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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

Inadaptabilitatea omului slab atrage după sine
ura, disprețul, neîncrederea...

Preot Florian Butoi
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de 6 mandate
la Primăria

Ștefan Vodă 
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Miercuri 27 ianuarie
2016 Răducu Filipescu a
evitat scandalul din Consi-
liul aleșilor județeni și fă-
ră motiv nu s-a prezentat
la Ședința planificată. 
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Minorii bătuți cu parul în Secția de
Poliție din Dragalina își caută
dreptatea în Instanță

Dacă copiii minori sunt lăsați singuri
acasă ei pot fi păcăliți de polițiști să
iasă din casă și să meargă cu ei la
Secția de  Poliție. Cum ar fi Secția de
Poliție Dragalina. Aici pot fi înjurați și
bătuți până la leșin cu palma, pumnul
sau parul.

Maria Nadia Lupașcu o mamă dis
perată de ce li sa întâmplat copiilor
ei nea solicitat ajutorul telefonic și în
scris.
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Alt scandal la Consiliul Județean Călărași

Emoții
Iubire, pasiune, sufe 

rință, tritețe, fericire, ură.
Deși sunt doar simple cu
vinte pe o foaie, ele re
prezintă câteva dintre ce 
 le mai puternice emoții u 
 mane.

Voi ce simțiți în mo
mentul acesta? Sunteți
curioși? 
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Iubire, pasiune, suferință,
tritețe, fericire, ură.  Deși sunt doar
simple cuvinte pe o foaie, ele
reprezintă câteva dintre cele mai

puternice emoții
umane.

Voi ce simțiți în mo-
mentul acesta?
Sunteți curioși?
Sperați că veți putea
descoperi oo parte a
sinelui vostru?  Cu
toții așteptăm acel
moment în care vom
găsi răspunsul la în-
trebarile pe care ni le
punem zilnic. De ce
sufăr? De ce iubesc?
De ce sunt atăt de
fericit? De ce urăsc?

Emoțiile fac parte
din ființa umană,
care ne dau
informații despre
situațiile pe care le
experimentăm, dar în
același timp ne și
ajută să le
confruntăm. De multe
ori încercăm, din di-

verse motive, să ascun-
dem ceea ce simțim, deși, de cele mai multe ori,
emoțiile ne trădeaza aparențele fără să realizăm.
Totul nu este întotdeauna ceea ce pare.

Suntem capabili de a simți emoții încă din copilărie.
Bebelușii si copiii reacționează emoțiilor prin expresii
faciale sau prin comportament, deși nu au capacitatea
de a le distinge. Cu cât creștem mai mult, cu atât de-
scoperim și înțelegem mai mult termenul de „emoție”,
iar în timp, devenim mai buni în a ști ceea ce simțim și
de ce. Asta ne ajută să știm ceea ce vrem și de ce avem
nevoie. Totodată ne îmbunătațim în acest sens și
relațiile cu cei din jurul nostru. Fiind conștienți de
emoțiile noastre ne dezvoltăm capacitatea de a vorbi
despre ele, de a evita sau rezolva conflicte mult mai
bine și de a depăși momentele grele mai ușor.

Unii oameni își pot controla emoțiile mai mult decât
alții, deși cu toții suntem conștienți de ele. Singurul
lucru de care avem nevie este practica, iar într-un final,
realizăm ca tot acest efort merită. Conștientizarea
emoțiilor este primul pas spre o viață de succes.

Roxana Nicoleta Ruse

EmoțiiAtitudini,
fără

uși închise

Colectiv Directorial
Leonida Jecu / 0721.796092 si Adrian Arvinte
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Iubesc…
Iubesc. Asta pot spune acum, du-

pă o perioadă mai grea, o relație lun-
gă și frumoasă care s-a terminat într-
un mod mai ciudat. Iubirea o percep
ca pe o trăire unică, un sentiment
aparte față de acel cineva care mă
înțelege... 

Să simți ca iubești din nou, simți ca
trăiești, simți că ai pentru ce te trezești
de dimineața. 

Mă trezesc cu zâmbetul pe buze,
asta pentru că cineva se gândește la
mine. Uneori sunt momente mai
grele prin care cred ca trecem toți.
Contează foarte mult să ai pe cineva
lângă tine, care te înțelege și care te
ajută sa treci peste acel moment. 

Sentimentul de iubire, este unul
dintre cele mai plăcute lucruri din
viață. 

Când ies afară îmi place să mă
plimb de mână cu ea și să vorbim
despre lucrurile pe care noi le consi-
deram importante, despre ce vom
face pe viitor ca și tineri…despre ca-
riera noastră. Îmi place să stau lângă
ea, îmi place prezența ei, alături de ea
simt că renasc! 

Poate mulți spun „cred că mi-am
găsit jumătatea” , eu chiar simt asta,
din tot sufletul! 

Cătălin Cojocaru

Unul dintre cele mai BIZARE culte religioase,
recunoscut oficial. Au și STRIPPERIŢE

'Credincioșii'' sau auto
denumit ''pastafarieni''.

Zilele trecute, Camera
de Comerț a Olandei a
emis un document prin ca
re recunoaște în mod ofi
cial „Biserica Monstrului
Zburător din Spaghete „.
La primirea veștii, membrii
cultului, așanumiții „pas
tafarieni”, au celebrat cu un
bol cu paste. 

Iată ce a declarat purtă
torul de cuvânt al nouînfi
ințatei organizații: „Biseri
ca Monstrului Zburător din
Spaghete  este acum recu
noscută în mod oficial. Cul
tul nostru promovează
egalitatea între oameni,
ceea ce înseamnă că orice
ni se poate alătura. Pentru
a ne exprima credința, pur
tăm strecurători pe cap.

Aceste vase apar reprezen
tate și pe documentele
noastre oficiale. Întrunirile
noastre sunt destinate, în
principal, socializării. În
mod obișnuit, ne întâlnim
în biserici sau la anumite
evenimente și mâncăm
paste, bem bere și discu
tăm aspecte ale religiei pe
care o practicăm”.

Biserica Monstrului Zbu
rător din Spaghete a fost
recunoscută deja în Ameri
ca de Nord. Cultul a fost în
ființat aici, în anul 2005, de
către autodeclaratul „pro
fet” Bobby Henderson, în
semn de protest față de
conceptul creaționismului. 

Pastafarienii consideră
că Raiul este un vulcan cu
bere, care cuprinde și o fa
brică de stripperițe. Pe de

altă parte, în concepția lor,
Iadul este asemănător Pa
radisului, doar că berea din
vulcan este răsuflată, iar
stripperițele suferă de boli
venerice.

„Noi credem că Monstrul
Zburător din Spaghete  a
creat lumea acum câteva
miliarde de ani. De fiecare
dată când un cercetător în
cearcă să descrie acest
proces, știm că Monstrul
este acolo și modifică cu
apenidicele său din tăiței
informațiile pe care le obțin
specialiștii. Nu știm de ce
face asta, dar suntem si
guri de tot ceea ce poate el
să realizeze. Aceasta este
credința noastră”, a afirmat
unul dintre membrii cultu
lui.

Sursa: www.descopera.ro/



Consilierii au invocat că
acesta absentează da
torită unor proiecte

aflate pe ordinea de zi, una
din discuții fiind și validarea
mandatul de consilier jude
țean al lui Haralambie Po
pescu, membru PSD, toto
dată cu punerea în aplicare a
Ordinului prefectului, ce pri
vește vacantarea locului
ocupat de Ștefan Ion, ca ur
mare a excluderii acestuia
din PSD. 

PSD Călărași la exclus din
rândurile acesteia, pe Ștefan
Ion, pe care la sancționat
deoarece nu a respectat re
comandarea de a nu partici
pa pentru Hotărârea de re
vocare din funcția de vice
președințe a lui Bogdan Ge
orgescu. 

La sfârșitul anului trecut,
PSD Călărași a trimis o adre
să Instituției Prefectului pen
tru a emite ordinul de vacan
tare a locului în Consiliul
Județean Călărași.

Prefectul George Iacob a
emis astfel un Ordin pe care
la trimis către Consiliul
Județean Călărași ce a inițiat
proiectul de hotărâre, Ordin
ce ar fi trebuit executat... 

Dar, în aceeași zi cu ședin 
ța, din 27 ianuarie, Ștefan
Ion a trimis și el o adresă la
Consiliul Județean Călărași la
care a atașat documente
prin care demonstra că el nu
a fost înștiințat de PSD
Călărași privind excluderea
și, ca urmare, nu sa putut
apăra (vai!). 

Ion Ștefan ar fi luat (cu ce
drept?) o declarație de la
factorul poștal prin care ace
la recunoștea că a semnat
recipisa de primire. 

Totodată Ștefan Ion ar fi
susținut că nici nu se afla în
țară la momentul respective
lor fapte. 

În stare de scandal, exe
cutivul Consiliului Județean
Călărași a propus retragerea

proiectelor în cauză și a cerut
reanalizarea situației de că
tre prefectul George Iacob. 

Ca și când Ordinul dat an
terior de prefect nu ar fi fost
valabil.

Strigătele de nemulțumire
privind faptul că Executivul
Consiliului Județean amână
după bunul plac respectarea
unui Ordin de prefect  au in
vadat Sala. 

Dr. Dan Cristodor a spus că
va denunța penal această
faptă Instanțelor de Judecată.

Acesta a declarat ziarului
nostru: „Totul este ilegal în
Consiliul Județean Călărași,
iar politica dictatorială și con
tra progresului pe care dom
nul Filipescu o are de trei
mandate, continuă. Sper ca
organele abilitate să se sesi
zeze vizavi de abuzurile care
se fac în Consiliul Județean.
Vom face plângere penală și,
mai mult decât atât, probabil
că prefectul se va sesiza față
de faptul că ordinul care a
fost trimis nu a fost luat în
considerare. Sunt multe ne
clarități ce privește semnătu
ra factorului postal sau în
ceea ce susține domnul Ion
Ștefan. 

Acolo este o cauză penală.

Lucrurile sunt foarte compli
cate, după părerea mea…” a
dorit să menționeze Dan
Cristodor.

Iar ca să se dreagă busu
iocul peste7 zile Consiliul
Județean propune prin Pro
iect să respecte Ordinul Pre
fectului și să îl valideze pe
Popescu Haralambie

Scandalul a continuat și de
așa zisul proiect privind
„aprobarea sistării lucrărilor
de execuție a obiectivului de
investiții „centrul Județean
pentru Cultură și Administra
ție Publică – Barbu Știrbei –
Biblioteca Județeană „Ale
xandru Odobescu”.

Proiectul a atras nemul 
țumirea consilierilor PSD ca
re au strigat că a dispărut un
etaj de la clădirea noii biblio
teci. Unde este etajul? Sa
aprobat prin proiect realiza
rea unei clădiri, sa emis Au
torizare pentru un număr de
etaje…sau alocat și bani
pentru 5 etaje dar clădirea a
fost finalizată cu un etaj mai
puțin adică cu 4. Totul a fost
realizat cu încălcarea multor
prevederi legale, iar Răducu
Filipescu se face că plouă…
Vom căuta dreptatea în
Instanțe – a dorit să spună

Dan Cristodor.
La rândul lui Răducu Fili

pescu ar fi declarat doar
pentru Jurnalul de Călărași:

„Nu știu când va deveni
funcțională Biblioteca. Totul
depinde și de cum vor decur
ge licitațiile. Au fost 5 etaje
preconizate. Noi am zis că
unul va fi destinat pentru ali
mentație publică. Doream să
facem acolo un KFC sau
Mc’Donalds, dar aceștia au
refuzat, pentru că nu pot fa
ce circuitul auto, un impedi
ment fiind din cauza parcării.
Astfel a trebuit să scoatem
etajul din discuție și să facem
modificările de proiect care
au întârziat finalizarea”. 

Deocamdată clădirea Bi
bliotecii arată ca în foto.
Boscheți, gunoaie și schele.
Natură moartă cu 4 etaje în
loc de 5, în fața Consiliului
Județean.

A consemnat
Marian Pîrloagă
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Alt scandal la Consiliul Județean Călărași
Miercuri 27 ianuarie 2016 Răducu Filipescu a evitat scandalul din Consiliul aleșilor județeni

și fără motiv nu s-a prezentat la Ședința planificată. 



Maria Nadia Lupașcu o
mamă disperată de ce
li sa întâmplat copiilor

ei nea solicitat ajutorul tele
fonic și în scris. Ea a plecat din
țară la muncă în Spania pen
tru a întreține cei 2 copii: Se
cară Alexandru Ionuț  de 17
ani și Lupașcu Ciprian Andrei
de 15 ani.  Imploră săi aju
tăm familia rămasă la Drajna
să își găsească dreptatea.

Copiii, au dat un interviu
de presă în prezența tatălui
lor,  Secară Cristian Cătălin.
Aflăm că sâmbătă 16 ianua
rie în timp ce acesta nu era
acasă, lucrători ai Secției de
Poliție Dragalina au ajuns la
domiciliul lor din loc. Drajna
Nouă. 

Aici au păcălit pe cei 2 mi
nori și au tras de ei pentru a
ieși din locuință, ca să mear
gă cu ei la Secția din Dragali
na unde trebuiau audiați și
amendați în lipsa tatălui și a
unui avocat. 

Speța invocată de polițiști
era că cei 2 copii ar fi avut o
altercație cu un altul din co

mună în urmă cu cca. 1 lună.
Și acel copil era prezent dar
însoțit de tatăl său.

Cei doi minori au fost
înjurați, au primit palme și
pumni după ceafă iar cel de
17 ani a fost lovit cu un par
de către un polițist în
prezența altor 10 colegi – ca
re nu au intervenit și sau
distrat pe seama lor.

Lovirea și batjocorirea co
piilor au durat cca. 15 minu
te.

Apoi copiii au mai așteptat
vreo 45 minute ca un alt
agent să le întocmească celor
2 minori 2 procese verbale de
contravenție. Secară Alexan
dru Ionuț   spune că a fost
bătut și pentru a semna pro
cesul verbal în lipsa unui
martor.

Amândoi frații au fost
bătuți până la leșin fără ca ta
tăl celuilalt copil, respectiv
Dobrin Emanuel Nicolae  ca
re sar fi aflat acolo să inter
vină. Ca să își revină din leșin,
cei doi au fost scoși afară la
aer după care cel mare a fost

sancționat cu amenda maxi
mă. Că așa a vrut polițistul:
bătaie și amendă.

Duși acasă de polițiști și nu
la Spital cum ar fi fost cazul,
copiii au plecat la Spital cu o
ocazie. Au ajuns la Urgențe
unde li sa acordat primul
ajutor, există acte în acest
sens.

La Serviciul de medicină
legală au fost constatate le
ziunile copiilor.

Bunica copiilor, numita

Lupașcu Niculina  a depus
plângeri.

Una are nr. 19530/25 ia
nuarie 2016 și se află pe bi
roul Șefului IPJ Călărași. Cea
laltă cu nr. 20/25 ianuarie
2016 este adresată Primului
Procuror.

La sfârșitul interviului tatăl
copiilor cu ochii în lacrimi
acesta strigă…’’Nu mai am în
credere în Poliție. Vreau drep
tate pentru copiii mei și pen
tru alții care pot ajunge ca ei.’’

În mâinile carei tremură
are un teanc de rețete medi
cale ale copiilor, radiografii,
plângeri dar și amenzile de
plătit…

Așteptăm punctul de vede
re al Biroului de presă al IPJ
Călărași vizavi de agentul de
Poliție Bulai Adrian indicat de
minori ca fiind principalul
agresor.

Redacția Realitatea
din Călărași
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MINORII BĂTUȚI CU PARUL în Secția de Poliție
din Dragalina își caută dreptatea în Instanță

Dacă copiii minori sunt lăsați singuri acasă ei
pot fi păcăliți de polițiști să iasă din casă și să
meargă cu ei la Secția de  Poliție. Cum ar fi
Secția de Poliție Dragalina. Aici pot fi înjurați și
bătuți până la leșin cu palma, pumnul sau parul.

ADIO găleţi, brichete, pixuri sau orice altă „atenţie”
în CAMPANIA ELECTORALĂ din 2016

În ziua de 4 mai va fi
anunțată lista definitivă a
tuturor candidaților, iar
apoi, pe 6 mai, campania
electorală va începe efectiv.
Buletinele de vot urmează a
fi tipărite pe 26 aprilie, iar
campania electorală se va
încheia pe data de 4 iunie. 

A doua zi, în intervalul
orar 7 – 21 va avea loc pro
cesul de votare.

Alegerile din acest an vor
fi bugetate, Statul acordând
pentru desfășurarea cam
paniei electorale fiecărui
candidat bani de la stat, da
că acesta dorește. 

S a stabilit căaceia care
vor candida pentru comune
vor primi 50 de milioane de
lei vechi, un candidat pentru
funcția de primar al unui
oraș va primi între 80 și 100
de milioane de lei vechi, în
funcție de numărul de locui
tori, iar municipiile vor primi
150 de milioane de lei

vechi. 
În astfel de împrejurări,

mai multe instituții de con
trol vor putea avea dreptul
de a verifica ce sa făcut cu
acești bani.

Destinația banilor de la
bugetul de stat pentru cam
pania electorală poate fi
pentru tipărire a  afișelor,
achitarea  publicitații în
massmedia, a cheltuielilor

de personal, dar și a cheltu
ielilor cu combustibilii sau
chiriile.

În campania electorală
care urmează să înceapă în
luna mai, este interzisă

afișarea de bannere sau de
meșe pe clădiri cu însemne
le candidatului sau ale par
tidului respectiv. Candidații
vor putea să tipărească
doar afișe și săși facă pu
blicitate electorală în media.

Totodată, dacă va lua
bani de la stat, candidatul
nu mai are voie să supli
menteze suma cu fonduri
din alte surse.

Noua lege electorală des
ființează și mita electorală.

Sa terminat cu miciile
„atenții” electorale precum
tricourile, brichetele, pixuri
le, pungile, căciulile, găleți
le, alimentele, fularele, bre
locurile, deodorantele auto,
obiecte de îmbrăcăminte,
etc. Cei care nu respectă
noile reguli vor fi sub
uncidența Codului Penal, iar
cei în funcție își pot pierde
mandatul.

Marian Dorin Pîrloagă

Autoritatea Electorală Permanentă stabilit calendarul alegerilor locale din vară. Conform acestuia, în
perioada 12 – 26 aprilie vor fi depuse dosarele candidaților pentru primării, consilii locale și județene.
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Inspectoratul pentruSituații de Urgență Călărași
– Bilanțul activității din 2015

În anul 2015 în zona de competenţă a I.S.U. Călărași, forţele de intervenţie au fost solicitate pentru 6.381 situaţii de
urgenţă ceea ce reprezintă o medie de 17,48 intervenţii pe zi, mai mult cu aproximativ 11,4% decât în anul 2014 când

subunităţile inspectoratului au intervenit la un număr de 5.728 situaţii de urgenţă.
Repartiția acestor in

tervenții pe categorii este
următoarea:
► 254 pentru stingerea

incendiilor reprezentând
3,98% din totalul intervenții
lor, mai mult cu 19,2% față
de anul 2014 când au fost un
număr de 213 incendii;
► 103 incendii de vegeta

ție reprezentând 1,61% din
total, mai puțin cu 24,27%
decât în anul 2014 când au
fost 136 incendii de vegeta
ție;
► 5.553 intervenții

S.M.U.R.D., reprezentând
87% din totalul intervențiilor,
mai mult cu 11,62% decât în
anul 2014 când au fost un
număr de 4.975 intervenții;
► 229 acțiuni pentru pro

tecția comunităților (10 asa
nări/distrugeri de muniție, 89
inundații, 3 intervenții/ moni
torizare CBRN, 57 de asigu
rare măsuri PSI la evenimen
te publice de amploare, 36
intervenții salvare de persoa
ne, 3 intervenții salvare de
animale, 5 intervenții spălare
drum public, 7 degajare/cău
tare persoane înecate, 9 asi
gurare măsuri p.s.i. la con
ducte de gaze, 7 deblocări de
ușă, 1 asigurare măsuri p.s.i.
la un camion răsturnat pe
autostradă, 1 asigurare mă
suri p.s.i. la pro ducție eveni
ment cultural, 1 îndepărtare
tencuială de pe un bloc), re
prezentând 3,59% din totalul
intervențiilor, mai mult cu
2,7% decât în anul 2014 cu
223 intervenții de acest tip;
► 242 intervenții la care

nu sa acționat (163 depla
sare fără intervenție, 59 în
tors din drum și 20 alarme
false), reprezentând 3,79%
din total intervenții, mai mult
cu 56,1% comparativ cu
anul 2014 când am fost soli
citați la 155 intervenții unde
nu sa acționat (85 deplasa
re fără intervenție, 49 întors
din drum și 21 alarme false).

Timpul mediu de răspuns
(de deplasare la intervenții)
a fost în anul 2015 de 7 mi
nute și 46 secunde în scăde
re față de anul 2014 (8 min
și 20 secunde).

Timpul mediu de interven
ție a fost în anul 2015 de 48
minute și 55 secunde mai
mic fata de anul 2014 de 57
minute și 28 secunde.

Din cele 6.139 situații de
urgență la care a intervenit
efectiv inspectoratul, (excep
tând cele 242 – deplasare
fără intervenție, alarmă falsă

și întors din drum ), 1.826 au
avut loc în mediul urban,
4.191 în mediul rural și 122
pe drumurile ce străbat teri
toriul județului Călărași.

În ceea ce privește inter
vențiile la incendii și incendii
de vegetație, I.S.U. „Barbu
Știrbei” al județului Călărași
a fost solicitat în cursul anu
lui 2015, să intervină pentru
localizarea și limitarea a 357
intervenții din totalul de
6.381 al acestei perioade
ceea ce reprezintă 5,6% din
totalul intervențiilor.

Din aceste 357 de in
tervenții desfășurate, pu
tem menționa:

1. Incendiul din data
08.01.2015, unde a interve
nit Garda de Intervenție Bu
dești în cooperare cu SVSU
Șoldanu, produs la societa
tea comercială S.C. Iarbă
Verde S.R.L. Șoldanu, la
acest incendiu fiind salvate
bunuri în valoare de aproxi
mativ 4.000.000 lei, timpul
necesar pentru lichidarea
consecințelor evenimentului
fiind de 4 ore și 20 minute;

2. Incendiul din data
11.02.2015, unde au inter
venit echipajele de interven
ție ale Secției Dragalina și ale
Detașamentului Călărași,
produs la societatea comer
cială S.C. NIKMAR S.R.L., la
acest incendiu fiind salvate
bunuri în valoare de aproxi
mativ 500.000 lei, timpul
necesar pentru lichidarea
consecințelor evenimentului
fiind de 4 ore și 40 minute;

3. Incendiul din data de
11.06.2015, unde au inter
venit echipajele de interven
ție ale Secției Dragalina, pro
dus la un vagon de călători al
trenului „Regio8011”, la a cest
incendiu fiind salvate bunuri
în valoare de 1.000.000 lei,
timpul necesar pentru lichi
darea consecințelor eveni
mentului fiind de 1 oră și 20
minute;

La un număr de 154 inter
venții pentru stingerea in
cendiilor și incendiilor de ve
getație subunitățile inspecto
ratului au colaborat cu Ser
viciile Voluntare pentru Si
tuații de Urgență.

Timpul mediu de răspuns
la cele 357 incendii în anul
2015, a fost de 8 minute și
52 secunde mai mic fața de
media anului trecut de 12
min.și 43 sec.

Timpul mediu de interven
ție la cele 357 incendii la ni
velul inspectoratului în anul

2015, a fost de 44 minute și
13 de secunde, față de 1
oră, 12 minute și 42 de se
cunde, reprezentând media
din anul 2014 (213 incendii).

Valoarea estimativă a bu
nurilor salvate la incendii și
incendii de vegetație a fost
de 34.754.500 lei, adică o
medie de 97.351 lei pe inter
venție, cu 32,8% mai mare
decât media de 73.302 lei pe
intervenție din anul 2014,
care a însumat 25.582.500
lei la un număr de 349 inter
venții (213 incendii și 136 in
cendii vegetație).

În ceea ce privește pagu

bele produse la cele 254 in
tervenții la incendii au fost în
valoare totală de 6.467.177
lei, adică o medie de 25.461
lei pe intervenție, cu 60,2%
mai mare decât media de
15.889 lei la un număr de
213 incendii în anul 2014 cu
un total de 3.384.250 lei.

În anul 2015 în urma in
tervenției prompte la incendii
au fost salvate 5 persoane
adulte, comparativ cu anul
2014 când au fost salvate 6
persoane adulte și 1 copil.
Din păcate statistica a înre
gistrat și 11 persoane dece
date (10 adulți și un copil) și
5 persoane adulte rănite, în
anul trecut fiind înregistrate
3 persoane adulte decedate
și 1 persoană adultă rănită.

În ceea ce privește inter
vențiile de căutare – salvare,
în anul 2015 inspectoratul a
fost solicitat să intervină la 7
situații unde a fost necesară
degajarea/căutarea de per
soane în medii acvatice. Din
cele 7 intervenții, 2 au fost
pentru căutarea unei per
soane adulte pe brațul Bor
cea în dreptul municipiului
Călărași, 2 pentru căutarea
unei persoane adulte căzute

în lac în comuna Ileana și 3
intervenții pentru scoaterea
la suprafață a unor persoane
înecate (1 – puț, 1 – lac Căs
cioarele, 1 – râul Argeș).

Din cele 7 intervenții, la 4
situații de urgență forțele de
intervenție ale inspectoratu
lui județean au acționat în
cooperare cu echipajele spe
cializate de scafandri ale
I.S.U. BucureștiIlfov.

Atenționările de producere
a fenomenelor meteo peri
culoase nu au rămas fără ur
mări, personalul operativ din
cadrul I.S.U. „Barbu Știrbei”
al județului Călărași a fost

solicitat să intervină la un
număr de 89 inundații repre
zentând 1,39% din totalul in
tervențiilor, cu 4,7% mai mult
decât în anul 2014 când au
fost 85 astfel de intervenții.

În urma acestor inundații
sa evacuat apa dintrun nu
măr de 97 locuințe, 653 gos
podării cetățenești și 2 ope
ratori economici, iar bunurile
salvate prin intervenția
promptă a serviciilor profe
sioniste pentru situații de ur
gență au fost în valoare de
aproximativ 16.323.000 lei.

Echipajul pirotehnic a fost
în anul precedent, solicitat la
9 intervenții de asanare mu
niție neexplodată, cele mai
întâlnite locații fiind terenuri
le cetățenilor din U.A.T. a co
munei Perișoru. Toate muni
ția a fost transportată și de
pozitată în depozitul special
amenajat din incinta Detașa
mentului Călărași.

Tot în acest an a fost exe
cutată o ședință de distruge
re a muniției rămase neex
plodate, personalul speciali
zat efectuând această ședin
ță pe un teren pus la dispo
ziție de Primăria Modelu.

Numărul intervențiilor de

acordare a asistenței medi
cale de urgență se ridică la
5.553 intervenții, reprezen
tând 87% din total, la 369 de
intervenții echipajele S.M.U.R.D.
intervenind în cooperare cu
ambulanțele S.A.J. Călărași.

Intervenția S.M.U.R.D. a
fost solicitată astfel:

> 10 pentru descarcerare
persoane;

> 27 pentru asistență per
soane+descarcerare;

> 5.516 pentru asistență
persoane.

Au fost asistate un număr
de 5.606 persoane, 5.133 fi
ind adulți și 473 copii. Din

cele 5.606 persoane, 26 au
fost găsite decedate, iar la
un număr de 153 persoane
leau fost efectuate mane
vrele de resuscitare (20 din
tre acestea au răspuns ma
nevrelor de resuscitare). Din
cele 26 victime găsite dece
date, 11 au fost ca urmare a
accidentelor rutiere.

Timpul mediu de răspuns
a fost de 7 minute și 51 se
cunde, cu 5,61% mai mic
decât cel din anul 2014 care
a fost de 8 minute și 19 se
cunde.

Timpul mediu de interven
ție a fost de 21 minute și 11
secunde, cu 21,7% mai mic
decât în anul 2014, care a fost
de 27 minute și 4 secunde.

Având în analiză acest tip
de intervenții trebuie să no
minalizăm intervenția din
data de 09.08.2015 / 01:27,
pe Autostrada A2, unde un
autocar ce se deplasa pe ca
lea II Constanța – București
a părăsit partea carosabilă
răsturnânduse pe partea
dreaptă, în rigola de pe mar
ginea autostrăzii, rezultând
51 de răniți și 2 decedați.

Purtător de cuvânt
Tătăranu Ștefan Ovidiu



Reporter: De ce ați fost
votat domnule primar,
care sunt secretele suc
cesului dvs.?

George Avram: În pri
mul și în primul rând datorită
activității mele și datorită
comportamentului pe care îl
am față de cetățean. Foarte
mulți colegi de ai mei, pri
mari, care au avut un man
date lau pierdut pe al doilea
pentru că sau îndepărtat de
oameni și nu au știut să le
vorbească oamenilor, îi tra
tau de sus, ceea ce la mine
nu se întâmplă lucrul ăsta.
Am impus și în cadrul Primă
riei, colegilor cu care lucrez
să aibe o atitudine corectă
față de cetățean să aibe răb
dare săi explice cetățeanului
care nu cunoaște întotdeau
na legislația și care vine ner
vos ori întărâtat de alții la
Primărie, să își resolve pro
blemele care nu depend de
aceasta.Am cerut colegilor
să aibe răbdare și să nu lase
pe om să plece nelămurit. Cu
toate că omul la început este
irascibil, are senzația că nu
vrei săI rezolvi problema,
sau că ai ceva cu el…trebuie
să ai răbdare și săi explici.
Oamenii vor înțelege, dacă
nu atunci pe loc, după aceea
vor vedea că ai avut drepta
te. Foarte mulți erau necăjiți
pentru ajutoarele care se
acordau de la Uniunea Euro
peană, pe considerentul că
dacă ajutorul social ia în cal
cul toate veniturile realizate
de familie, ajutoarele de la
Uniunea europeană se acor
dă după alte reguli…

Interviul este interrupt de
un cetățean de cca. 70 ani
care însoțește o bătrână mu
tă. Peretele casei acesteia i
a crăpat ‘’de bagi mâna’’ iar
folia de celofan pe care o are
în loc de geamuri sa rupt în
multe locuri. Mâncarea o în

călzesc pe pirostri pentru că
au cuptorul ruginit iar soba
nu mai are coș...

Cetățeanul Fănel este un
om sărac șii mulțumește
primarului pentru cele 2
pâini date de dimineața când
sau întâlnit la magazin. 

George Avram: Ia zi măi
Fănele ce ai rezolvat? Ce
materiale ai găsit la magazi
nul din sat ca să te putem
ajuta să îți repari casa?

Cetățean: Nu are coturi
pentru sobă, și materialele
de care am nevoie. Dar are
celofan pentru ca să îl pu
nem în geamuri.

George Avram: Te ajută
numai celofanul acela?

Cetățean: Păi dacă dvs.
dați comandă cum să nu mă
ajute? 

George Avram : Câți
metri îți trebuie măi Fănele? 

Cetățean: Păi vreo 23
metri să pun și eu acolo în
spatele casei pe geamuri. Că
ăla vechi sa rupt…Mai tre
buie și un cuptor la sobă să
încălzim mâncarea…nu are
la magazin 

George Avram: Uite cum
facem…Iei de aici celofanul

dacă este urgent, și îmi faci
o listă cu cele ce ai nevoie.
Merg eu la oraș, la Călărași
le cumpăr și ți le aduc. Este
bine?

Cetățean: Este bine dom
nu’ primar, sărumâna da’ eu
nu știu să scriu, nu știu car
te… nu are cine…

George Avram: Bine, măi
Fănele. Mergi acasă și peste
2 ore vin eu la voi, să văd ce
aveți nevoie, și vă ajutăm. Vă
aduc eu mâine materialele cu
mașina de la oraș. Acum
așteaptă puțin să luăm celo
fanul, da?

Cetățean: Mulțumesc mult,
sărumâna…să vă dea Dum
nezeu sănătate…

Reporter: Domnule pri
mar, aveți mulți oameni
săraci, amărâți în comu
nă, care apelează la dvs.
la Primărie și pe carei
ajutați?

George Avram: Din pă
cate sunt și mulți oameni să
raci din Comunitatea noas
tră, și noi facem toate efor
turile ca săi ajutăm. Îi aju
tăm în primul rând pe cei ca
re vor cu adevărat să pună și
ei umărul, adică…zic eu…
ajutorul solicitat trebuie să
vină și de la ei, să se implice
și ei. Sunt supărat pentru că
sunt familii sărace care stau
să cadă casa pe ei, ceea ce
nu este în regulă. Pentru că
și ei pot să facă ceva. Slavă
domnului, pământ și paie
pentru chirpici sau lipit casa
există…Se poate ca în fiecare
an să își consolideze căsuța
aceea…Nu trebuie să o lase
să se prăbușească de tot și
apoi să nu aibe unde să se
ducă…Comunitatea noastră
nu are spații sociale pentru a
le da persoanelor sărace.
Există o problemă cum a fost
a familiei ce nea interrupt…
ca în timp de iarnă pe viscol

să i se prăbușească casa o 
mului. Noi am ajutat pe mulți.
Unii au cam vândut din ma
teriale.Am avut cazuri de
acest gen și am rămas mâh
nit pentru asta. Aceste aju
toare se dau cu eforturi foar
te mari, cu bani de la ceilalți…

Reporter: Domnule pri
mar ce proiecte ați reali
zat în 2015, care sunt ce
le în curs de derulare?

George Avram: Noi ne
am propus ca până în 2017
să terminăm asfaltarea în
tregii localități. Anul trecut
am reușit să asfaltăm o par
te din drumuri,avem un pro
iect depus la Ministerul Dez
voltării Regionale și Admi nis 
trației Publice în care avem
prevăzut asfaltarea a 9 km
de drumuri, și mai avem un
proiect pe care îl depunem
prin PNDR pentru o lungime
de 12 km. Până la sfârșitul
lui 2017 vreau să avem as
faltată toată localitatea.

Mai avem un proiect de
canalizare și Stație de epura
re. Lam scos la licitație pe 5
ianuarie dar nu sa prezentat
nici o firmă să liciteze. Asta
implică să reluăm procesul
de licitație din nou, pe SEAP.
Sperăm ca a doua oară să se
prezinte constructorii. Chiar
nu am înțeles de ce nu sau
prezentat aceștia. Erau bani
mulți și avem constructori
prcepuți…

Reporter: Rețeaua de
apă cum se prezintă? Dar
iluminatul public?

George Avram: Rețeaua de
apă și iluminatul funcțio nează
permanent în toate gospodăriile
din comună. Mai avem de um
blat la calitatea apei.

Reporter: Cât costă un
metru cub de apă potabi
lă la Ștefan Vodă?

George Avram: O gos
podărie de cca. 2000 m.p.
plătește vreo 200 lei pe an.
Prețurile sunt foarte mici,
modice, pentru că noi am re
dus la maximum cheltuielile.
Având foarte mulți abonați
reușim să supraviețuim cu
banii respectivi. Problema
despre care vam spus depre
calitatea apei…deși analizele
o dau bună, uneori sunt mo
ment în care curge cu depu
neri. Avem posibilitatea de a
remedia dar oamenii vor tre
bui să plătească mult mai
mult. Am discutat cu ei și nu
doresc asta, că își vor pune
ei filtrele lor. Vreau să facem
totuși un sondaj. Să facem
apa pură la un preț mai ma
re sau să lăsăm așa…

Domnule primar, care

este situația demografică
a locuitorilor din comună,
tinerii au plecat din loca
litate în alte orașe sau
țări la muncă? Cum se
prezintă acest raport: bă
trâni/tineri?

George Avram: Dacă în
ainte preponderent era nu
mărul de persoane vârstni
ce, acum tinerii sunt mai
mulți. Din păcate nu toți au
locuri de muncă. Dar cei care
vor să muncească cu adevă
rat își găsesc. Sunt Societăți
agricole de pe raza localității
unde tinerii au găsit locuri de
muncă dar majoritatea fac
naveta cu trenul la Călărași
pentru a munci. Văd zilnic
sute de oameni care pleacă
la muncă cu trenul. Este un
lucru bun pentru Comunita
te.

Reporter: Agricultorii din
localitate sunt mulțumiți
pentru recolta de anul
trecut?

George Avram: Recolta
de aunl trecut a fost foarte
bună, chiar nesperat de bună
la grâu. Au fost producții de
peste 7000 kg grâu la hectar,
o producție record pentru zo
nă. Oamenii muncitori au
reușit…dar mai există și o ca
tegorie care așteaptă ca să le
dae altcineva…fără muncă.

Reporter: Pentru acest
an 2016 ce vați propus.
Veți candida din nou ca
primar? Ce ați transmite
locuitorilor din Ștefan Vo
dă?

George Avram: Da, eu
sunt un om hotărât. Sigur că
voi candida atât timp când
văd că oamenii mă vor, do
resc să terminăm ce am în
ceput împreună. Nu vreau să
renunț pentru că am foarte
multe ambiții, proiecte…
Vreau săi asigur pe oameni
că voi face tot pentru aI
sluji, pentru aI ajuta. Vreau
să schimb fața comunei, și
acolo unde se poate să de
pun efortul de a face totul
posibil ca să fie cât mai bine
pentru localitatea noastră.
Îmi doresc ca fiecare locuitor
să trăiască mai bine, și încerc
mereu să găsec soluții. De
exemplu acum tratez cu ci
neva pentru înființarea unei
Fabrici de confecții în comu
nă ca să creez cât mai multe
locuri de muncă pentru tine
rii din localitate. Am încrede
re în oameni iar aceștia au
încredere în mine. Împreună
vom face treabă bună în
continuare.

A consemnat,
Marian Pîrloagă
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Secretele succesului primarului George Avram
timp de 6 mandate la Primăria Ștefan Vodă 

George Avram este primarul investit la al 6-lea mandat în com. Ștefan Vodă. Cetățenii l-au investit cu votul lor și nu întâmplător.



Șoferii profesioniști sunt o
categorie aparte de salariați
din ce în ce mai greu de găsit.
Grupul Școlar Auto Călărași era
renumit formator pentru astfel
de specializare până la apariția
unei Directive U.E. care a im
pus o vârstă mai mare de 21
ani pentru obținerea  permisu
lui de conducere profesionist.

Se văd consecințele unei
abordări bătrânești, depășite
a problemei vârstei pentru
obținerea permisului de con
ducere C, CE! Liceele auto au
rămas fără un obiect impor
tant al activității lor (pregăti
rea elevilor pentru obținerea
acestor categorii de permis
auto) spre deziluzia atâtor ge
nerații de elevi care se îndrep

tau cu entuziasmul celor 18
ani spre a deveni șoferi de au
tocamioane.

Numai că grupurile de inte
rese din România au hotărât
altfel (chiar dacă au motivat
varsta de 21 de ani).

Și mă gândesc la momen
tele deosebite când îi vedeam
pe foștii mei elevi (absolvenți
de liceu auto și de profesiona
lă auto) mândri de ceea ce
realizau ca șoferi profesioniști.

În Europa volumul de
transport intracomunitar a
crescut, iar în România se pot
da exemple de firme cu ca
mioane trase pe dreapta ca
urmare a faptului că nu are ci
ne să le conducă. Posibilitățile
salariale oferite de angajator

sunt altele, ofertele de muncă
sunt tot mai multe, atât în Ro
mânia, cât și în Uniunea Euro
peană, dar numărul șoferilor
cu atestat scade cu fiecare an.

„Sunt șapte mărci de ca
mioane produse în Europa,
merg pe aceleași drumuri, în
special în Europa de vest, un
de se mută cea mai multă
marfă, pe aceleași autostrăzi,
stau în aceleași parcări”, spu
nea Radu Dinescu, secretar
general UNTRR.

Un șofer profesionist câști
gă lunar pe transport interna
țional între 1.500 și două mii
de euro. 

Grupul Școlar Auto din
Călărașia care a format mii de
absolvenți cu permis de con

ducere profesionist a intrat în
conservare privind această
specializare pe care U.E. a in
terziso elevilor pe motivul
discriminant al vârstei.

În România salariile sunt
mai mici și transportatorii din
Vest vin și angajează șoferi

din est, dar asta mai ales pen
tru că în vest, meseria de șo
fer nu mai este dorită.

Poatepoate mințile res
ponsabile vor reveni!

Prof.ing. Aurel Peicu –
Grupul Școlar Auto

Călărași

În afară de scandalul pri
vind validarea mandatului lui
Popa Haralambie și certurilor
privind aprobarea sistării lu
crărilor de execuție a obiecti
vului de investiții  respectiv
despre faptul că noul Sediu al
Bibliotecii Județene are 5 eta
je decât pe hârtie…sa mai
discutat despre:

 aprobarea documentației
tehnicoeconomice a obiecti
vului de investiții

„Instalații de gaze medici
nale ( oxigen aer comprimat
și vacuum) Corp A și B“ din
cadrul Spitalul Județean de
Urgenta Călărași, județul
Călărași”, Faza – Studiu de
Fezabilitate; 

 aprobarea documentației
tehnico  economice a obiec
tivului de investiții

“Modernizare sistem de ali

mentare cu energie termică
din cadrul Spitalului Județean
de Urgență Călărași”, Faza 
Documentație de Avizare a
Lucrărilor de Intervenție;

 emiterea unei licențe de
traseu Societății  TUDAN
S.R.L. în vederea efectuării
transportului public județean
de persoane prin curse regu
late speciale;

 modificarea Statului de
funcții al aparatului de spe
cialitate   al Consiliului Jude
țean Călărași;

 trecerea unui imobil pro
prietate privată a județului
Călărași, din administrarea
Consiliului Județean Călărași,
în folosința gratuită a Asocia
ției Naționale Cultul Eroilor
„Regina Maria”;

 aprobarea contributiilor
sub forma de cotizatii ale Ju

detului Calarasi, in calitate de
membru asociat la organis
mele interne si internationale,
pentru anul 2016;

 aprobarea  consumului
lunar de carburant pentru au
tovehiculele din parcul auto al
Consiliului Judetean Calarasi
si al institutiilor subordonate
;

 actualizarea programului
de transport rutier de persoa
ne prin servicii regulate în
trafic județean;

 aprobarea Acordului de
înfrățire și cooperare între
Județul Călărași din România
și Raionul Drochia din Repu
blica Moldova;

 aprobarea Acordului de
înfrățire și cooperare  între
Județul Călărași din România
și Raionul Călărași din Repu
blica Moldova.
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Ce discută aleșii noștri

Ordinea de zi Ședința din 27 ianuarie a
Consiliului Județean Călărași

Oamenii Comunității

O Directivă  UE greșită 

Altă afacere locală?
Se aude un zvon în Călărași și anume că bucătăriile

grădinițelor cu program prelungit, vor fi desființate
pentru a face loc sistemului de catering.Ceva de genul
mâncare de la „Agneza”…Ori altă firmă…

Nu se știu deocamdată substraturile acestei „afa
ceri”! Prețul ar fi undeva la 11 lei/zi! 

Unii părinți nu agreează aceasta idee, au copiii la
gradiniță unde se prepară mâncare extraordinară si
carei  costă doar 7  8 lei/zi.

Vom vedea dacă acest zvon se va adeveri și cine es
te în spatele acestei „afaceri”.
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Dinamo București înfrântă la Călărași. După un meci
strâns Dinamo a plecat înfrântă cu scorul 32-29

Interviu în exclusivitate pentru Realitatea din Călărași
Reporter: Ce părere

aveți domnule antrenor
emerit despre meciul de
astăzi? Victoria ce în
seamnă pentru dvs.?

Antrenor Aihan Omer:
Cupa României este o com 
petiție a surprizelor, totdea 
una în cariera și experiența
mea am văzut multe echipe
mici care au câștigat înain
tea celor mari, cu expe rien 
ță și recunoscute. Cupa Ro
mâniei rămâne o competiție
spectaculoasă.

Astăzi noi am avut un
adversar foarte bun, ei au
un lot foarte valoros, Dina
mo București este și lidera
Campionatului, astăzi noi
am prins o formă sportivă
bună,  am avut un portar
bun, am câștigat …Sala a
avut un rol foarte impor
tant. Ne era dor să jucăm
cu sala plină. Din noiem
brie nu am mai jucat aca
să. Ne era dor să umplem
până la refuz Sala Sportu
rilor, pentru ca spectatorii
să ne sprijine așa cum au
făcuto pe tot parcursul
anului atunci când Sala Po
livalentă a fost deschisă.

Repet, publicul a avut un
rol foarte determinant la
victorie, de aici elanul și
implicarea jucătorilor care
au dat totul pentru  acest
meci minunat.

Reporter:  AHC Dună
rea CălăraȘi 2014 mer
ge mai departe. Ce vă
așteaptă?

Antrenor Aihan Omer:
Urmează o competiție fru

moasă, vor fi la fel de mul
te surprize, vom vedea ci
ne se califică. Noi ne face
datoria, jucăm de la meci
la meci cu multă implicare,
vrem să câștigăm toate
meciurile pe care le jucăm.
Este mentalitatea asta ca
să învingem…

Reporter: În final ce ați
transmite dle. Antrenor
publicului călărășean?

Antrenor Aihan Omer:
Le mulțumesc pentru spri
jinul de astăzi, sper ca la
toate meciurile ce vor ur
ma să fie alături de noi,
astfel ca Sala să fie plină și
să ne sprijine cu entu
ziasm.

Reporter: Mulțumesc,
succes în continuare.

Reporter: Alin Șania,
ce părere ai despre me

ciul de astăzi?
Alin Șania: Offffff! A

fost un meci foarte greu,
sunt bucuros că am câș 
tigat și vreau să mulțu 
mesc publicului pentru că a
fost alături de noi așa cum
a promis…Sunt extrem de
mulțumit și acum abia
aștept să bem o bere…

Reporter:  La ultimul in
terviu erați puțin dezamă
git, aveați impresia că Di
namo ar putea câștiga…
Vați luptat mult pentru
această victorie?

Alin Șania: Astăzi sa
văzut că nu este de ajuns
să ai un lot, o echipă foarte
bună ca Dinamo. Trebuie
să te dăruiești ca să câș 
tigi. Echipa noastră este o
echipă nouă, o echipă mi
că. Am dorit mult să câș 
tigăm acest meci și aceasta
sa realizat și cu aportul
publicului.

Reporter: Pentru vii
tor ce veți face? La ce vă
așteptați?

Alin Șania: Să câștigăm
cât mai multe meciuri și să
ajungem cât mai sus în Cu
pa României 



Administrația Națională
de Meteorologie a transmis
o atenționare de precipitații
mixte, ninsori și intensifi
cări ale vântului, valabilă în
intervalul 04 februarie, ora
02 și 05 februarie, ora 08

În perioada menționată
anterior temporar vor că
dea precipitații sub formă
de ploaie și trecător lapovi
ță și ninsoare, joi diminea
ța, 4 februarie, mai ales în
regiunile vestice, nordice și
centrale, apoi și în restul
teritoriului.

La munte vor predomina
ninsorile și în special în zo
na Carpaților Meridionali și
Orientali se va depune un
strat nou de zăpadă. Izolat
se vor acumula cantități de
precipitații care vor depăși
15...20 l/mp, transmite
Administrația Națională de
Meteorologie.

Conform meteorologilor,
vor fi perioade de timp în
care vântul va avea inten
sificări la munte, cu viteze
de peste 60...70 km/h și
va viscoli sau va spulbera
zăpada, iar în restul terito
riului vitezele vor fi mai re
duse (în general sub
50...55 km/h).

Vremea se va răci în
toate regiunile, astfel încât
vineri dimineața, 5 februa

rie, temperaturile vor de
veni preponderent negati
ve.

În plus, pe parcursul zilei
de miercuri, 3 februarie,
vor fi intensificări ale vân
tului pe crestele montane,
unde la rafală se vor depăși
80 km/h, iar zăpada depu
să anterior va fi spulbera
tă.

Vremea se va răci în toa
te regiunile, astfel încât
temperaturile minime vor
deveni preponderent nega
tive. În sudul, centrul și es
tul țării cerul va fi mai mult
noros, vor cădea precipita
ții pe arii relativ extinse și
izolat cantitățile de apă vor
depăși 15 l/mp. La munte
vor predomina ninsorile și

în special în zona Carpaților
Meridionali și Orientali se
va depune un strat nou de
zăpadă. În sud și în sudest
vor fi mai ales ploi, ziua și
precipitații mixte, noaptea,
iar în restul teritoriului în
norările vor fi temporare și
se vor semnala mai ales
ninsori și lapoviță. Izolat
vor fi condiții de polei. Vor

fi perioade de timp în care
vântul va avea intensificări
la munte, cu viteze de pes
te 60...70 km/h și va vis
coli sau va spulbera zăpa
da, iar în restul teritoriului
vitezele vor fi mai reduse
(în general sub 50...55
km/h). Temperaturile ma
xime vor fi cuprinse între 0
și 13 grade, iar cele mini
me se vor situa între 8 și
2 grade.

VINERI
În vestul, centrul și nor

dul țării, cerul va avea în
norări și, mai ales în cursul
zilei, local vor fi precipitații
slabe, mai ales sub formă
de lapoviță și ninsoare, iar
la munte va ninge. În res
tul teritoriului, cerul va fi
variabil, cu unele înnorări
în primele ore în regiunile
sudice, unde, precipitații
slabe, mixte se vor mai
semnala doar izolat. Vântul
va sufla slab și moderat, cu
unele intensificări în Do
brogea, Moldova, Banat și
în zona montană înaltă.
Temperaturile maxime vor
fi cuprinse între 1 grad în
estul Transilvaniei și în De
alurile de Vest și 9 grade în
Oltenia, iar cele minime se
vor situa, în general, între
8 și 0 grade.
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Executarea silită nu va mai putea fi încuviinţată
de executorii judecătorești, ci de instanţe

Guvernul a adoptat
miercuri o ordonanță
de urgență pentru mo
dificarea Codului de
procedură civilă, potri
vit căreia executarea
silită nu va mai putea fi
încuviințată de execu
torii judecătorești, ci
doar de instanța jude
cătorească."Executa
rea silită nu va mai pu
tea fi încuviințată de
executorii judecăto
rești. Competența de a
încuviința cererea de
executare silită va re
veni instanței judecă
torești, care va efec
tua, astfel, un control
judecătoresc preventiv
asupra declanșării pro
cedurii de executare
silită propriuzisă, ca
garanție a respectării
dreptului justițiabililor
la un proces echitabil”,
se arată întrun comu
nicat de presă al Gu
vernului.

Până în prezent,
competența de încuvi
ințare a cererii de exe
cutare silită a aparținut
executorilor judecăto
rești. Această atribuție
lea fost acordată înce

pând cu anul 2014, în
urma unei modificări
aduse Codului de pro
cedură civilă prin Le
gea nr.138/2014.

"Sa revenit la ve
chea formulă prin care
erau declanșate exe
cutările judecătorești
prin decizia instanței",
a precizat purtătorul
de cuvânt al Guvernu
lui, Dan Suciu.

Curtea Constituțio
nală a constatat, re
cent, că declanșarea
executării silite fără un

controlul judecătoresc
prealabil încalcă exi
gențele dreptului la un
proces echitabil, prin
lipsa garanțiilor de im
parțialitate și indepen
dență specifice numai
instanțelor judecăto
rești. Totodată, Curtea
Constituțională a reți
nut că încuviințarea
executării silite nu
poate fi delegată exe
cutorului judecătoresc,
acesta nefăcând parte
din autoritatea judecă
torească.

ATENŢIONARE ANM: Se întorc ploile și ninsorile
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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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Cântăreţul francez Charles Aznavour va
concerta, pe 20 februarie, la complexul Ro-
mexpo din București, interpreta de muzică
fado Ana Moura va reveni în România pen-
tru un concert, la Sala Palatului, pe 27 fe-
bruarie, iar trupa Viţa de Vie va sărbători
20 de ani, pe 20 februarie, la Arenele Ro-
mane.
Charles Aznavour, fiu al unui cuplu de mi-
granţi armeni, născut cu numele Charles
Aznavourian, s-a născut pe 22 mai 1924, la
Paris. Supranumit "Sinatra francez", Char-
les Aznavour a trebuit să lupte la începu-
turile carierei sale pentru a impune în me-
diul artistic talia, fizicul și vocea lui atipice,
înainte de a deveni celebru, începând cu
jumătatea anilor '50. Este unul dintre cei
mai simpatizaţi și mai longevivi cântăreţi
francezi, a apărut în peste 60 de filme și a
compus peste 1.000 de cântece, din care
aproximativ 150 în limba engleză, 100 în
italiană, 70 în spaniolă și 50 în germană.
Și interpreta de muzică fado Ana Moura va
concerta la Sala Palatului din București, pe
27 februarie, evenimentul făcând parte

din turneul de promovare a celui mai re-
cent album lansat de artista portugheză,
"Moura". Ana Moura a concertat prima da-
tă în România în 2013, la București, Timi-
șoara și Cluj-Napoca, iar un alt concert a
fost programat în decembrie 2014, în Ca-
pitală.
Pe 20 februarie, Viţa de Vie va susţine un
concert aniversar, la Arenele Romane din
București. Pentru a marca sărbătorirea a
20 de ani ai trupei, vor fi incluse în playlist
atât piese de pe primul album, cât și de-
mourile din 1996 care l-au precedat, dar și
piese noi, în primă audiţie, de pe albumul
preconizat să apară în toamna lui 2016.
Lista concertelor lunii februarie în Bucu-
rești:
5 februarie
Soul Serenade - Jazz Pong (22:00)
Orchestra Naţională Radio (cu dirijorul Pe-
ter Feranec, solista Cristina Anghelescu) -
Sala Radio (19:00)
Tanin, Berserkers, Warhanger - "Quantic
Pub 2" (20:00)
FIRMA (primul concert electric din 2016) -

în club Control (21:00)
Paraziţii - Berăria H (21:30)
Trooper - Hard Rock Cafe (22:30)
DJ John Digweed – Kristal Club (22:00)
6 februarie
Tribut Bob Marley, cu Ikhaya Band - Jazz
Pong (22:00)
Virgil Ianţu - Teatrelli (19:00)
Bob Marley Day - King of Reggae (cu Joh-
nny King, Mike Diamondz, Jo, Skizzo Skillz,
Uddi, Karie și Ja'Mike) - Berăria H (23:45)
Laurenţiu Guran & ASHA - Hard Rock Cafe
(22:30)
BreathLast - Club Fabrica (20:00)
Vioara lui Enescu în Stagiunea Regală - Ate-
neul Român (19:00)
9 februarie
Holograf - Berăria H (22:45)
10 februarie
Da Capo - Marcelo Nisinman & Friends - Ar-
CuB Gabroveni - Sala Mare (19:30)
Cristina Anghelescu și pianistul Daniel Goiţi
- Sala Radio (19:00)
Metallica Tribute (cu italienii de la Justice
Inc.) - Berăria H (20:00)

Delia & Band - Hard Rock Cafe (21:30)
Carla’s Dreams - Vintage Pub (22:00)
11 februarie
Lucas Molina - Flamenco - Club Tribute
(21:00)
Bosquito - Hard Rock Cafe (21:30)
12 februarie
Orchestra Naţională Radio (cu dirijorul Cri-
stian Măcelaru, pianista Dana Borșan) - Sa-
la Radio (19:00)
Nightlosers - Berăria H (23:00)
Sonic Fields - Arenele Romane (22:00)
13 februarie
Concert "Dragobertzi" Ducu Bertzi - Tea-
trelli (19:00)
Irina Loghin - Berăria H (19:00)
Vizi Imre & Band și Cristina Bălan - Berăria
H (23:45)
Ricardo Caria - Clubul Ţăranului (21:00)
14 februarie
Talisman - Berăria H (21:15)
16 februarie
Andra - Berăria H (21:30)
17 februarie
Orchestra de Cameră Radio (cu pianistul

Horia Mihail, dirijorul Lubnan Baalbaki) -
Sala Radio (19:00)
Heartbreakers - Berăria H (22:30)
Nicoleta Nucă (și invitatul Florin Răduţă) -
Hard Rock Cafe (21:30)
18 februarie
Big Band Radio - Sala Radio (19:00)
Mihai Mărgineanu - Hard Rock Cafe (21:30)
19 februarie
Orchestra Naţională Radio (cu pianistul
Josù Okiňena) - Sala Radio (19:00)
Bon Jovi Tribute cu trupa New Jersey - Hard
Rock Cafe (22:30)
20 februarie
Pasărea Colibri - Berăria H (19:00)
Orchestra Zuralia - Berăria H (23:45)
21 februarie
Orchestra de Muzică Populară Radio - con-
certul "Dragobetele sărută fetele!" - Sala
Radio (19:00)
24 februarie
Bon Jovi - A Love Tribute (Bad Medicine) -
Berăria H (22:30)
25 februarie
Smiley & Band - Hard Rock Cafe (21:30)
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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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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!

5 – 11 februarie
Orele: 17,00; 20,00
Luni: orele 17,00 nu este proiectie

Bunicul dezlănţuit - 2D
• 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 pri-
măvară.

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!

Concertele lunii februarie în București: Charles Aznavour,
Ana Moura și Viţa de Vie



La Școala gimnazială Di
chiseni  directoarea
Teolorga Petronela și

profesori ca Milea Artemiza
sau Mitroi Petronela formea
ză copiii gândinduse la Pro
iecte utile acestora pentru
viitor. De la intrare, Școala
din comună îți arată că Pri
măria se preocupă de buna
administrare: curățenia și
căldura te primesc ospitalier.
Descoperi spații de învă 
țământ moderne, laboratoa
re și sală de informatică dar
și condiții de igienă, spații
sociale bine amenajate. În
cadrul Școlii funcționează un
Atelier inovare și creativita
te. Același care în urmă cu 3

ani a câștigat Premiul special
pentru inventivitate în cadrul
concursului Henri Coandă cu
proiectul unei pompe ber
bec. În fiecare an elevii sunt
antrenați în tot felul de
competiții școlare  ne spu
nea cândva dna director.
Vrem să le oferim prilejul ca
prin Școală să își descopere
talentele și să reprezinte
apoi Comunitatea noastră –
menționează primarul Radu
Iulian. De aceea, pentru ei
copiii – pilon principal al
Comunității nostre – vom da
peste cca. 2 luni în folosință
o Sală de sport modernă,
așa cum ar trebui să existe
în fiecare comună. Personal

caut să identific soluții pen
tru a recompensa pe cei
merituoși, cu premii, excursii
– după natura posibilităților,

ne spune Radu Iulian.
Pe Radu Iulian lam găsit

pe teren împreună cu vice
primarul Moroianu Mitică.

Vorbeau despre  reabilita
rea stațiilor de autobuz și a
drumurilor din localitate.
Nu au avut mulți oameni
pentru curățenia zăpezii de
pe străzi, dar gospodarii
din Dichiseni și firmele nu
au stat cu mâinile în sân să
aștepta ca Primăria să le
curețe zăpada din fața ca
selor, sau a firmelor – ne
spune viceprimarul locali 
tății. Ne gândim la binele
lor și căutaă oportunități de
proiect pentru asfaltarea
localității, care este pietrui
tă în totalitate – intervine
Radu Iulian. Nouă ne pasă
de oameni, încheie acesta.

A consemnat
Pîrloagă Marian
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Proiectele Primăriei Fundeni
În acest an, după ce

condițiile meteo vor permi
te, vor continua lucrările de
reabilitare a drumurilor din
Fundeni – ne comunică pri
marul Gheorghiță Cărtu șa 
nu.

Prin Programul Național
de dezvoltare rurală, am
contractat fonduri europe
ne nerambursabile ce au
destinația de modernizare
a mai multor drumuri.
Strada Sf. Gheorghe este
una importantă din cadrul
acestui proiect. Lucrările pe
aceasta sau executat  cu
S.C. Grand Construct utila
je S.R.L., lucrarea fiind
finanțată prin proiect cu
cca.  115.000 euro.

Au fost refăcute atât ca
rosabilul cât și rigolele de
canalizare, iar în primăvară
activitățile de reabilitare
vor continua și pe alte
străzi din loc. Fundeni – ne
spune primarul Gheorghiță
Cărtușanu.

În fotografii cum arată
strada Sf. Gheorghe după
finalizare.

Școala, unul din pilonii Comunității din Dichiseni
Conducerea Primăriei Dichiseni și în acest

an dă aceeași importanță cuvenită tinerilor
din localitate și Școlilor de pe raza acesteia. 


