
C M Y K

Mereu ducem in spate ceva, pe cineva, idei, speranțe, vise, dezamăgiri, important este ca mereu să reușim să
ajungem la destinația finală! Purtăm adeseori poveștile si poverile acelora care nu au treabă cu viețile noastre,
care clevetesc, care zâmbesc si care se bucură sau nu, sincer, alături de noi. Un creștin adevărat îi adoptă pe toti,
îi pomenește mereu în rugăciunile lui pe toti, întreaga lume, luând mereu pildă pe samarineanul milostiv!

Preot Florian Butoi
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Motivele de revol-
tă ale locuitorilor
din Cartierul Mir-
cea Vodă din mun.
Călărași continuă.
După reabilitarea

rețelei de apă și ca-
nalizare, străzile și
trotuarele din car-
tier sunt distruse
în foarte mare par-
te. Cetățenii se lup-
tă cu noroaiele și
apa care le intră în
curți după ploi sau
topirea zăpezilor.
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Omul sființește locul.

Călărășeni în străinătate.
Mircea Vodă – cartierul cu străzile distruse

Adio găleți
și alimente…
Partidele politice au dat

de muncă multor producă
tori de găleți, pixuri, ulei,
făină, zahăr, pixuri, brichete
și articole de îmbrăcăminte.
Tot aceste partide politice
vor băga pe producători în
faliment, dacă Alegerile se
vor desfășura în acest an
doar întrun singur tur…
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Am fost întrebat recent cum sunt
priviți romanii care trăiesc în Statele
Unite; să fiu sincer nu prea m-am
gândit niciodată la acest lucru. De
ce? În primul rând societatea

americană este bazată pe o diversitate etnică și culturală
care face un pic cam greu să raspund la această întrebare. 

Din Romania, în mod cert lucrurile se văd diferit,dat
fiind influența europeană de a ne „stigmatiza”. În schimb,
peste ocean imaginea României este una în general
neclară, însă nu neaparat negativă. 

Pentru unii, România e greu de definit sau de gasit pe
hartă; pentru alții,e doar o țară europeană,  locul unde s-a
născut Nadia Comaneci. Alții știu de Dracula, însă percep-
Transilvania ca nefiind parte din Romania. În schimb sunt
și unii care au vizitat Romania ca turiști, în trecere și văd
România ca pe o țară ospitalieră dar saracă, coruptă, gen
Mexic…. 

În rest nu sunt prea multe personalităţi sau lucruri din
România care apar în discuţiile cu cei de aici. În concluzie,
în rarele cazuri când un coleg de serviciu sau altcineva te
întreabă de unde ești, nu prea știu multe despre noi. La
prima vedere e cam dureros, nu?

Ei bine, societatea americană e mult, mult diferită față
de cea europeană și mai ales față de cea românească; aici
nu contează din ce țară provine o persoană; tot ceea ce
contează e să respecți regulile de conviețuire socială și să
te integrezi.

Eficiența si productivitatea individuală la locul de
muncă și nu numai, primează. 

Nu mi s-a întamplat niciodată să se facă referire la
mine ca la un român; s-au facut aprecieri la adresa mea
numai prin prisma rezultatelor de la serviciu sau prin
prisma activităților mele la nivel de participare la
activități locale, în cadrul comunității în care trăiesc. 

Deci, încă nu știu cum să răspund la întrebarea „ Cum
sunt priviți românii în Statele Unite” pentru că SUA iîși
tratează toți cetățenii în mod egal. Acestea sunt impresiile
mele și poate că nu sunt persoana potrivită să răspund la
această întrebare. Locuiesc aici de foarte multă vreme și
nu m-am simțit etichetat în nici un fel în ceea ce privește
țara mea de origine.

În rest, m-am nascut român și sunt mândru de asta;
mă supără foarte tare faptul că în Europa românii sunt
luați ca cetațeni de mâna a doua… 

Să auzim de bine.
Catalin G. Braga,MBA

Los Angeles, CA

Românii în Statele
Unite ale Americii Atitudini,

fără
uși închise

Colectiv Directorial
Leonida Jecu / 0721.796092 si Adrian Arvinte

Redactorsef : Marian Dorin Pirloaga
Fotoreporter : Catalin Cojocaru

Adresa redactiei : Calarasi, str. Bucuresti nr. 2
(sediul HERA), jud. Calarasi

email: realitatea.calarasi@hotmail.com

Ne mândrim cu ei…
Ansamblul folcloric „BĂ

RĂGANUL”, format din
tineri, elevi și studenți,

a fost înființat în 1993, în
prezent fiind cotat de către
specialiștii în folclor ca cel
mai reprezentativ ansamblu
din județ și unul dintre cele
mai valoroase din țară.

Datorită calității spectaco
lelor și autenticității reperto
riului, ansamblul a câștigat
aprecieri unanime la nivel
național și internațional:
Franța, Japonia, Italia, SUA,
Grecia, Turcia, Bulgaria, Sri
Lanka și  alte țări, făcând ca
mesajul spiritualității româ
nești să fie transmis prin
cântece și jocuri de o mare
valoare artistică.

„BĂRĂGANUL”, promovea 
ză în primul rând folclorul
caracteristic zonei Călărași
dar și frumusețea cântecelor,
dansurilor și costumelor po
pulare din aproape toate re
giunile țării: Muntenia, Olte
nia, Dobrogea, Moldova și
Transilvania. Autenticitatea
repertoriului coregrafic este
conferită de faptul că dansu
rile, preluate din sate, sunt
transpuse scenic păstrandu
se stilul interpretativ specific
mediului rural.

În desenul coregrafic se
regăsește adesea cercul 
element de compoziție ca
racteristic folclorului româ
nesc și în mod special ținu
turilor sudice. O notă aparte

o constituie alternarea rit
murilor lente cu cele foarte
dinamice în cadrul aceluiași
dans, ceea ce contribuie la
spectaculozitatea programe
lor pe care le prezintă an
samblul. Ansamblul are pes
te 67 de membri   dansa
tori, instrumentiști și soliști
vocali cu o vastă experiență,
iar coregraful ansamblului
este domnul Aurel Mailat.

Cu scopul de a conferi viva
citate și longevitate acestui
ansamblu, în anul 2009 au
fost cooptați noi membri, elevi
de gimnaziu talentați și pasio
nați de tradiția populară, for
mânduse astfel Ansamblul
folcloric „Bărăganul junior”.

Marian Pîrloagă

Corul Camerata Danubii și cultura călărășeană 
După aproximativ șase de

cenii de la începuturile mișcă
rii corale în Călărași, la iniția
tiva unui grup de cadre di
dactice, în anul 1978, a luat
ființă pe langă Casa de Cultu
ra a orașului Călărași sub ba
gheta dirijorală a profesorului
George Marcu, o formație co
rală denumită „Melodia”. În
anul 1981 Corul „Melodia” a
fost preluat de către un alt di
rijor, conf. univ. Marcel Cos
tea, acesta în anul 1984,
schimbândui titulatura for
mației în „Camerata Danubii”.

Începând cu anul 1986 a
venit la cârma „Cameratei
Danubii” maestrul Gheorghe
Oprea, domnia sa fiind și cel
care a avut un rol important
în evoluția artistică a „Came
ratei”. După o perioadă de 15
ani, în anul 2000, maestrul
Gheorghe Oprea a decis să
predea bagheta dirijorală,
fiului său Tiberiu Dragoș
Oprea, cel ce timp de 4 ani a
contribuit la efortul depus de
tatăl său în cei 15 ani, de a
face această formație corală
de amatori să atingă nivelul

profesionist. Începând din
anul 2004, bagheta dirijorală
ia fost predată Dianei Vieru
Burlescu.

Formația corală mixtă „Ca
merata Danubii”, în cei 33 de
ani de activitate neîntrerup
tă, a participat atât la festiva
luri naționale cât și interna
ționale, fiind invitată să re
prezinte România în Italia,
Franța, Bulgaria. Repertoriul
cuprinde atât piese laice, re
ligioase precum și piese de
inspirație folclorică.

Marian Pîrloagă
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Ce înseamnă un bun gospodar– interviu cu primarulPSD
din Oltenița - Țone Petre

Reporter: Domnule primar în
rândul a foarte mulți călărășeni
aveți reputația unui bun gospo-
dar. Care sunt secretele succesu-
lui dvs.? Care sunt Proiectele pe
care le aveți până în prezent sau
în derulare?

Țone Petre: În primul rând cred
că acest renume de gospodar vine
de la faptul că sunt foarte strâns la
pungă. De când sunt eu primar nu
am avut nici un Contract de desză-
pezire, și am avut o deszăpezire ex-
traordinar de bună. Am cumpărat
încă din al doilea an de mandat un
MAN, am pus o lamă în față, am mai
cumpărat apoi două lame și le-am
pus la două mașini de gunoi. Toată
deszăpezirea o facem noi, ne costă
doar motorina, munca se execută
cu oamenii noștri.

Anul trecut toate decorațiunile
din Luna cadourilor noi le-am con-
struit  în cadrul Primăriei Oltenița. Cu
meseriașii din subordinea Primăriei
am cumpărat niște platbandă, niște
plasă luminoasă. Le-am dat diverse
forme de la sanie, la Moș Crăciun, un
clopot, niște cuburi, ceva care a im-
itat o caracatiță în sensul giratoriu,
care din două culori arăta extraordi-
nar de frumos. De aici cred că mi se
spune că sunt gospodar… Probabil
mai mi se spune gospodar pentru
că în cca. 3 ani am reușit să asfaltez
cca. 102 000 metri pătrați în
comparație cu 6800 metri pătrați
din mandatul precedent al unui pri-
mar cu care nu se merită să fac
comparație.

Probabil se spune că sunt gospo-
dar pentru că un an și jumătate am
făcut cărare la București, dar am
reușit să predau Proiectul pentru
Casa de Cultură, care valorează în
execuție cca. 180 miliarde. După un
an și jumătate l-am predat CNI-ului
iar noi vom pune doar 5% cotă de
cofinanțare.

Reporter: Ce ar presupune
această investiție, a Casei de Cul-
tură?

Țone Petre: Casa de Cultură este
o clădire magnifică al cărei fotografii
finale o aveți în față, aici va funcționa
și Muzeul Gumelnița – unde vom
avea 800 metri patrați pentru expu-
nere, plus Biblioteca municipal, o
Sală de spectacole – unde va
funcționa și un cinematograf  3D.
Este situată în tangențial cu Parcul
Central, cigar lângă Turnul de apă.
Acest Turn este o splendoare. Tot
Proiectul Casei de Cultură, este făcut
pe elementele de arhitectură ale
Turnului. Turnul este o mândrie
pentru oltenițeni și mine personal.
Noaptea fiecare dintre ferestrele
acestuia este iluminată, Turnul arată
ca o capsulă spațială. Sunt foarte
multe lucruri cu care mă mân-
dresc…

Am investit foarte mult în Spital
de exemplu. Aici am alocat în cca. 3
ani și jumătate peste 45 miliarde lei.
Pentru Școli, suplimentar bugetului
acordat acestora de Minister, le-am
acordat suplimentar 15 miliarde…

Școlile din Oltenița arată foarte bine,
le-am reabilitat și le-am asfaltat te-
renurile de sport.

Mie îmi place foarte mult sportul.
Am cumpărat Baza sportivă Navol
care de acum este proprietatea Pri-
măriei. Prin aceasta eu vreau să
scoatem pe copii din fața calculato-
rului și pe adulți din baruri și câr-
ciumi. Vrem să-i obligăm să facă
mișcare, să-I educăm pentru a avea
o activitatea intelectuală cu adevă-
rat productivă. 

Reporter: Domnule primar, vi-
zavi de această grijă față de ti-
neri…ne-ați putea spune câte lo-
curi de muncă pentru aceștia s-au
creat? Care este situația acestora?

Țone Petre: Nu știam că mă veți
întreba de așa ceva…nici nu știam
că veți veni…Eu de două ori pe an,
în septembrie și în martie cer ceor
de la Șomaj, o situație detaliată. Se
poate vedea că în plată pentru
șomaj avem doar 220 persoane, iar
persoane care au depășit stadiul de
șomaj și au acum ajutorul acela mi-
nim garantat este de 250 de persoa-
ne. În total 470 de persoane… Este
exagerat de mic pentru polulația
municipiului nostru. Dacă vreți de-
taliat avem 28 persoane cu studii su-
perioare, 216 cu liceul, cu Școala ge-
nerală 73 și alte situații 153. Bărbați
sunt 229 iar femei sunt 241.  Am
avut deseori o situație complicată
pentru că nu am avut oameni la câ-
te locuri de muncă am creat…

Acum mă zbat pentru a transfor-
ma Liceul, fosta Școală de tractoriști.
Eu cred că este mult mai important
să pregătim oameni pentru meserii.
Până în vara aceasta se va înființa o
Fabrică specializată pe lucrări de su-
dură, vom avea 120 locuri de muncă
direct de acolo, dintre care 100 sunt
numai sudori. Am cerut înființarea a
două clase cu specializarea sudură
la acest Liceu Tehnologic, să pregă-
tim viitorii muncitori. Această Fabri-
că, se numește Walter Tosto, și este
una dintre cele mai cunoscute la ni-
vel mondial în privința lucrărilor de
sudură. La ora actuală, aceasta are
lucrări la IMGB pentru programul
chinezesc nuclear. Avem acolo pes-
te 40 de oltenițeni, foști salariați la
Navol cărora li s-a pus la dispoziție
autobuz și lucrează acolo. Acei oa-
meni toți vor lucra în Oltenița. 

Am închiriat unui mare investitor

din Dubai cca. 220 000 metri pătrați
în apropierea Dunării. Acolo se pre-
conizează o investiție de 53 milioa-
ne de dolari și se vor crea cca. 500 lo-
curi de muncă. Noi avem o proble-
mă ca să pregătim tinerio care să lu-
creze acolo, pentru că noi nu avem
profil tehnologic pentru specializa-
rea chimie. Am luat legătura cu mai
multe licee de profil din Capitală și
din Ploiești, care să pregătească vii-
tori salariați la această Rafinărie. 

Reporter: Domnule primar ob-

serv pe mesele dvs. foarte multe
schițe topografice, fotografii,
proiecte. Sunt convins că veți
candida în continuare ca primar
în Oltenița, pentru că bănuiesc că
aceste Proiecte necesită o conti-
nuitate. Ne-ați arătat înainte de
interviu o Sală în aer liber, o foto-
grafie. Ne-ați putea vorbi despre
aceasta?

Țone Petre: Practic nu este vorba
despre o Sală…Eu fiind născut,
crescut în Oltenița am avut ocazia
de a merge de multe ori la Călărași.
Acum 2 ani am văzut acea scenă în
aer liber la Călărași în Parcul Dum-
brava. Lucrul acesta m-a inspirat și
de atunci mi-am pus în cap ca să fac
și eu asta pentru Oltenița. Încă de
anul trecut am început proiectarea,
studiul de fezabilitate, iar săptămâ-
na trecută când am aprobat buge-
tul, am și bugetat lucrarea…Practic,
până în vară nu există nici un impe-
diment pentru ca să avem această
Scenă. În proporție de 80-90%
această Scenă se adresează copiilor,
elevilor și adoles cen ților. Așa va ară-
ta Scena în aer liber din Centrul mu-
nicipiului Oltenița, localizată în spa-
tele blocurilor ANL în zona zero a

orașului. 
Reporter: Domnule primar…

ce alte Proiecte ar mai rămâne de
rezolvat?

Țone Petre: O localitate să știți
că are foarte multe probleme…
Când am ajuns primar am spus că în
centrul atenției mele este omul. De
fapt pentru asta am candidat. Nu
aveam motiv pentru a candida pen-
tru bani ci pentru a îmi lega destinul
de numele Olteniței. Mă pot lăuda
acum…Spitalul din Olte nița este
performant, este un Spital curat, un
Spital care nu are datorii, și care în
proporție de 95% are acoperite toa-
te posturile de medici. Este o mare
durere a noastră de 3 ani de când
mă lupt cu Consiliul Județean, cu
Ministerulș Dezvoltării Regionale și
cu Ministerul Sănătății pentru Am-
bulatoriu.

Anul acesta revin și depun din
nou Studiul de fezabilitate, la CNI și
la aceste două ministere. Pentru mi-
ne este o mare dezamăgire felul în
care conducerea Consiliului
Județean Călărași, privește această
problemă. Din punctul dumnealor
de vedere Oltenița nu a meritat și nu

li s-a acordat nici măcar un singur
leu pentru echilibrare. Probabil că
lupta politică, depășește grani țele
bunului simț. Nu ne plângem, nu ne
văicărim, vom face în continuare ce
ne-am propus. Apropo de ceea ce
vreau să fac anul acesta…păi, până
în vară am de asfaltat vreo 30 000
metri pătrați, și o să vedeți că o să-i
asfaltăm…

Reporter: Adică câte șosele?
Țone Petre:  Noi nu lucrăm în

șosele…noi lucrăm în străzi…
Avem cel puțin 9 străzi de asfaltat.
Una este extrem de importantă

pentru Oltenița, anume strada Viilor. 
Reporter: Am citit despre un

Proiect de reabilitare a pieéi din
Oltenița…

Țone Petre: Pentru Piața din
Oltenița, Proiectul există de mult. La
ora actuală acesta nu este fezabil. Ca
element de noutate, eu vreau să
cumpăr două terenuri proprietate
de lângă Piață. Dacă nu le cumpă-
răm nu facem nimic…decât arun-
căm banii. 

Reporter: Piața  este foarte
aglomerată…spun oltenițenii…

Țone Petre: Nu este chiar a;a…
Avem 2 segmente foarte importan-
te între care sunt contradicții. Sunt
țăranii producători și Societățile co-
merciale. O localitate nu poate trăi
doar cu un singur segment…

Producătorii au marfă din primă-
vară până în toamnă…Ce facem în
cele 4 luni de iarnă? Ne blocăm…
Comercianții vin cu acele lucruri pe
care producătorii noștri nu reușesc
să le facă… Eu nu am să cumpăr ni-
ciodată mere din import ci mere
românești…dar banana românești
nu sunt. Este nevoie și de banane în
Piață.

Reporter: Domnule primar…
la finalul interviului…ce ați dori
dumneavoastră să transmiteți
oltenițenilor? Înainte de Alegeri,
de Campania electoral și în calita-
te de primar?

Țone Petre: În calitate de primar
eu le transmit să aibă încredere, să
judece, după realizări și nu după
propagandă…Mi se reproșează
chiar de către apropiați de ai mei
cum că la nici o Sărbătoare, fie că ai
fost Zilele Orașului, fie că au fost Zi-
lele Recoltei, că eu nu m-am suit pe
scenă să le vorbesc oltenițenilor…
Nu! Eu prefer ca zi de zi să merg pe
stradă…în felul acesta să vorbesc cu
oamenii. Eu cred că de regulă recla-
mă se face la lucrul prost. Le cer
oltenițenilor doar să analizeze…
Sunt convins că toți ce stau pe acele
străzi pe care le-am asfaltat, toți cei
care stau în Centrul orașului și care
văd acum cum arată municipiul
nostru…Este curat, este frumos și
este plin de verdeață. 

Reporter: Vă felicităm pentru
preocpările utile Comunității
domnule primar, și vă dorim în
Alegeri mult succes!

A consemnat,
Marian Pîrloagă 
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Mandate de executare a pedepsei cu
închisoarea, puse în aplicare de poliţiști
Bucureștean, urmărit naţional, prins de poliţiștii din

Budești
Polițiștii de investigații criminale din Budești au de

pistat, la data de 05 februarie 2016, un urmărit națio
nal, persoană care a fost condamnată la pedeapsa cu
închisoarea.

G. Ion, de 49 ani, din București, pe numele căruia
Judecătoria Bolintin Vale a emis, la data de 20 ianuarie
a.c., un mandat de executare a pedepsei cu închisoa
rea, fiind condamnat la 8 luni de închisoare pentru să
vârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe, a fost
preluat de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale
și Serviciului pentru Acțiuni Speciale Călărași și a fost
încarcerat în penitenciar.

Plătărești – condamnat pentru conducere fără permis
La data de 05 februarie 2016, polițiști din cadrul Ser

viciului de Investigații Criminale Călărași, Serviciului
pentru Acțiuni Speciale și Postului de Poliție Plătărești
au pus în executare un mandat de executare a pedep
sei închisorii emis de Judecătoria Oltenița.

E. Gheorghe, de 42 ani, din comuna Plătărești, con
damnat la 1,6 ani închisoare pentru conducere fără
permis, a fost depus în Penitenciarul Slobozia.

Acţiune pentru reducerea riscului rutier
În perioada 06 – 07 februarie 2016, polițiștii rutieri

au desfășurat o acțiune pe raza județului Călărași
pentru reducerea riscului de victimizare din acciden
tele rutiere produse din cauza vitezei.

Polițiștii au acționat zilnic, în medie, cu câte 8 apa
rate de măsurare a vitezei de deplasare a autovehi
culelor și au constatat 157 de abateri la regimul ru
tier.

Au fost constatate și 5 infracțiuni și au fost prinși 3
conducători auto care au depășit cu peste 50 km/h li
mitele de viteză stabilite pentru fiecare tronson de
drum.

Adio găleți și alimente…
Partidele politice au dat

de muncă multor producă
tori de găleți, pixuri, ulei,
făină, zahăr, pixuri, briche
te și articole de îmbrăcă
minte. Tot aceste partide
politice vor băga pe produ
cători în faliment, dacă Ale
gerile se vor desfășura în
acest an doar întrun sin

gur tur…
Nici firmele de transport

public între localități nu
sunt prea fericite…

„Fără pomeni electorale…
afacerea mea nu mai are
vreun viitor’’ …pe lângă fali
mentul unor firme se riscă și
producerea foametei, mai
ales în județele sărace din

zona Deltei sau Moldova. Să
racii, majoritatea membri
sau simpatizanți PSD au fă
cut un obiceidin traiul din po
meni electorale sau ajutoare
sociale. Mulți sperau ca să fie
cel puțin 3 tururi de vot și nu
doar unul singur…ca să mă
nânce și ei mai bine…

Marian Pîrloagă

Traseele
Ne apropiem cu pași repezi de momentul iunie 2016, când vom avea,

chipurile, „alegeri libere și cinstite” pentru primării și consilii locale. Gos
podarii cei mai gospodari își vor da cu scuipat pe freză ca să pară mai
lucioși pe cap și își vor exersa zâmbetul cât mai larg la oglindă, ca să
„dea bine” la populație. Pentru fiecare fasole vizibilă, mia de voturi...

Nu ne facem iluzii că vom asista la rezultate spectaculoase cu prilejul
acestor alegeri. Sa dat voie de la stăpânire să se facă partide cu 3
membri... și ce dacă? Să înființezi un partid e una, asta poate so facă și
Bulă, dar să ai bani ca să susții candidaturile și campania electorală, e
alta. Bătaia peștelui nu e pe idei, principii, soluții, ci pe buzunarele
candidaților. Cine va recruta candidații cei mai bogați, care pot mobiliza
cel mai mare electorat cu ajutorul găleților, făinii, uleiului și nu în ulti
mul rând al promisiunilor de ... angajare, ei bine, acel sau acele partide
vor avea și cel mai mare număr de primării.

Nu vi se pare și vouă că încep să se miște gleznele traseiștilor? Pe
margine, așa, un mic joc de glezne... momentan se face încălzirea. Nu
contează că în urmă cu 20 de ani îi găseai în FSN, și apoi iai mai văzut
 ca pe... românul imparțial!  la PNȚ, PNL, PDL, PSD, UNPR și câte și
mai câte alte partide. În iunie o săi vezi iar, și vei și pune ștampila pe
ei, din lipsă de altceva, numai că pe ăla pe carel știai în stânga, îl vei
vedea în dreapta, pe ăla pe carel știai la „A” îl vei găsi la „Z” și tot așa...
fiecare după cum șia făcut aranjamentele.

În jurul învingătorilor și al falșilor perdanți  pentru că, în realitate, în
politica noastră nimeni nu pierde cu adevărat ci, cel mult, schimbă o
funcție cu alta  va prospera, pentru alți patru ani, aceeași faună mizeră
formată din loseri de provincie, jurnaliști fără condei, amante răsuflate,
capitaliști de duzină și funcționărime vasală. La suprafață, de ochii lumii,
îi vom auzi că se spurcă și se înjură între ei de zici că războiul e pe
aproape. Ferească sfântu' să zici ceva de bine pe Facebook de unul, că
te înjură celălalt și mai, mai că nu te provoacă la duel în fața prefecturii.
În realitate, prin subteranele numai de ei locuite și vizitate, vor începe
încă din noua zi a noului mandat săși împartă pozițiile, privilegiile și nu
în ultimul rând ... traseele. „Tu o iei peacolo, tu peacolo, eu peaici...”

Numai noi vom rămâne tot pe loc, pe loc, pe loc. Păi să ne fie cu no
roc!

Leonida Jecu



Pentru îndeplinirea tuturor
acestor obiective prioritare ale
MAI au fost dispuse o serie de
măsuri în planul asigurării resur-
selor umane, tehnice și logistice,
cele mai importante privind înca-
drarea de personal și dotările lo-
gistice- spun birourile de relații
cu presa. 
Realitatea este alta dacă

discuți cu salariații.
În toată nebunia care vizează

așa zisa reorganizare a „Interne-
lor” – pensionări, plecări, demiteri
-, și-a făcut loc, așa cum era și fi-
resc, și o „completare” de perso-
nal, oricum aflat într-un serios de-
ficit mai ales în zona operativă,
adică în zona străzii. Ministrul  a
dat liber la angajări din viața civilă
și a vorbit chiar despre aproxima-
tiv 2.000 de posturi care, în cu-
rând, vor fi scoase la concurs. „Es-
te vorba doar de agenți / subo -
fițeri, iar metodologia pentru sus -
ținerea examenelor va fi făcută
publică în timp util. 

Începând cu 15 februarie se
vor demara procedurile de înca-
drare cu recrutare din sursă exter-
nă pentru un număr de peste
2.000 de posturi destinate struc-
turilor operative ale MAI.

În principiu, la concurs au
dreptul să se înscrie doar cetățeni
români, cu un dosar curat, care să
nu fi fost cercetați penal. Nu toate
cele 2.000 de posturi vor fi scoase
la concurs în același timp, ci ele se
vor debloca pe rând, în funcție de
necesitățile operative ale fiecărei
structuri a MAI (Poliție, Jandar-
merie, Poliție de Frontieră, Pom-
pieri sau Inspectoratul General
pentru Imigrări). Inițial, spun sur-

se din interiorul „Internelor” urmau
să fie scoase la concurs aproxima-
tiv 7.000 de posturi, dar, deocam-
dată, șefii MAI s-au oprit la doar
2.000.

Tot în cadrul aceluiași plan de
reducere a nivelului de personal
de la nivelul MAI , 1.000 de agenți
/ subofițeri / maiștri militari vor
trece în corpul ofițerilor. Procedu-
rile de concurs vor fi inițiate în cur-
sul acestei luni.

Dumitru Coarnă, vicepreședinte
SNPPC, a declarat pentru DC
NEWS că sindicatul a făcut două
propuneri MAI, cu care însă Minis-
terul nu este de acord.

„Avem un deficit structural
foarte mare, de 5000 de funcții.
Iar școlile nu au capacitatea să

producă într-un timp relativ scurt
atât personal. Noi am venit cu o
soluție. Să ne îndreptăm către cei
disponibilizați în 2011. Aceștia nu
au fost dați afară din vina lor. Am
propus (Ministerului de Interne -
n.r) să se orienteze pe jandarmii,
pompierii, polițiștii disponibilizați
în 2011 pentru că așa mi se pare
moral, după care, putem merge și
pe surse de angajare externă. Am
vorbit și la nivelul guvernului să
reintegrăm măcar 500 de oameni
dintre cei scoși din sistem. Aceștia
au experiența necesară pentru a-
și îndeplini sarcinile.

O serie de revolte și nemul țumiri
se preconizează în viitorul apropiat,
salariații M.A.I. care au studii supe-
rioare sau care au absolvit Instituții

de Învățământ superior militar ne-
având dreptul de a fi avansați și de
a ocupa o funcție corespunzătoare
pregătirii. 

Ei acuză ministerul că încadrea-
ză absolvenți de studii civile neau-
torizate sau neacreditate, studii
care nu au vreo legătură cu spe-
cializarile funcţiilor scoase la așa
zisul concurs. 

‘’Ce pretenții poți să ai de la un
absolvent de agronomie sau teo-
logie încadrat ca ofițer, pe o
funcție operativă? Ce performan -
țe poate avea un civil fără vreo
experiență militară sau poliție -
nească în prinderea infractorilor?
Sau folosirea armamentului din
dotare? Le vom face sarcinile de
serviciu noilor încadraţi tot noi, cei
nepromovaţi ?’’ ... spun salariații.

Militarii pompieri, jandarmi sau
polițiștii disponibilizați din 2011
beneficiază de un drept dar, doar
pe hârtie. Acesta spune că cei
disponibilizați au dreptul prioritar
la încadrare pe funcții vacante. 

Realitatea este însă alta, minis-
terul preferă să încadreze în cadrul
așa numitei Reforme tineri luați di-
rect de pe stradă, fără vreo pregă-
tire de specialitate, ignorând pe
cei cărora i-au dat afară în 2011.

Disponibilizații și nu numai
acuză conducerea ministerului și
mai ales pe cel care îl conduce,
vorbind despre Teza de doctor a
ministrului la fel de plagiată și fu-
rată ca a altor foști miniștri, sau ge-
nerali, spunând că aceștia nu au
avut și nu au ce model a le oferi
salariaților de la care pretind să
respecte sau cer să aplice legea.

La fel, una din nemulțumirile
salariaților care muncesc în zilele
de repaus săptămânal, de sărbă-
tori legale și în celelalte zile, în ca-
re, în conformitate cu legislația în
vigoare, nu se lucrează. Aceste pe-
rioade de lucru se plătesc cu doar
75% suplimentar. Aceștia spun că
legea prevede 150% iar în Statele
U.E. se plătește dublu.

Salariaţii mai sunt nemulţumiţi
de creșterea doar cu 10% a salarii-
lor în condiţiile în care cadrelor di-
dactice și medicale le-au crescut cu
15 respectiv 25% iar inflaţia în anul
trecut a fost oficial de peste 22%.

Militarii și poliţiștii sunt nemul-
ţumiţi că România este singura ţa-
ră europeană în care dreptul la

premiere prin al 13-lea salariu a
dispărut.

Mulţi acuză despre faptul că
primele de merit anuale au fost
acordate prin alte criterii decât
cele profesionale unor salariaţi și
incluse în salariu pe viaţă - fapt
care-i demotivează pe cei care nu
au beneficiat.

De menționat și faptul că în
multe Inspectorate ale M.A.I. se
poartă zicala: Dacă nu îțí convi-
ne…pleacă/ sunt destui la poartă
care așteaptă să se încadreze pe
postul tău…Nu vă ține nimeni aici
cu forța…

Politica de personal pare a fi de
natură foarte politică, chiar dacă
salariaţilor li se interyice să își ex-
prime opiniile politice în timpul
programului de lucru. Astfel, în ul-
tima săptămână primul adjunct al
Jandarmeriei a fost transferat pe o
funcţie mai apropiată de preocu-
pările sale de evaluare statistică a
misiunilor. Generalul Vasilică Ovi-
diu a ajuns inspector general pe la
I.S.U. Vă daţi seama ce apropiere
există între munca de jandarm și
cea de pompier…

După generalul Vasilică a urmat
și șeful Jandarmeriei generalul
Olaru Mircea.

Acesta a fost demis pentru mo-
tive care nu au fost publice…dar
de fapt a fost promovat. Generalul
maior Mircea Olaru a fost eliberat
din funcția de inspector general al
Jandarmeriei Române și a fost nu-
mit  director al Direcției Afaceri Eu-
ropene și Relații Internaționale din
cadrul MAI. 

Conform prevederilor din Co-
dul Muncii demiterea se face ca
urmare a unor abateri grave,  în
cazul în care salariatul nu cores-
punde profesional locului de
munca în care este încadrat, motiv
care ţin de starea medicală sau
psihică a salariatului ori de aflarea
acestuia sub condiţiile prevăute
de Codul Penal.

Interesantă este poziţia M.A.I.
care nu a anunţat public motivele
demiterii. Este o taină nu numai în
cazul conducerii Jandarmeriei ci în
special a Inspectoratelor de Poliţie
despre care gurile rele spun că
schimbările se fac numai din mo-
tive politice.

Reformă de ochii lumii?
Leonida Jecu
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Priorități MAI 2016 VĂZUTE PRAFîn ochi de către salariați
Ministrul Petre Tobă a
anunțat principalele obiecti-
ve ale MAI pentru anul
2016. 
Printre acestea citești titluri
pompoase cum ar fi  eficien-
tizarea situațiilor de urgență,
trecerea în rândul ofițerilor
a 1.000 de agenți, plata pen-
tru cei care muncesc în zile-
le libere, modificarea Statu-
tului Polițistului etc.

Mircea Vodă – cartierul cu străzile distruse
Motivele de revoltă

ale locuitorilor din Car
tierul Mircea Vodă din
mun. Călărași continuă.

După reabilitarea re 
țelei de apă și canaliza
re, străzile și trotuarele
din cartier sunt distruse
în foarte mare parte.
Cetățenii se luptă cu
noroaiele și apa care le
intră în curți după ploi
sau topirea zăpezilor.

Este o aventură să
ducem copiii la Școală

sau să facem piața și să
ieșim din curți. Peste
tot numai noroi. Dis
confortul continuă. Nu
vedem cum au fost re
făcute străzile după lu
crări – așa cum ni sa
promis.

Reparațioa străzilor
trebuia făcută pe chel
tuiala firmelor conform
Contractelor și nu pe
banii noștri din taxe și
impozite – spun cetă țe 
nii.



Mândria școlii noastre es-
te reprezentată de trupa de
teatru GIGANȚII, coordona-
tă de dna bibliotecar-docu-
mentarist COMĂNESCU NI-
CULINA,care a obținut în ul-
timii ani mari premii și mari
trofee la concursurile și fes-
tivalurile la care au partici-
pat.

Activitățile  trupei de tea-
tru GIGANŢII, a Șc. Gimn. nr.
1 Cuza Vodă, in anulscolar
2014-2015, s-au concretizat
in: Zilele Municipiului
Călăraşi -19 -21 septembrie
2014 “Anul Brăncoveanu”
Trupa de teatru “Giganţii” cu
spectacolul “Jertfa Brânco-
venilor” . Participarea la lan-
sarea cărţii ” Teatru scurt
pentru copii”  (autor Elena
Dinu – Gavrilă,i nvatator
pensionar al scolii noastre).

Ziua Mondiala a Educa-
tiei – 6 octombrie 2014  , or-
ganizat de Casa Corpului Di-
dactic la Primaria Calarasi –
Trupa de teatru “Giganţi” cu
sceneta „Noul director al
scolii”, spectacol ce a avut
loc la  Sala de Sedinte a Con-
siliul Local Călăraşi.

Fundaţia Dan Voicules-
cu pentru Dezvoltarea Ro-
maniei in data de 08. Oc-
tombrie 2014 a donat Cen-
trului de Documentare şi In-
formare al şcolii un numar
de 138 volume carte şi 25
pachete cu dulciuri in valoa-
re de 3000 lei. Aceasta acti-
vitate a fost prezentata la
emisiunea  Observator  de
la postul national Antena
1 . Stirea este inca difuzata
pe site-ul  la Fundatia Dan
Voiculescu. Reportaj difuzat
în buletinul de stiri al Ante-
nei 1 :

http://www.fundatiadan-
voiculescu.ro/2014/10/an-
tena-1-fundatia-dan-voicu-
lescu-donatie-bibiloteca-
cuza-voda/

Participarea Trupei de
Teatru “Giganţii” , la etapa
naţională a Concursului Na-
ţional de Teatru “PADIF” ,
pentru elevii claselor V-XII-
ediţia , 2014 ( inclus in Ca-
lendarul Concursulurilor
Naţionale Şcolare finanţate
de către Ministerul Educaţiei
Naţionale, aprobat cu
O.M.E-N- nr.
24334/08.01.2014, poziţia
28, desfăşurat în perioada

24-26 octombrie 2014  în
Cehul Silvaniei, Salaj (Diplo-
ma de participare) .

Participare la emisiunea
TV NextStar realizata de
Antena 1 (sezonul 3 , editia
11, din 27 noiembrie  2014).
Eleva MOCANU CRISTINA
(cls. A V-a A) a participat cu
o piesă de teatru avându-l
alături pe actorul OVIDIU
CUNCEA.Mentionam aici ca
trupa de teatru GIGANTII
mai are inca un participant
la NextStar- Ene Mihaita,
care a prezentat pe scena
spectacolului un fascinant
moment de teatru alaturi de
marele actor Claudiu Bleont.

„Gala Anului 2014” ,-
Premiile Culturale ale Anului
2014, Ediţia a VIII  a , organi-
zată  de Direcţia Judeţeana
de Cultură Călăraşi ( 12 de-
cembrie 2014): PREMIUL
CULTURAL AL ANULUI “
10 pentru CĂLĂRAŞI”.

Participarea trupei de tea-
tru “ Giganţii” şi un grup de
colindatori la CONCERT DE
COLINDE „ ȘI CUVĂNTUL
TRUP  S-A FĂCUT”  organizat
de Protoieria Călăraşii – 14
decembrie 2014.

Episcopia Sloboziei şi Ca-
laraşilor prin Sectorul Cen-
tral Misionar şi Parohia Călă-
raşii-Vechi, com Cuza-Vodă,
jud. Călăraşi a donat 22 pe-
rechi de ghetuţe noi din pie-
le copiilor de la cele doua
trupe de teatru “Gigantii” si
“JOC”  prin Proiectul „UN
COLIND, O PERECHE DE
GHETUȚE”.

CLUB DE LECTURA -
ACORD PARTENERIAT  între
Asociatia Curtea Veche şi
Şcoala Gimnaziala nr.1 Cu-
za-Vodă,  Călăraşi ,  Asociatia
a donat şcolii un numar de

250 de carti pt. fiecare elev
al şcolii cate o carte  şi  un nr.
28 volume din colecţia “Căr-
ţile copilăriei” în cadrul pro-
gramului naţional de lectu-
ră organizat de Asociaţia
Curtea Veche şi coordonat
de Alteţa Sa Regală Princi-
pele Nicolae al României.
Acordarea unor premii ce
au constat in : 5 ghiozdane
cu rechizite şcolare Herlitz ;
5 biciclete DHS.

Participare la CONCUR-
SUL DE TINERE TALENTE
“ALLEGRIA” din data de 27
martie 2015,  Organizat de
Fundaţia Dan Voiculesu ,
Bucureşti, unde Trupa de
teatru „Gigantii” a obținut
Premiul I, calificându-se in
finala.

Participare  la Festivalul
Național de Teatru Școlar
„Niște Țărani” ,  Ediția a X-a
jubiliară,organizat de Liceul
Tehnologic Văleni: comuna
Văleni, județul Olt, 23 mai
2015 cu Trupa de teatru „Gi-
gantii”: PREMIUL I pentru
cea mai buna interpretare,
PREMIUL PENTRU CEA MAI
BUNA REGIE - Niculina Co-
manescu

Saptamana Nationala a
Voluntariatului 11-17 MAI
2015- Certificat de aprecie-
re

Concursul Mozaicuri din
Capace de PET, concursul
este organizat de către Con-
siliul Judeţean Călăraşi. / 1
iunie 2015 - Diplome de
participare.

Finala Concursului  Na-
ţional  de Tinere Talente
„ALLEGRIA” , 5 iunie 2015,
organizat  de Fundatia Dan
Voiculescu, trupa de teatru
„GIGANTII” a  prezentat  un
moment de pantomimă :

MARELE TROFEU.
In acest an școlar,trupa

GIGANȚII deja a obținut nu-
meroase premii:

* Festivalul National de
teatru pentru liceeni
MANGALIA-ART, editia a
VI-a, 10-14 sept 2015 –
Premiul special al juriului-
trupa GIGANTII

Premiul special al juriu-
lui pentru cel mai promi-
tator tanar talent-  ENE
MIHAITA

*Festivalul National de
teatru pentru copii si tine-
ret LUDICUS ,25-27 sept
2015

-Trofeul LUDICUS
-Premiul de interpretare

masculina rol principal,
sectiunea 10-14 ani: ENE
MIHAITA

*Festivalul regional de
teatru pentru copii ,,MI-
RACOL DE CRACIUN”
DRAGASANI, 12 DEC 2015

-MARELE PREMIU AL
FESTIVALULUI- Trupa GI-
GANTII

-PREMIUL I pentru de-
cor/costume

-PREMIUL I pentru sce-
nografie

-PREMIUL I pentru inter-
pretare –ENE MIHAITA

-MARELE PREMIU sec-
tiunea DRAMATIZARE

*Premiile culturale,,Gala
anului 2015 ,, -Titlul ,,Sim-
bol cultural pentru Calara-
si,, -doamna Niculina Co-
manescu

In spatele tuturor acestor
rezultate sta o munca imen-
sa, dar si niste mari nevoi
materiale.Trupa GIGANTII
este apreciata la toate festi-
valurile pentru costume si
pentru decoruri.Pentru a
putea realiza aceste costu-
me si decoruri deosebite,
dar si pentru a putea parti-
cipa la concursuri,a trebuit
sa apelam la ajutor din par-
tea oamenilor care aprecia-
za felul cum acesti copii isi
duc arta in toate colturile ta-
rii.Din partea domnului pri-
mar primim mereu ajutor
pentru asigurarea transpor-
tului,mesei si cazarii copii-
lor.De asemenea,am primit
importante sponsorizari din
partea asociatiilor agricole
de pe raza comunei Cuza
Voda.
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Reabilitare sau dezastru
ecologic?

Proiectul de reabilitare a blocului K 17
din mun. Călărași din zona 2 Moldoveni,
realizat de către Ministerul Dezvoltării
regionale și administrației publice prin
Agenția pentru dezvoltare regională
Sud est Muntenia sa terminat la
sfârșitul anului trecut.

Locatarii sunt mulțumiți de noua îm
brăcăminte a blocului care reduce cos
turile pentru încălzire…dar în fața blo
curilor reabilitate realitatea este alta.

Gunoaiele și resturile de celuloză zac
aruncate în fața apartamentelor. Tom
beronul plin de resturi din care se scur
ge un lichid în sol stă în fața ferestrelor.

Zona are o priveliște lugubră iar aerul
este greu respirabil. Trotuarele sunt
greu practicabile din cauza resturilor
plimbate de vânt sau aruncate de con
structori.

Călărași str Aleea
Constructorului bloc J28
Fecale, urină și geamuri sparte pe casa

scării unui bloc de chiriași ai Primăriei.
Mulți nu au Contracte și domiciliază fic

tiv pe numele unor decedați ori plecați din
țara minunată.

Încălzirea este electrică dar cu curent
electric furat. Branșamente ilegale  stră
bat subsolurile blocurilor și acoperișurile.

Cetățenii spun: Măcar de ar face con
troale... Să țină în frâu nesimțirea... Sunt
oameni care plătesc chirii .. Nu se poate
așa ceva...

Acum 10 ani avea pază de la poliția co
munitara nu era așa... Acum preferi să
intri dintrun coteț decât în blocu ăla...

Trupa de teatru GIGANȚII



Era un om care nu putea tolera pe
infractor, om pentru care legea
trebuia respectată. Acestea nu

erau calități întâmplătoare, ci pentru
că familia sa (sora și fratele) era forma-
tă din polițiști. Eugen Stoica era un alt-
fel de polițist, era cel cu adrenalină în
sânge și nu a preferat vreodată statul
pe scaun la birou. A fost numit dato-
rită calităților sale la biroul Judiciar un-
de a simțit pulsul infracțional al mu-
nicipiului Călărași, loc unde a prins
mulți infractori și a finalizat multe do-
sare cu urmăriți sau autori necu -
noscuți.

I s-a repartizat zona de responsa-
bilitate din Cartierul rău famat 2 Mol-
doveni. În scurt timp a instituit acolo
respectul legii cu alți colegi ca Miu,
Chirică, Ranete.

Infractorii întrebau când este de
serviciu ca să îl evite...să se ascundă de
brațul lung al legii prin Stoica Eugen
era însă greu.

Polițiștii și mai ales mascații își aduc
aminte cu plăcere de el. Era un om ca-
re pentru motive legate de profesio-
nalism sau corecta aplicare a legii ori
procedurilor se certa cu oricine... spun
colegii care își mai amintesc.

Eugen Stoica a fost promovat și
mutat la IPJ Galați unde a fost coman-
dant al Serviciul de operațiuni specia-
le SAS, iar apoi a coordonat pe o linie
de muncă (antiterorism și materiale
strategice) Brigada de combatere a
crimei organizate. 

A dotat SAS cu echipamente și ar-
mament special, veste antiglonț și
materiale pentru pregătire... era omul
pentru care era valabilă deviza: Im-
portant este să vrei… 

Nu a dorit niciodată să plece din
România chiar dacă a avut oferte de
muncă și de la FBI. El ar fi vrut să ră-
mână în țară, să apere și să slujească
România.

Totul a început prin iulie 2010
când Băsescu a tăiat salariile
polițiștilor și militarilor, banii de echi-
pare, iar Stoica Eugen și-a zis după pri-
mul salariul primit după tăiere, că este
anormal, ca din toți banii, după ce își
achita datoriile, să mai rămână cu 100
de lei noi.

Tăierea cu 25% a salariului pentru
cei care făceau parte din sistemul de
apărare, în afara soldei de bază
conținea și sporuri. În fapt reducerea
a fost și din solda de bază și din spo-
ruri, astfel în realitate s-a redus totul cu
peste 57%. Atunci, România a deve-

nit pentru polițistul Eugen Stoica un
capitol încheiat. Țara căreia îi jurase
credință îl trădase. Poziția profesiona-
lă pe care o avea, îl obliga să intre în
mediile de crimă organizată unde
erau foarte mulți bani, iar el nu a vrut
ca vremurile să-i ia mințile și să devină
un polițist mizerabil.

Întoarcerea în Poliția Română este
privită de Eugen Stoica negativ… el
nu mai are cum, pentru că în Româ-
nia mai există încă percep ția legată de
vârstă. „Toți cei care conduc poliția
Română nu se gândesc la pro -
fesioniști. Acolo, după părerea mea,
conduce principiul minte multă nu
se cere, prost să fii să ai putere. Mun-
ca de poliție nu este doar un job, este
o profesie, un stil de viață, asta mi-
am dorit toată viața, dar din păcate
nu mai am cum să revin și nici nu
mai vreau. Mi-am creat în Canada o
altă carieră, o altă viață, aici valorile
mai sunt încă apreciate, eu încerc să
devin o valoare pentru a fi și mai
apreciat.’’ – spune Eugen Stoica 

Lui Eugen Stoica îi lipsește acolo
unde a ajuns ajutor de Șerif, România,
țara lui dragă… Îi lipsește tot ce îl lea-
gă de România, Tot.. Absolut tot…
Țara, prietenii, familia, tradi țiile. În pe-
rioada sărbătorilor, mai ales de Cră-
ciun, dorul îl cam apasă.

Începutul în Canada a fost greu,
Eugen a muncit și învățat pe rupte 4
ani. A învățat limba, a urmat Faculta-
tea de Criminologie. Nu se putea îm-

păca cu gândul că nu va mai putea fi
polițist. Ascensiunea cea mai mare a
avut-o după ce a fost evaluat de FBI și
a urmat cursuri de specialitate unde
peste 75% predau specialiști de la
Academia FBI. Este expert în
Investigații Inter na ționale, în atacuri
teroriste și multe alte discipline. CV-ul
său a stârnit aprecierea în rândul con-

ducerii staffului din Guvern în special
celor din domeniul law enforcement
...expresii ca WAW! 

Nu se poate… Aceștia au cerut ve-
rificări și au rămas surprinși plăcut
despre călărășeanul care aspira ca om
în sprijinul legii în Canada.

„Nu mi-au plăcut gradele milita-
re din Poliție, pentru că nu acestea
diferențiază pe oameni ci perfor -
manța. Diferența este făcută de oa-
meni. În Canada am descoperit ade-
vărata valoare umană a polițis tului
sprijinul pe care acesta îl dă și îl are
de la Comunitate. Ceva de necom-
parat cu România…”

Eugen este acum ajutor de șerif în
Moncton, New Brunswick. El spune
că: ’’Este o experiență nouă, am avut
șansa să lucrez pentru Departamen-
tul de justiție al provinciei New Brun-
swick la biroul șerifului, eu fiind ajutor
de șerif. 

''Chiar dacă este o agenție care
ajută la respectarea legii, este total di-
ferit de ce am făcut eu în țară. Această
poziție mi-a deschis noi orizonturi, es-
te o mândrie și o onoare că am fost
ales să fac parte din acest departa-
ment. A devenit o a doua familie pen-
tru mine, a înlocuit practic familia pro-
fesională din România. 

Îmi place foarte mult tot ceea ce
fac, este puțin diferit, se intersectează
totuși cu munca de poliție, aici lucrăm
cot la cot cu procurorii și judecătorii
pentru care executăm misiuni ce pre-
supun un anumit pericol.’’

În toată Canada spune Eugen…
nu există un organism care să com-
bată corupția, el se numește bun
simț, respectarea legii este obligatorie
și fără excepții pentru toți canadienii . 

Nu crede că o Instituție tip DNA ar
funcționa acolo, apreciind că DNA es-
te o găselniță a unora care au zis că
mai trebuie înființat ceva. Canadienii
au altă cultură educa țională și respect
față de lege, au alte valori ale clasei
politice.

Poliția, de exemplu, nu este o
instituție puternică în România – spu-
ne Eugen, ea este batjocura tuturor,
chiar a actualului ministru de interne,
Petre Tobă, care este inginer la bază.
El nu a vrut să devină însă un polițist
adevărat, am avut mulți colegi ingi-
neri care au devenit genii în poliție și
pe care-i stimez foarte mult. 

„Tobă, pe lângă faptul că și-a dat
doctoratul (pe care vroiam să mi-l dau
și eu, aveam chiar și teza gata…), s-a
plimbat dintr-o secție într-alta, a fost
sprijinit politic, a servit pe cine trebuie,

sunt niște oameni depro fesionalizați
care au făcut din Poliție bătaia de joc
a tuturor. Polițistul român este timo-
rat, prost plătit, nu are niciun drept și
are o imagine proastă. Totul este de
ochii lumii, poliția nu are putere'' – con -
tinuă ajutorul de șerif Eugen Stoica.

El apreciază că cei ajunși „Condu-
cători” ai României fură la greu, că este
păcat de viața românilor, mai ales că
nu se întrevede ceva bun la orizont.
Nu știe cine conduce România, pen-
tru că vede că aceasta nu este în inte-
resul națiunii. Despre corupție în Ca-
nada el nu a auzit, chiar dacă în Que-
bec există anumite familii italiene sau
ruse, corupția începe de la un anumit
nivel. 

În New Brunswick acolo unde este
ajutor de șerif, Eugen Stoica nu a auzit
de nici un fel de corupție.

„Aici mi s-a părut o altă planetă, lu-
mea este mult mai calmă, mai liniștită,
nu este o provincie bogată, dar este
una din perlele turistice ale Canadei.
Am găsit aici oameni care m-au ajutat
fără să dau șpagă, am fost recoman-
dat după calitățile și rezultatele mele
de anumite persoane pentru a fi aju-
tat. La rândul meu mă recompensez
prin muncă față de cei care mi-au dat
încrederea lor, față de Comunitate…

’’Mesajul călărășeanului Eugen Stoi-
ca pentru călărășeni este : 

„Să aibă putere, sănătate și să re-
ziste. Ei pentru mine sunt ade vărați
eroi, nu știu cum de mai rezistă și își
fac datoria (polițiștii). 

Doresc călărășenilor să aleagă cu
capul și sufletul pe viitorii primari și
politicieni. Cer politicienilor călă rășeni
să urmeze modelul celor din Canada,
care slujesc Comunitatea, se luptă
pentru prosperitatea cetă țe nilor, pen-
tru confortul și liniștea acestora.

Cu mulțumiri jurnalistului cana-
dian Cristian Bucur și jurnalistei
Emanuela Turcu.

Marian Pîrloagă
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Omul sființește locul. Călărășeni în străinătate.
Polițistul Eugen Stoica – un polițist apreciat de Comunitate oriunde ar fi

Pe Eugen Stoica îl cunosc de peste 20 de ani, el a în-
ceput munca de Poliție prin 1992 când a fost încadrat
direct. În anii 1990, fiind colegi la Poliția Călărași am
urmat împreună cursurile Școlii Militare.

Aplicarea Legii... E o profesie, un loc de muncă
Doamne, mă întreb de unde am curaj…
Curajul să-mi umple faţa și care să mă facă să îmi înving propriile temeri...
Curajul să mă ducă acolo unde alţii nu vor merge...
Mi s-a cerut putere
Puterea trupului pentru a proteja pe ceilalţi, și tăria spiritului să conducă pe alţii...
Eu ofer dăruire
Vreau să mă dedic pentru profesia mea, să o fac bine
Vreau să mă dedic pentru Comunitatea mea, pentru siguranţa ei...
Dă-mi, Doamne, putere să am grijă de toți cei care au încredere în mine
Dă-mi Doamne putere de a avea compasiune pentru oameni...
Și te rog, Doamne, prin toate, fii de partea mea... 
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Reporter: Domnilor antre-
nori…ce înseamnă pentru dvs.
performanța sportivă din bo-
xul călărășean?

Anghel Valentin: Înseamnă
foarte mult…Este o parte din
viață.Suntem aici, prezenți mereu
în această Sală și cu acești copii
mare perioadă din viață, lor le-o
dedicăm pregătirii acestora.
Performanța pentru noi înseam-
nă tot. Am venit antrenor la CSM
Călărași pentru un singur lucru…
acela de a face performanță. 

Reporter: Câți copii aveți în
pregătire domnule Georgian?

Anghel Georgian: Avem în
pregătire 35 de copii, 15 fiind de
performanță și 20 începători, ti-
neri care speră să obțină
performanța colegilor lor mai
mari. Din 2009 formăm talente și
continuăm să instruim copii cu
care am început, o parte din
aceștia au ajuns la categoria se-
niori. Sperăm ca să menținem
performanțele obținute în mod
continuu în ultimii 5 ani la cate-
goriile cadeți, juniori – respectiv
locul I în țară în tot acest timp.

Reporter: La sfârșitul anului
trecut boxerii călărășeni au
prezentat medaliile obținute,
un adevărat palmares… Ce re-
zultate ați avut în 2015? 

Anghel Valentin: Nu doar
anul trecut, ci din 2011 Secția de
box din CSM Călărași s-a clasat pe
locul I din țară 2011-2012 la
cadeți, 2012-2014 la juniori iar
anul trecut locul I la categoria ti-
neri. 

De la an la an a fost mai greu,
la început performanțele copiilor
au fost percepute ca o surpriză,
ele venind în fiecare an la fel de
frumoase și merituoase, acești
copii au ajuns să facă parte din
viitorul boxului românesc. Ei au
confirmat atât pe plan națoinal
cât și internațional că la Secția
noastră de box se muncește, se
face o muncă susținută, știința
asupra a ceea ce s-a făcut impli-
când foarte multă pasiune, nebu-
nie. Ca să faci performanță în zi-
lele noastre este o nebunie…
Performanța înseamnă a avea
bani, mulți străini arătând asta.
Noi am demonstrat că putem să
avem performanță cu ceea ce
avem. L-am avut alături pe direc-
torul CSM Călărași dl. Chirilă Du-
mitru care ne-a ajutat…

Anul trecut Secția noastră de
box s-a clasat pe locul I la Cupa
Națională de tineret. 

Finala s-a organizat în premie-
ră la Călărași, noi obținând 3 tit-
luri de campioni naționali și 1 tit-
lu de vicecampion național. Anul
trecut 3 sportivi călărășeniu au
participat la Campionatul Euro-
pean pentru tineret unde au
obținut locul 5 prin Ion Marian. 

Fratele meu, Georgian împreu-
nă cu antrenorul Lotului Național

au participat la acest Campionat
European în premieră, în staff-ul
tehnic în Polonia unde a avut loc
o Competiție din care tinerii
noștri au venit cu experiență și în-
credere în capacitatea lor. Ei au
văzut că sportivii din alte țări nu
sunt mai presus decât ei, dife -
rența fiind foarte mică datorată la
turneele la care străinii au partici-
pat. 

În 2015 am obținut, prin Cepa-
ru George titlul de campion
național la seniori la 18 ani. Aces-
ta a fost al 5-lea sportiv din
Călărași care a reușit să obțină un
titlu la Campionatul Național de
seniori.

Reporter: Reprezentați cu
cinste sportul român, boxul în
țară dar și afară. Cum ne per-
cep pe noi călărășenii, ceilalți
sportivi străini? 

Anghel Valentin: De la înce-
put, noi am urmărit performanța.
Ne dorim doar locul I. Noi nu o să
antrenăm niciodată copiii pentru
locul II. Inevitabil obținerea locu-
lui I, presupune trecerea prin eta-
pe, obținerea unor medalii… 

Am vrut mereu să fim cel mai
buni, motiv pentru care în țară lu-
mea se uită la noi cu foarte multă
admirație. Oamenii ne respectă
munca și rezultatele obținute la
Călărași. La nivel de juniori și tine-
ret,  rezultatele confirmă faptul că
orașul nostru este o forță. 

Sperăm ca sa avem susținerea
ca acești copii să poată face pasul
către seniorat. Avem 4 sportivi cu
care avem ca țintă participarea la
Jocurile Olimpice 2020. Pentru a
putea ajunge acolo ai nevoie de
o susținere mare.

Reporter: Ați fost săptămâ-
na trecut în Ukraina. Ce rezul-
tate ați avut acolo?

Anghel Georgian: A fost un
rezultat neașteptat de bun
ținând cont de perioada scurtă
de pregătire. Am început cu un
cantonament de iarnă la Predeal
pe 4 ianuarie. Am stat 7 zile în sa-
lă și a trebuit să plecăm în Ukrai-
na. Acolo am întâlnit o forță a bo-
xului mondial. Au fost 5 țări par-
ticipante…Lituania, Moldova, Is-

rael, Ukraina și România. Româ-
nia a fost reprezentată de CSM
Călărași. Am ocupat 4 ocuri I și un
loc II, deci un rezultat foarte bun.
Au fost două meciuri. Nu ne-au
interesat neapărat victoriile cât
meciurile. Suntem în perioada de
pregătire și avem nevoie de
experiență. Experiența o acumu-
lăm doar prin aceste turnee
internaționale.

Anghel Valentin: Ca să ajungi
boxezi în Ukraina și să te bați de
la egal la egal cu sportivi ukrai-
nieni, unde boxul este un sport
de tradiție, unde până și în farma-
cie găseam mănuși de box… este
un lucru care pe noi ne bucură
dar ne și mobilizează în același
timp, ne obligă la mai multă
muncă la depășirea performan -
țelor precum și la menținerea în
aceeași formă sportivă an de an.
Când obișnuiești publicul călără -
șean cu un anumit tip de per -
formanță, este foarte greu să te
accepte atunci când cazi.

Reporter: 2016 ce înseamnă
pentru dvs. ? Ce alte competiții
vă așteaptă?

Anghel Georgian: Pentru noi
este un an greu. Sportivii care au
început în 2009 ca copii acum au
trecut la seniorat, la o altă catego-
rie de vârstă care necesită o altă
abordare a boxului profesionist.
Este foarte greu ca din primul an
să te bați cu sportivi seniori cu o
experiență mai mare, cu o vârstă
mai mare…

Visul nostru este să creem la
Călărași una dintre cele mai pu-
ternice echipe de box de seniori
din Țară, echipă care să cuprindă
sportive născuți și crescuți în
județul Călărași – lucru extreme
de rar la alte sporturi ce se prac-
tică în orașul nostru. Practic boxul
de mic copil iar antrenor sunt din
2008. 

Reporter: De unde această
pasiune pentru box? Ce profe-
sori antrenori ați avut?

Anghel Georgian: Pasiunea
aceasta o am de când m-am năs-
cut. Am crescut odată cu ea…ca
să spun așa. Am practicat boxul
nu cu rezultate remarcabile, erau
alte vremuri, dar din pasiune a
venit și dragostea pentru acest
frumos sport. Crescând am mers
la Stadion unde am avut șansa să
fiu cunoscut de Grigore Nicolae,
om care nu mai este din păcate
printer noi, un antrenor deosebit,
așa cum nu a avut parte orașul
nostru. Este omul care m-a făcut
să mă îndrăgostesc de acest
sport, om căruia îi voi fi veșnic re-
cunoscător, de la care am învățat
foarte multe lucruri bune, lucruri
pe care de câte ori le pun în apli-
care mă fac să mă mândresc. Sunt
membru al Loturilor Naționale,
multiplu campion național la ca-
tegoriile de tineret, junior, seniori.
Toate aceste lucruri le-am obținut
cu ajutorul antrenorului meu. As-
tăzi a venit și rândul meu, al fre-
telui meu să transmitem mai de-

parte călărășenilor din experiența
noastră acumulată de la maestrul
Grigore Nicolae dar și implicării
noastre de-a lungul timpului în
box. 

Vreau să mulțumim Autorită -
ților locale pentru sprijinul aces-
tora, să-i rugăm să fie și în conti-
nuare din ce în ce mai aproape de
noi să ne sprijine.  În momentul în
care crește performanța crește și
nevoie sportivilor, crește nevoie
de turnee și toate acestea implică
bani.

Fără bani nu poți să faci
performanță. Este greu să antre-
nezi un copil care nu are o
susținere pe măsură. Vorbim des-
pre un salariu decent, normal și
nu exagerat, care să motiveze pe
cei ce obțin performanțe. Vorbim
despre copii care și-au petrecut
toată copilăria, toată adolescența
în Sala de box. Este păcat ca la 20
de ani să de desparți de acest
sport doar pentru că nu ai avut
parte de o susținere financiară…
Copiii nu pot fi păcăliți cu promi-
siunea câștigării unor competiții,
ei au nevoie pe moment de bani
și condiții pentru a se antrena că-
tre performanță.

Anul acesta vom avea alte
Competiții Internaționale. În cu-
rând Șchiopu Florin va pleca la
Centrul Național Olimpic de Tine-
ret. Prin el urmărim Campionate-
le europene și mondiale de anul
acesta, concursuri unde sperăm
să obținem victorii. Avem Cam-
pionate europene de junior unde
participăm cu 2 sportivi…Cristea
Jan și Dima Cosmin, acesta din
urmă participând anul trecut la
Campionatul mondial de box din
Rusia. Mai avem un sportive la în-
ceput cu care vrem să obținem
rezultate europene la categoria
cadeți. Este vorba de sportive ca-
re și-au confirmat calitățile dar și
alții pe care-i antrenăm,  sportivi
de viitor pe care ne bazăm, spor-
tive despre care suntem siguri că
pot obține performanțe pentru
orașul Călărași. 

Mă repet pentru cei care citesc
acest interviu, și în special pentru
oamenii cu potențial din acest
oraș. 

Ajutați, ca în continuare când
se vorbește despre boxul
călărășean să se vorbească cu res-
pect, admirație la cel mai frumos
mod posibil. Prin nebunie și pa-
siune sportivii noștri au reprezen-
tat și vor trebui să își confirme tit-
lurile obținute în țară și pe glob.
Ar fi păcat ca aceste realizări să
dispară dintr-o dată…

Reporter: Domnilor antre-
nori vă mulțumesc pentru in-
terviu, și vă dorim să re pre -
zentați municipiul Călărași cu
cinste, așa cum ați demonstrat
până acum.

A consemnat,
Marian Pîrloagă
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Boxerii din Călărași au înfrânt pe boxerii ucrainieni la ei acasă.
În Călărași sportivii noștri au adus 4 medalii de aur.
Interviu cu antrenorii Anghel Valentin și Anghel Georgian



Un echipaj profesionist
de stingere din ca
drul Secției de pom

pieri Lehliu Gară a acționat
pentru stingerea incendiu
lui timp de aproximativ 40
de minute, evitând posibi
litatea propagării arderii la
alte bunuri materiale

În data de 02.02.2016,
ora 10.00, un echipaj spe
cializat de stingere din ca
drul Secției de pompieri
Lehliu Gară a fost solicitat
să acționeze pe raza locali
tății, pe strada Prutului,
pentru stingerea unui in
cendiu izbucnit la o locuin
ță, proprietate individuală,
aparținând lui George R.

La sosirea echipajelor de
stingere, incendiul se ma
nifesta violent, cu flacără și
cu fum dens la nivelul aco
perișului locuinței și în inte
rior la două încăperi ale ca
sei, existând risc de extin
dere la celelalte bunuri ma
teriale aflate în imediata
vecinătate.

Potrivit primelor cerce
tări efectuate de către
pompierii militari la fața lo
cului, se pare că incendiul
a izbucnit din cauza coșului
de evacuare a fumului, ne
protejat termic față de ma
terialele combustibile.

Pompierii militari din ca
drul Secției de pompieri

Lehliu Gară sau deplasat
la această intervenție cu o
autospecială de stingere cu
apă și spumă, de capacita
te mărită, acționând pentru
lichidarea incendiului timp
de aproximativ 40 de mi
nute.

În urma incendiului au
ars: tavanul din două ca
mere ale locuinței și aste
reală din lemn învelită cu
plăci de azbociment pe o
suprafață de circa 20 de
metri pătrați, valoarea pa
gubelor fiind estimată în
acest caz la suma de circa
5.000 de lei.

Exista pericolul ca arde
rea să se extindă la alte
bunuri materiale aflate în
imediata vecinătate, însă
pompierii militari au inter
venit prompt și au lichidat
incendiul în limitele găsite,
salvând bunuri materiale în
valoare de aproximativ
40.000 de lei.

Intervenţie la incendiu de
locuinţă în municipiul

Călărași, pe B-dul
Republicii

Pompierii militari din
cadrul Detașamentu
lui Călărași au acțio

nat pentru stingerea incen
diului timp de aproximativ

35 de minute, evitând po
sibilitatea propagării arderii
la alte bunuri materiale

În data de 03.02.2016,
ora 01.52, un echipaj spe
cializat de stingere din ca
drul Detașamentului de
pompieri Călărași a fost so
licitat să acționeze pe raza
localității, pe Bulevardul
Republicii, pentru stingerea
unui incendiu izbucnit la
acoperișul unei locuințe,
proprietate individuală,
aparținând lui Cristian T.

La sosirea echipajului de
stingere, incendiul se ma
nifesta violent, cu flacără și
cu fum dens la nivelul aco
perișului locuinței pe o su
prafață de circa cinci metri
pătrați, existând risc de ex
tindere la vecinătăți.

Pompierii militari din ca
drul Detașamentului Călă
rași sau deplasat la aceas
tă intervenție cu o autospe
cială de stingere cu apă și
spumă, de capacitate mări
tă, acționând pentru lichi
darea incendiului timp de
aproximativ 30 de minute.

Potrivit primelor cercetări
efectuate de către pompierii
militari la fața locului, se pare
că incendiul a izbucnit din
cauza coșului de evacuare a
fumului, deteriorat și nepro
tejat termic față de materia
lele combustibile.

În urma incendiului au ars:
acoperișul casei pe o supra
față de aproximativ cinci
metri pătrați, sa distrus o
placă tip OSB și sa degradat
tâmplăria PVC de la o ușă și
o fereastră, valoarea pagube
lor fiind estimată în acest caz
la suma de circa 1.500 de lei.

Exista pericolul ca arderea
să se extindă la alte bunuri
materiale aflate în imediata
vecinătate, însă pompierii mi

litari au intervenit prompt și
au lichidat incendiul în limitele
găsite, reușind să salveze bu
nuri materiale în valoare de
aproximativ 100.000 de lei.

La locul incendiului sa
deplasat și un echipaj de
prim ajutor SMURD, nefiind
însă necesară intervenția
acestuia.

Purtător
de cuvânt ISU Călărași,

Tătăranu Ovidiu
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Avem echipă avem valoare.

AHC Dunărea Călărași  a fost înfrântă acasă
06 feb. 2016 AHC Du 

nãrea Cãlãrași  HC Odor
heiul Secuiesc. 2231 ( 10
15 ) .

Au marcat pentru AHC
Dunărea Călărași 2014:
Marius Ignat 1 gol ,Răzvan
Gavriloaia 5 , Alin Șania 2 ,
Adi Mitrea 1 ,Sabin Ignat 3
,Vladimir Carali 1, Anatoli
Bulov 4 , Oleg Kumogorod
sky 1 , Pavlo Gurkovsky 3 ,

Iulian Andrei 1 . 
Urmeazã meciurile , în

deplasare la CSM București
( marți , ora 19:30 în Sala
Rapid ), acasă cu CSA
Steaua ( duminicã 21 fe
bruarie ) și în deplasare la
CH Poli Timișoara (
duminicã 28 februarie ) . 

Marian Pîrloagă
Foto Cătălin Cojocaru

Intervenţie la incendiu de locuinţă
în orașul Lehliu Gară, pe strada Prutului
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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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Centrul Cultural Judeţean Călărași • Cinema 3D/2D
PROGRAM CINEMA • perioada  29 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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12 – 18 februarie 
Orele: 17,00; 20,00
Luni: orele 17,00 nu este proiectie

Deadpool – 2D
• Regia: Tim Miller
• Cu: Ryan Reynolds, Gina Carano
• Gen film: Acţiune, Fantastic, SF
• Durata: 106 minute
• Premiera in Romania: 12.02.2016
Acest film va fi un „reboot” total al personajului din X-Men Origins: Wolverine.
Supranumit „mercenarul cu gură mare”, Deadpool obţine, în urma unui expe-
riment militar care dorea să redea abilitatea de regenerare rapidă a lui Wolve-
rine, puteri incredibile (invulnerabilitatea la puteri telepatice și telekinezice,
rezistenţa la droguri și toxine, dar și prelungirea vieţii graţie puterilor de refacere
ale organismului său).

12 – 14 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!

19 – 21 februarie 2016
Vineri: orele 12,30
Sambata, duminica: orele 10,30 si 12,30
26 – 28 februarie 2016
Vineri: orele 12,30
Sambata, duminica: orele 10,30 si 12,30

Fură steagul, salvează Luna – 3D
Mike Goldwing, un puști curajos de 12 ani, e fiu și nepot de astronauți NASA.

Bunicul său, venerat pe vremuri, acum e uitat de toată lumea și trăiește izolat de
familie după ce și-a ratat șansa de a participa la misiunea Apollo XI cu Neil Arms-
trong și Buzz Aldrin.

Anunţ Serviciul Public Pieţe și Oboare Călărași
Accesul animalelor vii în Oborul de cereale și animale are loc în ur

mătoarele condiții:
1. Conform programului de funcționare între orele 0610
2. Pe baza documentelor eliberate de medicul veterinar din localitatea de domiciliu
3. Transportul animelelor se va face cu mijloace de transport adecvate, conform normelor

sanitar veterinare
4. Înregistrarea animalelor se va face în Registrul de Târg, vizat de Autoritatea DSVSA

Călărași
5.Comercializarea animalelor se efectuează în sectorul special amenajat în cadrul Târ

gului
6. Se urmăresc de către angajații

Serviciului Public Piețe și Oboare modul
în care sunt respectate condițiile de co
mercializare a animalelor

7. Sunt interzise comercializarea pă
sărilor precum și sacrificarea animalelor
în incinta Târgului

8. În vederea respectării și aplicării
legislației în materie, Serviciul Public
Piețe și Oboare a contractat serviciile
unui medic veterinar și ale unei firme
de specialitate

Directorul Serviciului Public Piețe
și Oboare Călărași – Vasile Manea



luna februarie a acestui an,
42 de persoane aflate în căuta-
rea unui loc de muncă pot ur-
ma gratuit, prin Agenția
Județeană pentru Ocuparea
Forței de Muncă – Călărași,
unul dintre programele de for-
mare profesională: 

• comunicare în limba engle-
ză

• frizer
• manichiurist-pedichiurist. 

În vederea participării la pro-
gramul de comunicare în limba
engleză, solicitanții trebuie să ai-
bă minim 10 clase, iar pentru
cursurile de calificare/recalificare
în meseriile de frizer și manichiu-
rist-pedichiurist  se admit per-
soane cu  școala generală in-
completă.

Programele de formare profe-
sională se derulează pe o perio-
dă cuprinsă între 1 și 1,5 luni și

sunt gratuite pentru persoanele
aflate în căutarea unui loc de
muncă înregistrate la Agenţia
pentru Ocuparea Forţei de Mun-
că Călărași (șomeri indemnizaţi
și neindemnizaţi).

Înscrierea la programele de
formare profesională se face pe
baza recomandării emise de
compartimentul de informare și
consiliere privind cariera/servi-
ciul mediere, în baza unei cereri

însoţită de următoarele  docu-
mente:

- copie act identitate;
- copie diploma studii;
- copie certificat nastere;
- copie certificat casatorie (în

cazul femeilor);
- talon/adeverinţa  medicală,

cu menţiunea – apt de muncă
sau cu restricţii;

- certificat fis-
cal eliberat de

Administraţia Financiară din care
să rezulte că solicitantul nu rea-
lizează venituri.

Relații suplimentare se pot
obține la telefon 0242.318.376
interior 105 - compartiment for-
mare profesională.

Compartimentul
Comunicare și Secretariatul

Consiliului Consultativ

Prin preocuparea Primăriei
Cuza Vodă, Școala bene
ficiază acum de spații

moderne cum rar întâlnești în
mediul rural.

Copiii ce frecventează aici se
mândresc și ei cu rezultate la
Concursuri interju de țene și
naționale cum ar fi Concursul Na
tional de teatru de la Sighișoara,
Concursul Next Star.

Premiul CULTURAL AL
ANULUI 2014 – 10 pentru
Călărași a fost obținut de tru
pele Giganții și Foc coordonate
de profesor Niculina Comă
nescu iar gazdele lor au fost
Next Star – Antena 1.

Trupa de teatru a Școlii a
participat la un workshop fiind
premiată cu 5997 lei. Au fost
prezentate rezultate ale pre

gătirii periodice din Școală
cum ar fi: metode de acțiune
și instrumente de sociodra
mă pentru învă ța re activă,

explorarea rolurilor individuale
și colective. 

Festivalul Național de Tea
tru pentru elevi George con

stantin a fost câștigat de elevii
din Cuza Vodă care au primit
marele premiu al festivalului.

Marian Pîrloagă
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Cuza-Vodă, comuna noastră
Unul dintre cele mai importante proiecte finaliza-

te prin Programul Regio din loc. Cuza Vodă este
consolidarea, reabilitarea și extinderea Școlii cu
clasele I – VIII Valoarea totală a proiectului a
fost de 5878029 lei din care 3751085 a fost
contribuția UE. 1553248 lei a fost contribuția be-
neficiarului. Lucrările efectuate de S.C. Romanor și
S.C. Romconfort au fost finalizate la 01.10.2015.

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

Comunicat de presă
42 de persoane pot beneficia gratuit, în luna februarie 2016, de cursuri de formare

profesională organizate de AJOFM Călărași


