și/sau
categoria de folosinţă a terenu
lui.
În cazul impozitului pe mij
loacele de transport cu tracţiune
mecanică, se majorează cu 4%
faţă de nivelurile stabilite, cele
prevăzute ca remorci, semire
morci sau rulote precum și mij
loace de transport pe apă pen
tru persoane fizice și juridice se
menţin la nivelul stabilit în 2012.
Pentru autovehicule de trans
port marfă, cu masa totală au
torizată egală sau mai mare de
12 tone, impozitul este suma
corespunzătoare prevăzută în
Legea nr. 571/2003, privind Co
dul fiscal, cu modificările și com
pletările ulterioare.
În cazul unei remorci, al unei
semiremorci sau rulote impozi
tul se stabilește în funcţie de
masa totală maximă autorizată.
În cazul mijloacelor de trans
port pe apă respectiv, nave de
sport și agrement, se includ
ambarcaţiunile, indiferent de tip
și de modul de propulsie, al că
rei corp are lungimea de 2,5 m
până la 24 m, destinată utilizării
în scopuri sportive și recreative,
impozitul se stabilește în funcţie
de puterea motorului cu care
acestea sunt echipate.
Impozitul pentru 2016 ur
mează a se plăti la Ghișeele Pri
măriei, sau electronic – online
prin diferite aplicaţii informatice.
Hotărârea privind taxele și
impozitele din 2013 – valabilă și
pentru 2016 o puteţi citi pe
http://www.primariacalarasi.ro/
stanga/taxe/hcl%20impozi
te%20si%20taxe%202013.pdf
Marian Dorin Pîrloagă
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PSD Călărași și performanța celei mai apreciate comune: Roseți
Interviu cu primarul Râjnoveanu Nicolae
Primarul Râjnoveanu Nicolae se află la al 6-lea mandat la Primăria
Roseți: imediat după Revoluție fiind votat 2 mandate de viceprimar
după care 4 mandate de primar.
Reporter: Domnule pri
mar ce ați putea să ne
spuneți despre realizările
dvs.?
Noi, călărășenii știm că
Primăria Roseți este una
performantă, cu multe
Proiecte finalizate. În
tranzit către Constanța
apreciem comuna Roseți,
vedem toate străzile as
faltate, borduri și rigole de
canalizare, iluminat, ză
pada care este curățată,
magazine aprovizionate.
Ce neați putea spune?
Nicolae Râjnoveanu: Un
simplu răspuns la întrebarea
dvs. este că la ora actuală
com. Roseţi, sa apropiat de
nivelul unei localităţi europe
ne. Din totdeauna și pe unde
am putut să ajung am căutat
să selectez ceea ce este bi
ne, și pentru localitatea noas
tră. Întradevăr dacă treceţi
graniţa nu mai departe de
Ungaria veţi observa condi
ţiile de trai ale cetăţenilor din
mediul rural sunt compara
bile cu cele din Roseţi la ora
actuală.
Adevărul privind a ceea ce
sa realizat în Roseţi este că
acestea sau realizat în mare
parte pe fonduri europene.
Am început cu realizarea a 2
proiecte prin Banca Mondia
lă, PHARE 2004, PHARE
2006, MĂSURA 125, FADR,
prin proiecte ale Programului
Regional…
Reporter: La ce se refe
ră acestea domnule pri
mar? Ce activități?
Nicolae Râjnoveanu: Din
anul acesta am putut să rea
lizăm lucrări în valoare de a
proape 8 mil. euro, adică am
promovat un Proiect pentru
infrastructura de transport în
parteneriat cu municipalita
tea Silistra, în valoare de
7.999.452 euro din care
5109398 euro partea reve
nind loc. Roseţi. Pe MĂSURA
322, 2.960.000 euro un pro
iect integrat pentru a cărui
realizare am ajuns până la
Bruexelles.
Reporter: Ce prevedeau
aceste proiecte, realiza
rea căror activități?
Nicolae Râjnoveanu: Era
vorba de 5 subproiecte mici:
canalizare 1.500.000 euro,
infrastructura de transport
pentru 3 străzi cu lungimea
de vreo 2,3 km – valoare de
500.000 euro, modernizare
Cămin Cultural 250.000 eu
ro, modernizare și extindere
reţea de apă, o modernizare
pentru Obiectiv de tratare a
apei respectiv o celulă de
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tratare cu raze infraroșii și o
celulă de clorinare. Am reali
zat și un spaţiu social în par
teneriat cu 2 din Parohiile din
comuna Roseţi. În Roseţi
sunt 3 parohii.
Reporter: Am citit des
pre reabilitarea Școlilor din
localitate, a Grădinițelor…
Nicolae Râjnoveanu: A
cele proiecte leam realizat
cu bani repartizaţi prin Bu
get. Prin PHARE 2004 am
realizat o Școală cu 4 clase,
și cu tot ceea ce cuprinde
grupuri sanitare, un spaţiu
care trebuia să fie cancelarie
lam modificat în spaţiu pen
tru ceea ce înseamnă „corn
și lapte”, cu tot ceea ce tre
buie, cu toate dotările.
La nivel de comună noi de
ţinem 4 locaţii pentru Școală:
Școala din Sector unde func
ţionează 4 clase, un spaţiu de
Școală în deal la o fostă Casă
parohială a preotului Budu
unde funcţionează 3 clase și
am mai realizat eu un spaţiu
pentru grupa zero, cu centra
lă termică…în afară de grupul
sanitar care este în afară.
Dacă aveam bani realizam și
acest grup sanitar înăuntru
ca la celelalte Școli. În rest au
centrală, au alimentare cu
apă, au tot ce trebuie…
În locaţia din Centrul co
munei unde funcţionează cla
sele 18: un corp de școală
P+1, corpul de școală realizat
în 2004 și corpul de școală
vechi unde am înfiinţat o Sală
de Sport. Sunt nemulţumit că
nu am Sală de sport în comu
nă și am aproape 800 de
elevi... Acolo mai am un Cen
tru de documentare informa
tică, un Centru de informatică
cu 26 calculatoare. Grupa ze
ro funcţionează întrun spaţiu
foarte bine amenajat pentru
36 elevi. Școlile au peste 110
ani și nea procupat să le păs
trăm și să le reabilităm.
Reporter: Domnule pri
mar, înțelegem că Primă
ria Roseți acordă o mare
atenție pilonilor de bază
ai Comunității: Școala și
Biserica. Ce ne puteți
spune despre sănătate și
muncă? Despre problema
socială a tinerilor…Există
o preocupare a Primăriei?
Nicolae Râjnoveanu: Eu
am o relaţie extraordinar de
bună cu Direcţia de șomaj și
forţele de muncă precum și
cu Centrul de formare profe
sională. De câte ori am avut
ocazia și am prins la 416 o
familie de tineri am căutat
săi trimit pentru ai forma
întro meserie și ai determi

na să câștige un ban.
Sunt pur și simplu tineri
care astfel au câte 23 pro
fesii la bază, pentru că așa
cere piaţa…să fii pregătit în
mai multe profesii. Acolo un
de sau creat locuri de mun
că tinerii au fost angajaţi.
Împreună cu prestatori de
servicii din localitate de
exemplu Alitrans, am realizat
Statia de autobus în Centrul
comunei, unde traseul este
din nordul comunei până la
strada principal de peste 2
km…
Am venit în sprijinul tine
rilor navetiști, al copiilor și
elevilor prin acest traseu de
autobuz. Pentru tineri am
creat destul de multe locuri
de muncă și în Roseţi. Am
venit cu această facilitate, cu
un autobuz care circulă din
oră în oră până la ora 21.
Autobuzul le este util și ele
vilor care urmează la Călă
rași liceul. Întotdeauna, in

pricepuţi cu care am realizat
și lucrări la Căminul Cultural.
Reporter: Am văzut că
noaptea comuna dvs. es
te foarte bine iluminată.
Ce ne puteți spune des
pre aceasta vizavi de
siguranța cetățeanului?
Nicolae Râjnoveanu: Eu
unul nu sunt pe deplin
mulţumit de iluminat. În pri
mul rând pentru că ENEL nu
a făcut absolut nimic, nu a
investit absolut nimic pentru
schimbarea distribuţiei ener
giei electrice în comună. Am
sperat ca la o comună așa de
mare și cu oameni serioși,
care nu fură current ca ENEL
să înlocuiască branșamen
tele aeriene care sunt secţio
nate și înnădite în multe punc
te, deseori producânduse
scurtcircuite între liniile reţelei.
Din acest motiv tot ce este
iluminat public mam sepa
rate, dar și mie îmi creează
probleme. Investiţia pentru
iluminat este de câţiva ani și
nu este una dintre cele mai
eficiente. După ce investiţia
se va amortiza vom căuta o
soluţie tehnică mai eficientă.

different de viscol sau intem
perii am descongestionat
traseele astfel încât pe raza
comunei au funcţionat me
reu mijloacele de transport.
Relaţia bună pe care am
avuto cu Direcţiile de resort
responsabile cu locurile de
muncă, a condus la un as
pect inedit: suntem printre
puínele localităţi din judeţcu
demografie pozitivă. Acest
lucru dovedește că tineretul
a rămas în comună. Sunt în
tradevăr și mulţi cetăţeni
care lucrează în străinătate.
Sunt formaţii întregi care lu
crează în străinătate, oameni
specializaţi și care contrac
tează lucrări de la zero. De
exemplu adventiștii care
sunt căutaţi pentru contracte
de muncă direct din comună
de către nemţi…Adventiștii
din Roseţi șiau creat o firmă
și datorită faptului că sunt
buni constructori șiau creat
o reputaţie în multe ţări.
Sunt oameni buni, meseriași

Miam propus ca în manda
tul următor, cu sprijinul Con
siliului local, să demarăm lu
crarea pentru o Centrală fo
tovoltaică, pentru a deveni
independenţi din punct de
vedere al consumului de
energie electric destinată ilu
minatului public. Este singu
ra soluţie de a menţine și
preţul pentru apa potabilă
din comună care este de 1
leu/ metrul cub. Nu știu dacă
există pe undeva în ţara asta
acest preţ…Neam propus ca
odată ce vom finalize lucra
rea de canalizare, preţul de
apă canal să fie foarte mic.
Cât de mic posibil. Vom
pompa apa folosind sistemul
energetic propriu prin acea
Centrală fotovoltaică, aceas
ta este soluţia. Preţul ener
giei electrice lam trecut prin
filtrul bursei, printro socie
tate. Nu îmi place cum sa
implicat, cum se derulează
această prestaţie. Dar așa
suntem noi…nu suntem

mulţumiţi niciodată.
Reporter: domnule pri
mar, ce proiecte, ce acti
vități mai rămân de rezol
vat? Sunteți aproape de
sfârșitul mandatului. Ce
mai rămâne de făcut?
Nicolae
Râjnoveanu:
Trebuie să aplicăm pentru un
proiect de minim 2 mil. Euro
pentru a definitive lucrările
reţelei de canalizare. Adică
să ducem branșamentele la
linia de hotar pentru fiecare
gospodărie. Fiecare cetăţean
se va putea branșa prin Con
tract la reţeaua de canalizare
care nu este încă funcţională.
Mai trebuie să facem și o mi
că extindere. La ora actual
noi funcţionăm cu 9 puţuri
forate. Am vrea să mai mă
rim capacitatea de pompare
cu încă 2 puţuri adică cu încă
2030 de metri cubi. La ora
actuală noi captăm în jur de
100 metri cubi zilnic din 8
puţuri.
Reporter: Domnule pri
mar vă dorim succes în
viitoarele Alegeri și să fiți
cât mai util cetățenilor,
Comunității.
Nicolae Râjnoveanu:
Vedeţi dvs. vă uitaţi în jur și
chiar aţi făcut o observaţie:
tot ce este în această came
ră, și în cealaltă cameră, su
te de dosare de proiecte câș
tigate sau în derulare sunt
răspunsuri la întrebările dvs.
Pentru fiecare proiect am de
pus efort am implicat colegi
din Primărie și Instituţii.
Leam spus multor dintre
colegii mei primari: până nu
văd birourile voastre ca așa
cum arată al meu…transfor
mate întrun adevărat loc de
muncă, nu veţi ajunge la
performanţele, la realizările
mele.
Și sunt foarte multe rezul
tate sau probleme realizate
care nu se află aici la mine în
birou decât în mică parte. De
exemplu Proiectul de plan
cadastral definitiv prin care
sa reglat Planul General,
prin care toţi proprietarii au
Cărţi funciare pentru supra
feţele deţinute.Sunt 17 loca
lităţi în ţară unde sunt aseme
nea oportunităţi iar în judeţ
2: comuna Nana și Roseţi.
Să dea Dumnezeu să fim
sănătoși și în acest an la
sfârșitul acestui mandate să
vă pot spune că miam res
pectat cuvântul și promisiu
nile către cei ce mau ales.
Vreau să transmit tuturor
celor din Roseţi să aibă în
credere în mine, așa cum au
avut și până acum, și vom
realiza împreună tot ceea ce
neam propus, tot ceea ce
am visat.
A consemnat,
Marian Pîrloagă
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Școala din Fundeni, După finalizarea lucrărilor

Proiectele Primăriei Fundeni
Cele mai importante proiecte ale Primăriei
Fundeni, al căror inițiator este Gheorghiță
Cărtușanu se referă la reabilitarea Școlilor
din localitate și a străzilor.

P

roiectul de reabilitare
a Școliilor este cuprins
în Axa prioritară 3 –
Imbunatatirea infrastructu
rii sociale, domeniu major
de intervenţie – 3.4 Reabi
litare/modernizarea si echi
parea infrastructurii edu
cationale preuniversitar, u
niversitare si infrastructurii
pentru formarea profesio
nala continua are ca titlu:
„Reparatie generala si mo
dernizare Scoala primara
nr.3 Fundeni, in comuna
Fundeni, Judetul Calarasi”
Beneficiar : Parteneriatul
dintre Unitatea Administra
tiv Teritoriala Comuna Fun
deni si Scoala Gimnaziala
nr.1 Fundeni
„Vechea Școală nu se mai
putea folosi”, spune Gheor
ghiţă Cărtușanu. „Am su

pravegheat personal lucră
rile, calitatea acestora” 
continuă el.
„Sau refăcut și consoli
dat încăperile, instalaţiile
electrice și sanitare, grupu
rile sociale și anexele, ast
fel încât copii noștri să poa
tă învăţa carte în bune con
diţiuni. Pe cei mai merituoși
firmele din localitate iau re
compensat cu excursii, iar
în acest an Primăria vrea
să continue această formă
de stimulare a copiilor”.
Trebuie să menţionăm că
primarul Cărtușanu a mai
contribuit cu ceva pentru
învăţământul din Fundeni:
un microbuz școlar asigură
]n foarte bune condiţiuni
transportul copiilor la/ de la
Școală.
Sunt motive pentru care,

nu întâmplător Gheorghiţă
Cărtușanu a fost reales câ
teva mandate la conduce
rea Primăriei.
Primăria Fundeni mai are

în derulare câteva Proiecte
de reabilitare a străzilor, lu
crările reîncepând în pri
măvară atunci când vre
mea o va permite.

Pe larg despre aceste
proiecte și alte intenţii ale
primarului din Fundeni în
numărul nostru viitor.
Marian Pîrloagă
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Campionii mondiali ai C.S.M. Călărași se luptă cu bugetul.
Calea lungă a performanței va fi arătată în 2016 de către buget
2015 a fost cel mai bun
an din istoria canotajului
călărășean – ne spune dl
Daniel Bănățeanu, antre
norul canotorilor din Că
lărași. A fost un an deo
sebit atât prin prisma re
zultatelor obținute dar și
prin numărul mare de
componenți dați Lotului
Național de către Clubul
nostru mic, comparativ
cu cele renumite de la
Steaua, Dinamo …conti
nuă acesta.
Pentru Daniel Bănăţeanu
performanţă sportivă în
seamnă educaţie, dorinţă de
a învinge, spirit de echipă și
tenacitate.
Mădălina Buzdugan ne spu
ne despre faptul că pasiunea
pentru canotaj, acest sport
minunat ia fost descoperită
după ce a fost selectată din
Școală de către Daniel Bănă
ţeanu. Ia plăcut atât de mult
acest sport încât în 2011 a
ieșit campioană europeană și
vice campioană mondială.
Înainte cu un an, în 2010
a obţinut locul 5 la Singapo
re. Acum pregătește la rân
dul ei alţi 10 copii și urmează
Institutul de Educaţie Fizică
și Sport, fiind anul II.
Sportivii Secţiei de canotaj
au obţinut în 2015, 43 me
dalii în Campionatele și Con
cursurile Naţionale dar și în
marile Competiţii Internaţio
nale, 12 sportivi fiind se
lecţionaţi în Lotul Naţional.
Canotorii călărășeni au fost
medaliaţi pe primele locuri în
Cehia, Brazilia la Campiona
tul Balcanic și în Concursurile
Naţionale.
Titluri ca: Aurul la canotaj

de la Campionatele Europe
ne pentru juniori din Cehia,
câștigat de două sportive din
Călărași abundă în presa
centrală și străină.
Trebuie menţionaţi – ne
spune dl.Daniel Bănăţeanu
antrenor al Secţeiei de Cano
taj sportivi care au reprezen
tat cu cinste mun. Călărași la
Brazilia anul trecut. Astfel în
Brazilia, Chioseaua Alexan
dru a obţinut locul 2, Hașu
Mădălina locul 5 și Roman Li
dia locul 7.
Cu sportivii călărășeni con
curează cei din ţări care in
vestesc în sport ca Germa
nia, Italia, Noua Zeelandă,
Australia, Canada, Grecia.
Sportivii de la Secţia de
canotaj sunt instruiţi de an
trenorii Bănăţeanu Daniel și
instructor sportiv Mădălina
Buzdugan. Un alt coleg de al

Clubul Sportiv municipal finalizează curând lucrările la noua
sala de lupte libere
C.S.M. Călărași a
reparat și moderni
zat fosta sală de a
tletism devenită ul
terior de box am
plasată în Stadio
nul municipal pe lo
cul fostului poligon
de tir.
Clădirea va avea destinaţie pentru pregătirea echipei lo
cale de lupte libere antrenate de profesorii Hogea Dragoș,
Nani Gheorghe și Mihai Chirilă. Are o suprafaţă de cca. 350
metri patraţi și anexe ca săli de dușuri, saună, spaţii tehnice
și va fi dată în folosinţă săptămâna viitoare.
Trebuie remarcat in primul rând meritul dlui director Chi
rilă Dumitru – ne spune Mănescu Aron din staff –ul tehnic
al CSM, pe care lam găsit supraveghind lucrările.
D Chirilă a folosit toate relaţiile și a intervenit către o fi
nalizare rapidă, o bună folosire a fondurilor.
Sa folosit personalul propriu, respectiv muncitori
angajaţi ai CSM care au lucrat și de Ziua Naţională și în ajun
de Crăciun. Scopul a fost pentru a pune o sală nouă la
dispoziţia echipei de lupte din Călărași, echipă care începe
activitatea în luna februarie.
Marian Dorin Pîrloagă
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acestora antrenorul Suciu
Eugen se ocupă de instruirea
lotului naţional la Snagov.
Sportivii performanţi de la
CSM Călărași au fost răs
pândiţi la 4 Centre Naţionale
unde se pregătesc pentru
câștigarea altor medalii. Este
vorba de Iași, Constanţa, Sna
gov, Orșova. În prezent este
puţin mai dificil pentru spor
tivii rămași în Călărași privind
omogenizarea echipajelor.
Echipa de canotaj a C.S.M.
a reprezentat municipiul Că
lărași la nivel mondial, în Jo
curi Olimpice, Balcaniade de
unde sa întors cu multe me
dalii. Acum 4 sportivi sunt în
Lotul Naţional. Să nu uităm
de Vasile Georgiana care a
reprezentat Călărașiul și Ro
mânia la Campionatul Mon
dial de Tineret.
Este pentru prima dată

când un astfel de sportiv
merge mai departe, depă
șește stagiul junioratului, nu
oricum ci printro clasare pe
locul 7, unde a fost o con
curenţă foarte puternică pen
tru această categorie de vârstă
– ne spune Daniel Bănă
ţeanu. Sunt sportivi care au
23 ani împliniţi iar Georgiana
abia anul acesta a împlinit 20
ani fiind studentă la Faculta
tea de Educaţie fizică și sport.
Secţia de canotaj a CSM
Călărași este un vis devenit
realitate pentru Daniel Bănă
ţeanu, antrenor printre puţinii
care au rămas la acest Club în
Călărași. Aici alături de direc
torul Chirilă Dumitru au creat
această fortăreaţă de sportivi
care trebuie reîmprospătată
permanent cu tineri care își
doresc performanţa.
Reporter: Domnule antre
nor cu cine vă veți lupta în
acest an, ce Competiții Na
ționale sau Internaționale
vă așteaptă?
Daniel Bănățeanu: În pri
mul rând o să ne luptăm cu
bugetul. Bugetul ne va arăta
care este calea lungă a
performanţei.
Reporter: Performanță
fără bani nu se poate. Și
dl director Chirilă a spus
aceasta de multe ori, mai
ales în ultima vreme.
Daniel Bănățeanu: Nu
se poate pentru că înalta per
formanţă presupune cheltu
ieli, presupune costuri. Pla
nurile nostree sunt făcute,
obiectivele sunt stabilite.
Avem cei mai valoroși spor
tive, unul de la tineret, este
vorba de Chioeseua Alexan
dru. Se intenţionează forma

rea unui 8+1 puternic, care
să ridice nivelul seniorilor.
Este o garnitură puternică de
tineret în ţară, iar noi mun.
Călărași avem acolo un re
prezentant de mare valoare.
Sperăm la o medalie cât mai
strălucitoare la tineret. La ju
niori avem 3 fete ce au ca
obiectiv stability participarea
la Campionatele mondiale și
europene dar și la Balcania
da din acest an din Grecia.
Campionatele Naţionale pen
tru noi sunt pe locul 2, im
portante sunt Campionatele
Internaţionale. Acestea ne
punctează și ne fac pe noi
mult mai puternici, mai cu
noscuţi. Fetele noastre ce fac
pregătire acum cu colegul
nostrum Suciu Eugen: Cașu
Mădălina, Roman Lidia și Ai
lincăi Adriana.
Reporter: Călărășenii do
resc rezultate cât mai bune
să reprezentați Călărașiul
cu cinste, să veniți cu multe
medalii și să fiți mândria
orașului în continuare.
Daniel Bănățeanu: Vă mul
ţumim și sperăm cel puţin în
trun sprijin ca până acum,
pentru că aceste performan
ţe nu sau obţinut oricum ci
lângă oameni care neau
sprijinit alături de municipali
tate, de Primărie de Consiliul
Judeţean, și de ce nu de ma
joritatea oamenilor de bine
care nu se dau înapoi atunci
când este vorba de a sprijini
pe campioni. Contăm în con
tinuare pe ei și sperăm să ne
atingem obiectivele propuse.
A consemnat:
Marian Pîrloagă
Fotoreporter:
Cătălin Cojocaru

Primul Meci televizat al echipei de futsal
Dunărea a adus multe surprize
Digi Sport a prezentat televi
zat primul meci de futsal din
Etapa a 15a dintre Echipa lo
cală Dunărea Călărași și F.K.
Odorheiul Secuiesc – meci care
sa jucat în deplasare.
Etapa a debutat cu un meci
îngrijorător pentru călărășeni,
ţinând cont că echipa de la
Odorheiu Secuiesc este o echi
pă bună, aflată în clasament
imediat după Dunărea.
Ea a fost antrenată de antre
norul echipei naţionale Zoltan Ja
kob și a înfrînt în tur pe Dunărea
Călărași, acasă la aceasta cu 32.
Speranţele Clubului de futsal
și în această etapă sunt califica
rea în play off atât la Sală cât și
pe iarbă.
Purtătorul de cuvânt al AFC
Dunărea 2005 Călărași dl. colo
nel Moţăţianu spune că trebuie
înţeles că nu numai Campiona
tul este foarte important ci tur

neul de play off. Aceasta presu
pune ca primele 8 echipe clasa
te joacă la Sală turretur iar în
funcţie de locul ocupat în clasa
ment se procedează la elimina
rea directă. Apoi, după termina
rea Campionatului, respectiv a
Etapei a 15a – dacă Dunărea
se clasează pe primele 8 locuri
se califică pentru play off ur
mând a juca cu echipa ce ter
mină Campionatul pe locul 3.
Așteptăm pe călărășeni să ne

susţină echipa locală cu dăruire,
așa cum a demonstrat, mai ales
că meciurile se vor juca în Sala
Polivalentă Călărași, Sală pentru
care trebuie să mulţumim con
ducerii Primăriei , care a forţat
instalarea trapelor de evacuare
și obţinerea avizelor legale
funcţionării – ni se mai spune.
Să spunem succes echipei lo
cale în toate meciurile ce le va
disputa.
Marian Dorin Pîrloagă
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Noul Proiect de lege antifumat
Ministerul Sănătăţii a pu
blicat pe siteul său actul
normativ care prevede, prin
tre altele, interzicerea ţigări
lor mentolate sau cu arome.
Proiectul de lege privind
stabilirea condiţiilor pentru
fabricarea, prezentarea și
vânzarea produselor din tu
tun și a produselor conexe
arată că Ministerul Sănătăţii
este tare îngrijorat de starea
sănătăţii populaţiei.
Aceasta rezultă din Nota
de fundamentare elaborată
de minţi creţe din acest mi
nister.
A fost introdusă suplimen
tar faţă de textul directivei
prevederea conform căreia
firmele care asigură trans
portul transfrontalier al bu
nurilor adoptă măsuri în ve
derea prevenirii transportului
de produse din tutun către
consumatorii din România.
Motivul pentru care sa
optat pentru interzicerea
vânzărilor transfrontaliere la
distanţă de produse din tutun
către consumatorii din Ro

mânia este scăderea accesu
lui minorilor la produse din
tutun, această măsură con
tribuind
substanţial
la
îmbunătăţirea stării de sănă
tate a copiilor, viitorii adulţi.
Accesul facil la internet al
copiilor și posibilitatea efec
tuării plăţilor folosind mijloa
ce electronice care eludează
controlul vârstei cumpărăto
rului, fac să crească probabi
litatea ca un minor să poată
cumpăra prin internet produ
se din tutun din ţări în care
preţul este scăzut sau în care
sunt permise ţigări cu arome
ori cu alte caracteristici teh
nice care cresc atractivitatea

produsului (fum ori ţigări co
lorate, capsule aromate, eti
chete cu imagini atrăgătoare
pentru copii, etc).
Din același motiv, al preve
nirii accesului minorilor la
produse din tutun ieftine și
atrăgătoare, disponibile pe
internet, sa introdus și mă
sura suplimentară prin care
transportatorul are obligaţia
de a lua măsuri pentru a se
asigura că nu transportă
transfrontalier produse din
tutun.
Legea are ca scop înregis
trarea produselor din tutun
astfel circulaţia lor în întreaga
Uniune Europeană să fie în

registrată și urmărită.
Pachetele unitare de pro
duse din tutun introduse pe
piaţă sunt marcate cu un
identificator unic care permi
te stabilirea următoarelor
elemente: data și locul de fa
bricare; fabrica; utilajul utili
zat la fabricarea produselor
din tutun; schimbul de lucru
sau ora fabricării; descrierea
produsului
Vânzările transfrontaliere
la distanţă de produse din tu
tun către consumatorii din
România sunt interzise.
Se interzice punerea pe
piaţă a ţigărilor și tutunului
de rulat ce au o aromă carac
teristică, adică au un miros
sau un gust diferit de cel al
tutunului, care este percepti
bil în mod clar, care este de
terminat de un aditiv sau de
o combinaţie de aditivi, inclu
zând neexhaustiv fructe,
condimente, ierburi, alcool,
dulciuri, mentol sau vanilie, și
care este perceptibil înainte
sau în timpul consumării pro
dusului din tutun.

Se interzice punerea pe
piaţă și a tuturor produselor
din tutun care conţin aditivi
speciali precum vitamine, co
feină, taurină, aditivi care
creează impresia că un pro
dus din tutun are un efect
benefic asupra sănătăţii sau
că prezintă riscuri mai mici
pentru sănătate, sau care
sunt asociaţi cu energia și vi
talitatea, care colorează fu
mul.
Actul normativ mai preve
de ca avertismentele de pe
pachetele de ţigări sau pro
dusele din tutun să fie mai
mari.
Țigaretele nu vor mai pu
tea fi cumpărate de pe Inter
net.
Se dorește că ţigările să
devină mai puţin atractive
pentru tineri, segmentul de
populaţie care le achiziţio
nează cel mai des.
Legea ar urma să fie adop
tată până la 20 mai 2016, iar
aplicarea ei se va face în eta
pe, până în anul 2020.
Marian Dorin Pîrloagă

Părinții văzuți de un adolescent
Ca adolescent experimentez
acea parte din viaţă de care părinţii
știu că se tem cel mai tare.
Îi cred, pentru că am crescut
și miam dezvoltat personalita
tea, iar ei, părinţii sunt nevoiţi
să ţină pasul cu mine fără ași
pierde autoritatea sau a fi
percepuţi ca dușmani.
Unii părinţi, printre care și ai
mei sunt altfel, ei au adoptat o
atitudine prin care eu, ca ado
lescent văd în ei un prieten. Es
te important să comunic cu ei
să îmi dezvălui gândurile, trăi
rile, intenţiile.
Un părinte normal și apro
piat de tânăr nu reacţionează
prea repede la ceea cei spune

adolescentul, îi oferă libertatea
de ași exprima dorinţele sau
așteptările. Principiul „faci cum
spun eu” este depășit, mulţi ti
neri de vârsta mea se pot simţi
respinși, iar aceasta poate fi o
barieră de comunicare.
Există și părinţi care au
așteptări mari de la copii, mai
ales după absolvirea unui liceu,
facultăţi.
În cazul nereușitei în viaţă
sau unor situaţii când intrăm în
bucluc, atunci este nevoie de
ajutorul părinţilor.
Există părinţi care pe fondul
supărărilor acţionează exagerat
numai pentru că leau fost
înșelate așteptările, iar mulţi din

tre noi, tinerii găsind consolare în
sfatul unui prieten apropiat.
Adolescentul este tot un co
pil, dar maturizat, care simte
nevoia de a fi ascultat sau
aprobat, de a i se da încredere
atunci când trece printrun mo
ment dificil.
Este cazul multor tineri care
trebuie să finalizeze cursurile
unui liceu și care este dezorien
tat de lipsa de ofertele pe care
viaţa i le oferă după aceea.
Am auzit și despre acea ca
tegorie de părinţi care spun:
„acum este mare, nu mai are
nevoie de noi…să se descurce
singur”, ori „mia arătat clar că
vrea să fie lăsat în pace, că nu

mai are nevoie de sfaturile și de
ajutorul meu”. Fals!
La fel de falsă este atitudinea
prin care altă categorie de
părinţi minimizează problemele
noastre ale adolescenţilor, folo
sind replici genul…”’Nu merită
să plângi din cauza asta…lasă
că o să îţi treacă”.
Deși intenţiile a astfel de
părinţi sunt bune, la adolescent
mesajul perceput este: „ce
simţi tu nu contează pentru că
de fapt nici nu ar trebui să te
simţi astfel”.
O problemă generală cu are
mulţi părinţi nu sunt de acord
este machiajul, coafura, haine
le și accesoriile alese de noi ti

nerii, fapt prin care ne critică
stilul de viaţă, unii părinţi înfu
riinduse , fapt ce generează
uneori conflicte.
Categoria de părinţi cicălitori
repetă zilnic aceleași sfaturi
chiar cu predici lungi plictisiti
toare insistente.
Ca tineri percepem aceste
comportamente altfel decât ar
trebui, poate…
Corectarea lor în direcţia co
municării vor apropia pe ado
lescentul aflat în perioada luării
unor decizii.
Voi ce credeți?
Cojocaru Cătălin
Cls. aXIIa Colegiul Agricol
"Sandu Aldea"  Călărași

Prima dragoste
Majoritatea părinţilor au aceeași
atitudine când copiii lor ajung la
vârsta adolescenţei și simt primii
fiori ai dragostei, ori pășesc în pri
mele relaţii: sunt speriaţi, în loc sa
se apropie de copii, ei se îndepar
tează tot mai mult de aceștia.
O explicaţie a acestui raţio
nament în comportare este acela
că este destul de greu să nu intri
în panică atunci când te gândești
unde or fi și ce or fi făcând acum.
Deseori auzim că părinţii au in
terzis copilului să se mai vadă cu
prietenii sau persoana iubită.
Este un lucru stupid din partea
părinţilor de a interzice copiilor sa
iubească. Doar sunt la vârsta
adolescenţei și ceea ce fac este un
lucru firesc, normal pentru această
vârstă.
De multe ori adolescentul caută
și găseste sprijinul nu la părinţi ci
în persoana iubită, iar de multe sau
sunt cazuri când aceasta devine
confidentul perfect.
Pasiunile adolescentului sunt di
verse. Tinerii din ziua de azi au

preocupări din ce în ce mai variate.
Ei își petrec timpul liber diferit, unii
dintre ei practică un sporturi ca fot
balul, tenisul sau atletismul.
Alţi tineri sunt preocupati cu ci
titul, cu excursiile sau pur și simplu
ascultă muzică.
Preocuparile variază de la un in
divid la altul în funcţie de domeniul
de interes.
Cele mai importante hobbyuri
ale adolescentului se axează în ju
rul sporturilor ca fotbalul si preocu
părilor legate de muzică.
Astfel, cei mai mulţi tineri caută
repere care au reușit prin
performanţă și au ca modele în
viată fotbaliști sau oameni din lu
mea muzicii.
Una din problemele tânărului
este că acesta nu mai citește așa
mult, el preferând să vadă un film
să asculte muzică, sau să stea pur
și simplu degeaba.
Analizând acest mod de viaţă,
de a trăi, putem spune că viziona
rea filmelor sau ascultatul muzicii
nu sunt niște lucruri rele, ele chiar

ajutând tânărul să se relaxeze.
Astfel, adolescentul preferă mai
mult televizorul decât cartea iar
acest lucru este în dezavantajul lui,
oferta educaţională restrângând
diversitatea de valori către anor
malitate.
Un alt aspect negativ al unor ti
neri rezultă din comportamentul
teribilist al acestora, marcat de fu
mat și bautură către limite mari
sau exces.
Tinerii din ziua de azi încep încă
de la vârste fragede să consume
alcool și/sau să fumeze cantităţi
mari, necontrolate, ceea ce este
un lucru îngrijorător.
Mai rău este ca unii se droghea
ză de mici după exemplul dat de
prieteni sau colegi în căutarea
satisfacţiei supreme...
În școli și nu numai nu exista o
campanie de informare a tinerilor
asupra riscurilor care le provoacă
consumul alcoolului, tigărilor și
drogurilor iar societatea este prea
puţin interesată pentru a face fata
acestor situaţii.

Ceva zace.. la mine-n torace. Nu știu ce face, dar nu-mi dă pace.
Poate că-i place, vrea să se joace Și o face prin tot felu' de mijloace.
Heei, nu aici că-i lume multă, Dar lumea uită îmi spuneai
O lăsai mută când zâmbeai
Și credeam că o să ţină Da' viaţa asta n-a știut să se abţină
La filmul ăsta a căzut doar o cortină Și cea de-a doua nu știu cât o să mai ţină.
Cătălin Cojocaru
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www.imobiliarecalarasi.ro
Tel/fax: 0242 / 313 433
Tel Mobil: 0722 130 243
Calarasi, Str Bucuresti, nr 2
Stația de autobuz 5 Calărași
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, modificata, inst. eletrica noua, cf si intab., PRET : 10.000 euro.
H 1398Policlinica 2, et 2, convector, boiler, Pret 50 000 lei
H 1495 Zona Farfuria, et 4, 27 mp, PRET 36. 000 lei
H 1528Policlinica 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 1819Str. Progresul, et.4, 27mp, convector, instant, parchet, termopan, g, f, cf si intab. PRET: 15.000 euro
H 1835 Str. Progresul, et.4, 27mp, centrala, parchet, termopan, 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 sanitare si electrice noi, cf si intab, PRET: 80.000 lei neg.
H 1881Dunarea, et 1, 27 mp, centrala, termopan, cf si intab. 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, termopan, 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 Progresul cf si intab PRET 60.000 lei neg
H 1913 Policlinica 2, et 3, termopan, parchet, usa metalica, 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, balcon 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 sanitara noua, cf si intab. PRET 135.000 lei .
H 1216Str. 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, parchet,centrala, 52 mp, cf si intab. PRET 30 000 euro
H 1365Aleea 5 Calarasi, ND, et 4, termopan, g,f, convector,
40 mp, PRET 75 000 lei
H 1394Blv 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 1474Str. 1 Decembrie 1918, et.2, SD, 51 mp, bloc caramida, 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 1619Musetelului, et.2, D, 51 mp, centrala, parchet, termopan, 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:
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20.000 euro
H 1646Prel. Bucuresti, et.3, SD, 50 mp, centrala, g, f, parchet, termopan, aer cond., izolatie int., cf si intab. PRET:
29.000 euro
H 1647Navodari, 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, convector, 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 1749Str. 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 1756Belsugului, zona farmacia non -stop, D, parter, intrare separata, cu vedere pe fata, centrala proprie, amenajat, pretabil spatiu comercial/birou, cf si intab. PRET :
35.000 euro
H 1768Zona 10 Nivele, et 4/10, D, 52 mp, centrala, 1 balcon, 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 1802Zona 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., termopan, parchet, g, f, 2 balcoane inchise termopan, izolatie
ext, acoperis partial, cf si intab., PRET: 32.000 euro
H 1859Aleea Centralei, zona 5 Calarasi, et. 2, ND, centrala,
termopan, izolatie ext, 40 mp, cf si intab, PRET:73.000 lei
neg.
H 1860Baraganului, et 5/10, D, 53 mp, convector, termopan partial, vedere calea ferata, cf si intab, PRET: 70.000 lei
H 1862 Luceafarului, et. 2, centrala, g, f, parchet, termopan, 44 mp, PRET : 145.000 lei
H 1873B-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 1879Str. 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, parchet, 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, renovat, aer cond, izolat, PRET: 23.000 euro
H 1900Musetelului, constructie 2010, 69 mp, D, centrala,
parchet, termopan, g, f, aer cond, sistem alarma, usa an-
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tifurt, cf si intab, PRET : 40.000 euro neg.
H 1905Belsugului, zona Orizont, et.3, D, centrala, g, f, parchet, 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, termopan, 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, centrala, 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 termopan, 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, termopan, usi lemn noi, g.,f., izol ext., 2 balcoane inchise termopan cu gresie si faianta, PRET: 42.000 euro
H 1317Zona Orizont Str Zavoiului, D, et 4, acoperis, termopan, parchet, gresie, centrala, usa metal, izolatie int, cf si intab 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, centrala, 80 mp, cf si intab. PRET 160 000 LEI
H 1385Str Macului, D, et 4, termopan, gresie, faianta, centrala, 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 electrica 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 1529Prel. Bucuresti, bloc ANL, et.4, D, 77mp, centrala, g,
f, parchet, termopan, bloc BCA, 2 balcoane, PRET: 23.000 euro ( 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, termopan, 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, parchet, termopan, 1 balcon inchis termopan, vedere fata, renovat recent, izolatie ext. cf si intab. PRET: 33.000 euro neg.
H 1714 Str. Borcea, et.2, SD, 65mp, convector, boiler, 1 balcon, 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, parchet, 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, acoperis 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, parchet,gaze, izolatie, pod acoperit cu tabla, g, f, 2 balcoane inchise 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 ), centrala, 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 termopan, 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, termopan, 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. Economic. 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, parchet, g, f, centrala, izolat ext., Ac, 90 mp, mobilat, 2 balcoane, 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, centrala, parchet, 1 balcon, 2 gr. sanitare, 73 mp, gradina, garaj dublu si beci 12 mp PRET 49 000 euro
H 1648 Str Cornisei, et 4, acoperis, parchet, centrala, termopan, 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 caramida, 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, centrala, 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, parchet, 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 743Calarasi, zona M. Voda, casa BCA, D, 4 camere, acoperitacu tabla, P+1, apa, canalizare, termopan, teren
200mp, deschidere 10m,cf si intab PRET: 46.000 euro
H 858Calarasi, zona Garii, casa caramida acoperita cu tabla, 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, dusumea, 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, deschidere 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, bucatarie, 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, tabla, baie, bucatarie, 4 camere SD, parchet partial, dusumea, soba, termopan partial PRET 55 000 euro neg
H 1280 Calarasi, Zona Petrache, teren 600mp, casa chirpica, 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, canalizare, 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, amprenta 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, termopan, 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 UTILA 450 MP, acoperita cu Lindab, izolata, piatra decorativa la baza + toata vurtea, termopan,g,f, parchet, centrala, canalizare,Compartimentare : Subsol – garaj, dresing, birou, camera centralei, P- living, bucatarie, dormitor +baie, Etaj 1 – 3 dorm, 2 bai, balcon, M – sala
de jocuri + balcon, curtea este amenajata, piscina acoperita+ incalzire, terasa acoperita, cf si intab PRET 250
000 euro neg.
H 1608Zona 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, canalizare, 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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The Revenant: Legenda lui Hugh Glass - 2D

Bunicul dezlănţuit - 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.

• Regia: Dan Mazer
• Cu: Robert De Niro, Zac Efron
• Gen film: Comedie
• Rating: N15
• Durata: 102 minute
• Premiera in Romania: 05.02.2016
Chiar înainte de nunta lui, un tip mai mereu crispat, este păcălit să-și conducă
bunicul, un fost general de armată pervers, în Florida, pentru vacanța de primăvară.

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!

Viaţa creatorului de modă Alexander McQueen va fi transpusă într-un film
Viaţa creatorului de mo
dă
britanic
Alexander
McQueen, care a decedat în
anul 2010, va fi transpusă
întrun film regizat de ci
neastul Andrew Haigh, in
formează deadline.com.
Chris Urch, scenaristul fil
mului despre Alexander
McQueen, se va folosi în
demersul său de biografia
lui Andrew Wilson, "Blood
Beneath The Skin", dar și
de propriile cercetări despre
viaţa creatorului de modă.
Este de așteptat ca acest
proiect să intre în producţie
până la sfârșitul anului
2016.
Cel mai recent film al lui
Andrew Haigh, "45 Years",
ia adus artistei Charlotte
Rampling o nominalizare la
premiile Oscar din acest an,
la categoria cea mai bună
actriţă întrun rol principal.
Alexander McQueen, fiu
al unui șofer de taxi, sa
născut în East Endul lon

donez și a învăţat meseria
de croitor la Savile Row,
unde a făcut și costume
pentru prinţul Charles. În
tre anii 1996 și 2003, a pri
mit de patru ori titlul de cel
mai bun designer britanic.
Născut Lee Alexander
McQueen, designerul a fost
cel mai tânăr dintre cei șase
copii ai familiei. McQueen,
homosexual declarat, sa
descris ca fiind "oaia roz a
familiei", întrucât a părăsit
școala la vârsta de 16 ani.
După stagiul la Savile Row's
Anderson & Sheppard, a lu
crat pentru Gieves & Haw
kes, apoi în Japonia și în
Italia. Sa întors la Londra
în 1994, unde sa înscris la
școala de modă Central
Saint Martins. După absol
vire, McQueen șia lansat
propriul brand, în cartierul
East End din Londra.
McQueen a devenit "copi
lul teribil" al modei britanice
după ce a fost descoperit de

Isabella Blow, care era re
dactor la revista de specia
litate Tatler. Ea a cumpărat
toate hainele realizate de
acesta pentru showul său
de absolvire, contra sumei
de 5.000 de lire sterline.
În
1996,
Alexander
McQueen a devenit desig
nerul principal de la Given
chy, succedândui lui John
Galliano, înainte de ași uni
forţele cu Gucci, care ia
cumpărat 51% din compa
nie. Până la sfârșitul lui
2007, Alexander McQueen
avea magazine în New
York, Londra, Los Angeles,
Milano și Las Vegas. Rihan
na și Lady Gaga se numără
printre celebrităţile care au
purtat frecvent ţinute crea
te de McQueen, în viaţa de
zi cu zi și în videoclipuri. Pe
14 iulie 2008, Alexander
McQueen șia lansat un
magazin virtual pe siteul
companiei sale, cu linii pret
aporter și accesorii.
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5o lei/an și parcare pentru fiecare:
un proiect al Primăriei Călărași
Mulți călărășeni cunosc preocupările
Primăriei de a construi parcări civilizate
în zona CornișeiProgresul, în zona Big,
2 Moldoveni sau Mircea Vodă.

În aceast an vor continua amenajările parcărilor
dintre blocurile din mun. Călărași. Acestea vor fi as
faltate, și iluminate astfel încât fiecare cetăţean ce
locuiește la bloc să poată avea parcarea proprie.
După ce Primăria va marca prin delimitare fiecare
loc, locatarii vor putea să le închirieze contra sumei de
50 ron/an – ne spune viceprimarul Virgil Dumbravă.
Între orele 17 – 07 locurile de parcare astfel rezer
vate vor fi monitorizate prin supraveghere video sau
cu efective ale Poliţiei locale ori firmelor de pază.
Ne gândim la binele cetăţeanului la siguranţa aces
tuia și a bunurilor sale – continuă viceprimarul Dum
bravă, de aceea consilierii au lucrat la Regulamentul
parcărilor de domiciliu…
La finalizarea acestui proiect vom urmări scăderea
numărului de infracţiuni de furturi din autovehicule dar
și altor fapte din zona unde acestea sunt parcate.

Proiectele Primăriei în 2016
La Conferinţa de presă din
25 ianuarie 2016 primarul Da
niel Drăgulin a prezentat pre
sei principalele sale Proiecte.
Bugetul de 1320 mild. lei
afișat pe siteul Primăriei a
fost împărţit către mai mul
te, astfel:
 471 mild. lei pentru
investiţii și lucrări în Căărași,
 se vor avea în vedere
realizarea proiectelor prin
accesarea fondurilor euro
pene,
 vor fi reabilitate 7 unităţi
de învăţământ,
 va fi reabilitată clădirea
vechii Poște, există banii, lu
crarea va începe la începutul
anului,
 se va accesa un proiect
transfrontalier,
 se vor realiza Cărţi fun
ciare pe străzi,
 împreună cu Compania
Naţională de Investiţii se va
demara proiectul unui bazin
de înnot pe terenul de zgură
din Stadionul Central,
 se va moderniza baza
sportivă Navrom,
 se vor reabilita Sălile de
sport din Călărași,
 fostul Cinema Victoria
va avea destinaţie Sală pen
tru manifestări culturalar
tistice, unde își vor desfă
șura activitatea o trupă de
dansuri a Primăriei, o for
maţie de stradă – fanfară,
 sa eliberat Autorizaţia
de demolare pentru clădiri
de vizavi de IPJ pentru su
permarket LIDL,
 se va moderniza Piaţa
Orizont,
 se va repara Hala Pieţei
Centrale, există Studiul de
fezabilitate. Piaţa Centrală

se va extinde fiind destinată
jumătate pt tarabe și cealal
tă jumătate pentru parcare,
 din luna martie se va
realiza scuarul de pe str Bu
curesti,
 se vor realiza parcări cu
chirie între blocuri,
Privind deszăpezirea, Da
niel Drăgulin a arătat că a
primit un telefon de felicita
re de la Răducu Filipescu. A
arătat că pe 117 km de
drum adică cca 900000
metri pătraţi au acţionat
permanent 24 utilaje.
În perioada următoare se
va trece la curăţarea trotua
relor. Primarul a apelat la
bunăvoinţa proprietarilor de
a deszăpezi trotuarele și
sparge gheaţa din faţa
proprietăţilor lor, aceasta fi
ind o obligaţie cetăţenească.
A arătat că nu a aplicat
amenzi…

În final Daniel Drăgulin a
răspuns întrebărilor privind
soarta fotbalului călărășean
și, cel mai important lucru
privind candidatura sa în
Alegerile locale.
Acesta a precizat: „Nu m
am dus la nici un partid ca
să mă rog să îmi accepte
candidatura pe listele sale…
Sunt multe speculaţii
pentru a mă denigra…sunt
primar, mă interesează ce
am de făcut până în iunie…
mam săturat de sondaje,
eu am unul personal și stau
foarte bine spre dezamăgi
rea unora…sunt câștigător și
nu mă interesează con
tracandidaţii – a spus Daniel
Drăgulin.
„Ei vor apela la lucruri
murdare cum au fost
obișnuiţi” – a continuat.
A consemnat,
Marian Pîrloagă

Ziua Unirii la Călărași
Biblioteca Judeţeană „Ale
xandru Odobescu” Călărași
în colaborare cu Colegiul
Economic Călărași au orga
nizat o manifestare cultu
rală de Ziua Unirii la data
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de 22 ianuarie.
Activitatea a fost îndru
mată de către profesorii Ci
prian Borcea, profesor Lu
cian Teodorescu, înv. Ma
riana Voinea și înv. Voinea

Maria.
Biblioteca judeţeană a
realizat o Expoziţie de car
te cu tematica Zilei Unirii 
24 ianuarie 1859.
Sa vizionat un film do

cumentar și sa realizat o
expoziţie de picturi tema
tice. La final a avut loc o
dezbatere istorică între
profesori, elevi și ce
tăţeni. Sa dansat Hora

Unirii.
Manifestarea a fost privi
tă cu interes de copii și mai
ales părinţii acestora
Marian Pîrloagă

