
C M Y K

Ziarul s-a îndepărtat de carte, jurnalismul s-a îndepărtat de te-
leviziune și s-a apropiat de internet, ziaristul a devenit un pres-
tator de servicii, cetăţeanul a devenit ziarist. 

Constantin Tudor Popescu
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Interviul
Săptămânii – ing.

Marius Dulce
Viceprimar

Primăria mun.
Călărași 
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Se numește Elena
Nicolache și este pri-
ma propunere pentru
a ocupa funcția de
primar din Călărași
după 480 ani…

Mă numesc Elena
Nicolache și sunt de
profesie economist.
Cei mai mulți dintre
dvs. mă cunoașteți,
știți cine sunt. Candi-
dez ca primar pentru
că este o șansă pen-
tru generația tânără.
UNPR  a fost primul
partid care mi-a dat
posibilitatea să răs-
pund provocărilor ce-
lor din stradă. 
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Gura lumii o astupă doar pământul?
Managerul Spitalului jud. Călărași ar

fi susținut și el un examen. Acolo sar
fi îmbătat și a solicitat asistența a 3
medici.Ce ar conta numărul de medici
chemați la fața locului, față de nevoia
Comunității cășărășene de a avea un
manager sănătos?

De reținut că Spitalul pe care îl mai
conduce, are cel mai mare deficit de
personal din sud estul Românei. Așa se
spune… Nevoia mare este de aneste
ziști dar și de cardiologi ori alte specia
lizări. Doctorii, absolvenți fug când aud
de Spitalul Județean Călărași. Au mul
te motive printre care lipsa domiciliilor
de serviciu, salariile mici și mai ales
condițiile de muncă.
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Femeia care vrea să fie primar la Călărași

Iarna
nu-i ca iarna!

Îți vine să crezi că și…
CEI DE SUS au luato raz
na! Păi astaI iarnă?? Mă
rog, unii se bucură, că au
consumat mai puțin com
bustibil, alții căși pot scoa
te țoalele la aerisit, copii
sunt supărați că nau des
tul derdeluș (...).
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Îți vine să crezi că și… CEI DE SUS
au luat-o razna! Păi asta-I iarnă?? Mă
rog, unii se bucură, că au consumat
mai puțin combustibil, alții că-și pot
scoate țoalele la aerisit, copii sunt

supărați că n-au destul derdeluș, agricultorii supărați că
nu s-a pus o plapumă mai groasă de nămeți pentru
primăvară… Ce să mai zic de pomi, s-au zăpăcit de tot,
acuma-i vezi în floare, dar nici nu-ți vine să te uiți în sus cu
reproș că… “Doamne ai dat prea repede căldura”, că o
dată se supără și dă pe la sfârșitul lui martie o brumă sau
îngheț, de o să mâncăm fructe doar din import, așa, să se
mai bucure vreun mahăr pentru un comision baban la
orice contract... și nici nu mai poți să-i cerți că... de ce luați
măi nemercilor fructe „tunate” din străinătate? când ion-
atanele noastre se strică în depozite, de ce importați
mălai din alte țări și al nostru... Importăm sare, da, da,
SARE iar minele noastre sunt folosite doar pentru... turism,
dar ia să mă opresc pentru că poate m-am prostit eu la
bătrânețe și așa-i normal, totul să fie un alt tip de „nor-
mal”.

O fi normal ca „academicienii” noștrii să-și pună „girul”
pe lucrările științifice ale pușcăriașilor, o fi normal ca oa-
menii să fie supărați că nu se recuperează banii de la hoții
fruntași ai națiunii, iar când se încearcă recuperarea lor,
să sară unii din parlament (din Parlamentul României,
care se plânge că țara n-are bani!!), să strige că s-au
încălcat drepturile omului, că săracii hoți... etc.

Sunt convins că este normal să nu avem autostrăzi sau
dacă avem, să se strice unele chiar înainte de afi constru-
ite, dar plătite!!! Și nu plătite oricum, ci Deva – Săliște să fie
mai scumpă / km decât autostrăzile suspendate din
Elveția! Ei, da, uite că i-am întrecut și noi pe elvețieni la
ceva.

Aveam un prieten cofetar, care o dată, la o oprire
neanunțată de curent, și-a pus toate prăjiturile,
bineînțeles stricate, din cuptor într-un căruț și stătea cu
mâinile-n șold uitându-se lung la ele. 

L-am întrebat ce este... și cu un Offf... prelung mi-a spus: „E bine!”
Mă opresc și eu aici și spun la fel: “E bine!!!”

Moni STAUBLE

Iarna
nu-i ca iarna!PASTILA

DE
SUFLET
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De la un capăt la altul
De la un capăt la altul
al morții câțiva pași 
prin viață.
E ca la instrucție apoi,
culcat,salt înainte,
pe loc repaos.
De la un capăt la altul
al morții,câțiva pași,
câteva sute,câteva mii.
Si speranța celor rămași
că vei reveni
așa cam cu aproximație
a treia zi.

Gabriel Dinu

Și de Valentine's Day...
mândri că suntem români

Odată cu venirea prematură a primăverii, De Ziua Îndrăgostiților
ne întâlnim cu călărășeni care nu știu ce este fericirea. 

Unii se luptă să transporte
ambalajele de plastic pentru
ași cumpăra o pâine și câtiva
cartofi… iar alții se întrec în
curse cu măgarii pe străzile
municipiului. Ei merg la pădu
re pentru că nu au lemne de
foc. La Spitalul Județean este
zi de vizită. Bolnavii la care nu
au venit vizitatori caută și ei
să păcălească foamea cu ce

va alimente de la chioșcul de
vizavi de Spital. Au servit de
dimineața un ceai și ceva
margarină cu gem.

Pădurea de la ieșire din
oraș este răscolită de căută
torii de vreascuri dar și de
bunătăți. Ne spun că urzica a
ieșit și că …sa terminat cu
foamea. Urmează loboda,
spanacul, ștevia. Bunătăți ca

re merg bine cu mămăliga și
câteva ouă…dacă ai.

Sportivii călărășeni, unii
campioni adevărați se antre
nează alergând pe șoseaua
Călărași  Chiciu, în timp ce un
bătrân caută și el să scape de
foame. Mai are de vândut câ
teva linguri de lemn în fața
Supermarketului Kaufland...

Călărași 14 feb.2016 

Biroul Minorități din cadrul Primăriei Municipiului Călărași, în parteneriat cu
organizații non-guvernamentale și Inspectoratul Școlar Județean Călărași,

organizează în data de 19 februarie 2016, începând cu ora 12.00, în sala de ședințe
a instituției, un eveniment ce își propune celebrarea zilei ”Dezrobirea romilor”.
Evenimentul urmărește să aducă în atenția publică și să

pună în dezbatere un moment socioistoric important pentru
minoritatea Roma din Călărași. În cadrul acțiunii, va fi pre
zentat primul film documentar tip DOC/DRAMA despre robia
romilor din Țările Române, realizat cu sprijinul istoricilor,
experților în domeniu și al unei echipe de actori profesioniști
romi. Totodată vor avea loc dezbateri pe tema dezrobirii ro
milor, cu acest prilej urmând să le stea alături organizatorilor
profesori de istorie și cultură din municipiul Călărași,
reprezentanți ai instituțiilor publice, a mediului politic, cul
tural și istoric, ai organizațiilor rome și nerom și ai mass
media locală. Invitatul de onoare al evenimentului va fi domnul Daniel Ganea, repre
zentantul Comisiei Europene în Programul ROMACT.
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Se numește Elena Nicolache și este prima propunere pentru a ocupa funcția de primar din Călărași după 480 ani…

Femeia care vrea să fie primar la Călărași
Mă numesc Elena Ni

colache și sunt de
profesie economist.

Cei mai mulți dintre dvs. mă
cunoașteți, știți cine sunt.
Candidez ca primar pentru
că este o șansă pentru
generația tânără. UNPR  a
fost primul partid care mia
dat posibilitatea să răspund
provocărilor celor din stradă. 

Am o afacere mică, clasi
că, muncesc cot la cot cu
dvs. și știu cu ce ne confrun
tăm zilnic, ce probleme
există, ce taxe plătesc, cu ce
mă deplasez la serviciul pe
care îl am. Sper să fiu în
asentimentul dvs.  Avem
proiecte mărețe pe care le
vom discuta în Campania
electorală ce va urma. 

Sunt prima femeie care a
spus DA după 480 ani de
când există Călărașiul. Cu

nosc foarte bine doamne ca
re fac politică în orașul nos
tru, dar nu am văzut niciuna
care să își exprime dorința
de a face ceva pentru Pri
măria Călărași și pentru
Administrația locală. Poate
sunt eu, sau poate nu, dar
cu siguranță am dat startul
unei povești…

Dacă nu voi fi eu, va fi al
ta, dar noi, cele care suntem
și mame și soții…putem face
ceva pentru Comunitatea
noastră. 

Mult succes nouă și vouă!
Andrea Nicolache
În cadrul conferinței de

presă din data de 16 feb.
2016 de la sediul județean
al UNPR Călărași, prezen
tăm candidații pentru pri
măriile din Călărași, Chise
let, Fundeni, Fundulea, Leh
liu Sat și Nicolae Bălces
cu. 

Avem alături de noi
tinerețe, grație, profesio
nalism și prospețime:

 Elena Nicolache, pentru
municipiul Călărași

 Mariana Șerban, pentru
comuna Lehliu Sat

 Dorin Prodan, pentru
orașul Fundulea

 Adrian Mocanu, pentru
comuna Chiselet

 Nicu Gavrilă, pentru co
muna Fundeni

 Stefan Stan, pentru co
muna Nicolae Bălcescu 

Vom informa în edițiile

noastre viitoare despre
candidați, expertiza și Pro
iectele lor, motivația de a fa
ce ceva util Comunităților în
care trăiesc.

Marian Dorin Pîrloagă

Gura lumii o astupă doar pământul?
Managerul Spitalului jud. Călărași ar fi susținut și el un examen. Acolo s-ar fi îmbătat și a solicitat asistența a 3 medici.Ce

ar conta numărul de medici chemați la fața locului, față de nevoia Comunității cășărășene de a avea un manager sănătos?

De reținut că Spitalul
pe care îl mai condu
ce, are cel mai mare

deficit de personal din sud
estul Românei. Așa se spu
ne…Nevoia mare este de
anesteziști dar și de cardio
logi ori alte specializări.
Doctorii, absolvenți fug
când aud de Spitalul Jude
țean Călărași. Au multe mo
tive printre care lipsa domi
ciliilor de serviciu, salariile
mici și mai ales condițiile de
muncă.

Se mai aude că dl. mana
ger este un tip petrecăreț.
Noi nu știm… Lumea spune
că sub efectul băuturilor al
coolice conducând un auto
vehicul pe minunatele străzi
din Călărași, ar fi accidentat
o persoană. A urmat fuga
de la fața locului a domnului
însoțit de 3 asistente. Per
soana accidentată șia re
tras plângerea pentru că
medicul legist nu iar fi
acordat zile de îngrijiri me

dicale.
Multe bârfe despre așa zi

sul examen de rezidențiat al
dlui manager.

Lumea mai vorbește des
pre alte chestii socoteli. Ma
ma unei doamne doctor ar
fi și ea furnizor cu regim mai
special de material sanitare,
etc. pentru Spital. Gurile re
le vorbesc însă despre pre
țuri de 34 ori mai mari ca
cele de pe Piață.

Comisia de analiză a pre
țurilor și ofetelor din Spital
prefer firma în cauză. Nu
știm de ce…

Mai este vorba și de
transparență. Nu am  găsit
pe nicăieri lista de achiziții
publice. Poate neo trimite
dl manager. Pentru că pe si
teul Spitalului acesta nu
achiziționează nimic.

Ar mai fi o discuție despre
respectarea Regulamentul
de Ordine interioară din
Spital. Acum câteva luni un
bătrăn disperat de foame a

plecat să își cumpere de la
un chioșc de vizavi de Spi
tal. A fost găsit înecat după
câteva zile, plutind pe Jirlău.

Și acum, ori în situații de
carantină, în Spital se intră
sau se iese după bunul plac.

Pentru că auzim că la Spital
nu prea se susțin concursuri
de încadrare ci aceasta are
loc după alte reguli, chestii
și mai ales socoteli.

Dorim un interviu cu dl
manager dar acesta este

ocupat pentru presă, ea fi
ind trimisă la purtătorul de
cuvint, dr. ginecolog Ioniță.

Comunicăm?

Redacţia Realitatea
din Călărași



La sosirea echipajelor
de intervenție la locul
accidentului, în auto

turismul avariat se aflau
două persoane de sex
masculin, ambele încarce
rate, care prezentau mai
multe traumatisme severe.

Din ce se vorbește, pe
strada respectivă sar fi fă
cut curse de mașini..

Vă imaginați că în muni
cipiul unde polițistii stau cu
radarul in functiune zilnic
pe str Bucuresti ca nu
cumva sa se depăseasca
40 km/oră...noaptea pe
strazi...se fac curse de ma
sini.

Cum adică curse de
mașini în acest oraș minu
nat plin de gropi, fără par
cări?

Uite așa...
Multi se intreaba pe bu

na dreptate unde este
noaptea Politia.

Sau unde sunt ziua acei
domni politisti eleganti de
la rutieră care ar trebui sa
indrume circulatia...la ore
cand intersectiile Bălan.
Agneza, 5 Calarasi, Scoala
5, Liceu Agricol, Volna, si
prea multe altele gem din
cauza aglomerării...

Despre cursele de masini
sau facut si in fata casei
mele...la Lukoil pe sosea
sunt urme zilnice de cau
ciuc pe sosea.

Nu conteaza daca vor fi
victime...sau distrugeri de
bunuri.

Așa se pare că sa in
tamplat si pe strada Flaca

ra.
Sa multumim pompieri

lor ca siau facut treaba. Ei
șio fac mereu.

De aceea sunt primul loc
privind încrederea
populației...

Sa asteptam ca politistii
sa șio faca si ei.

Pentru că sunt de prea
mult timp pe ultimul loc
privind aceeași încredere a
populației.

Nu o spun eu ci multe
sondaje.

Asteptam și comunicatul
de presă de la Politie. Cum
de poate sa fii strivit in ma
sina personala cu care cir
culi regulamentar printrun
impact violent al unor der
bedei cu bani și tupeu pusi
pe curse nelegale?

Nu am primit vreun co
municat de presă dar am
auzit că la camera de gar

dă a UPU din Spitalul
Județean Călărași după 12
ore de la decesul pasage
rului de 30 ani din auto
strivit, sa prezentat un
cetățean. A declarat docto
rilor că el este al 3lea din
autoturismul tamponat și a
cerut să fie bandajat acu
zând dureri. A mai spus că
beția la care au participat
cei 3 a durat vreo 13 ore…

Marian Dorin Pîrloagă

Este o aventură să treci
intersecțiile cu străzile
principale Republicii, Gri 

vița sau București mai ales la
orele aglomerate.

Agenții de poliție, vreo 39
la număr – adică vreo 10 pe
tură prea rar sunt folosiți
pentru a îndruma traficul au
to aglomerat. Gurile rele vor
besc că ei sunt folosiți numai
pentru control și aplicarea de
sancțiuni.

Discuții cu ei arată că au
fost dotați cu autovehicule
dar nu prea au carburanți.

Și ei sunt oameni, au ne
voile lor – primesc ordine și
trebuie să le execute…spun
unii.

„Ne pândesc ca nu cumva

să nu purtăm centurile de
siguranță în orașul unde te
deplasezi cu viteza melcului…
sau nu care cumva să vorbim
la telefon… de ce nu îndrumă
traficul auto?”  spun alții.

„Nui vedem așa cum sunt
folosiți în alte localități cu flu
ierul și paleta în mână ca să
îndrume și să fluidizeze traficul
în intersecțiile aglomerate…”

Aceasta este realitatea. Au

fost ceva încercări ale Poliției
locale și nu Naționale  de în
drumare a circulației la ore de
vârf dar…a durat doar câteva
zile.

O idee a primarului anul
trecut prin noiembrie…

Poate o continuă – spun
cetățenii.

„Poliția Națională stă as
cunsă printre parcările de pe
strada București cu radarul în

funcțiune ca nu cumva să se
depășească viteza de 40 km/
oră…Vrem săi vedem în fo
losul nostru, spun cetățenii…
nu pândindune.”

Adăugând lipsa parcărilor,
și mersul în coloană după
vreo căruță, autobuz ori au
tovehicul de Școală… circu 
lația din așa zisul municipiu
Călărași este un calvar.

Pe bdul Republicii în fața

Poliției circulația este deregla
tă de semafoare. Panica ade
vărată se va instaura anul
acesta odată cu construcția
altui supermarket chiar acolo
în fața Poliției.

Este vorba de LIDL, cel ca
re a obținut Autorizația de
demolare deocamdată.

Se circulă în coloană după
vreun autovehicul de Școală
sau autobuz care se târâie cu
viteza melcului.

Mun. Călărași nu are un
plan de reformare a traficului
auto pe străzi.

Este un haos continuu la
care Poliția asistă neputin
cioasă.

Până când?
p.s. Dl. Viceprimar Virgil

Marian Dumbravă a citit pos
tările noastre dar și nemul 
țumirile cetățenilor în legătu
ră cu traficul nedirijat. Ne asi
gură că în curând se schimbă
semafoarele de la Prefectură
și Piața Big…erau foarte vechi
cu aparatura de comandă ve
che și nu mai prezentau
siguranță în funcționare. Bu
getul pe 2016, conține achi 
ziționarea a două semafoare
altele decât cele moderniza
te. Pentru inetersectia de la 5
Calarasi și intersecția Slobo
ziei cu Varianta Nord sunt
prevazute sensuri giratorii…
ni se spune.
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Circulatie rutieră sau haos continuu?
Din analiza bugetu-

lui pe acest an am
constatat că pentru
semafoare nu s-a
alocat 1 leu.
Circulația rutieră

este un haos, o ade-
vărată aventură în
zona Bălan, Agneza,
5 Călărași sau Liceu
Agricol.

Pompierii din Călărași își fac treaba...Dar polițiștii de la rutieră?
În data de 10.02.2016, ora 01.29, un echipaj de

descarcerare și un echipaj de prim ajutor SMURD
din cadrul Detașamentului de pompieri Călărași au
fost solicitate prin intermediul 112 – număr unic
pentru apeluri de urgență, să intervină pe raza
municipiului Călărași, pe strada Flacăra, la un grav
accident rutier produs prin coliziunea unui autotu-
rism (înmatriculat în județul Constanța) cu un co-
pac de pe marginea drumului.



Ileana – trei persoane,
reţinute de poliţiști pentru

furt din locuinţe
Polițiști din cadrul Poliției

Orașului Fundulea, Secției 8
Poliție Rurală Tămădău Ma
re și Postului de Poliție Ilea
na, cu sprijinul Serviciului
pentru Acțiuni Speciale Că
lărași, au efectuat, la data
de 10 februarie 2016, trei
percheziții domiciliare pe ra
za comunei Ileana, la lo
cuințele unor persoane bă
nuite de furt calificat.

La începutul lunii februa
rie 2016, A.Marcu, de 35
ani, T. Ilie, de 31 ani, și N.
Alexandru, de 24 ani, toți
din Ileana, ar fi sustras din
două imobile diverse obiec
te electrocasnice, produ
când o pagubă de aproxi
mativ 5.000 lei.

În urma perchezițiilor, po
lițiștii au recuperat 75% din
prejudiciul produs și au do
cumentat activitatea infrac
țională a celor trei persoa
ne, față de care au dispus

măsura reținerii pentru 24
de ore.

Cei în cauză au fost de
puși în Centrul de Reținere
și Arest Preventiv Călărași,
urmând să fie prezentați as
tăzi Judecătoriei LehliuGa
ră cu propunere de arestare
preventivă.

Fundulea – reţiut pentru
furt calificat și violare de

domiciliu
Polițiștii de investigații cri

minale din cadrul Poliției
Orașului Fundulea au reți
nut, la data de 10 februarie
2016, pe M. Nicolae, de 32
ani, din localitate, bănuit de
comiterea infracțiunilor de
furt calificat și violare de do
miciliu.

Din cercetările efetuate a
rezultat că, în cursul lunii
noiembrie 2015, bărbatul ar
fi pătruns fără drept în cur
tea unui localnic, iar din lo
cuința altuia ar fi sustras un
telefon mobil.

Persoana bănuită a fost
depusă în Centrul de Reți

nere și Arest Preventiv Că
lărași, urmând să fie pre
zentată astăzi Judecătoriei
LehliuGară cu propunere
de arestare preventivă.

Reţinut de poliţiștii din Dor
Mărunt, pentru furt din

locuinţe
Polițiștii Secției 7 Poliție

Rurală Dor Mărunt au reți
nut, la data de 10 februarie
2016, un bărbat de 27 ani,
din comuna Frăsinet, sub
aspectul comiterii infracțiu
nii de furt calificat.

A fost probată activitatea
infracțională a lui N. Săndel,
care ar fi sustras mai multe
bunuri, în cursul anului
2015, din trei locuințe de pe
raza localităților Frăsinet și
Valea Argovei.

Acesta a fost depus în
Centrul de Reținere și Arest
Preventiv Călărași, urmând
să fie prezentat astăzi Jude
cătoriei LehliuGară cu pro
punere de arestare preven
tivă.

Olteniţa – bănuiţi de furt
din societăţi comerciale,
identificaţi de poliţiști
Polițiștii din Oltenița au

fost sesizați despre faptul
că, în noaptea de 8/9 fe
bruarie 2016, persoane ne
cunoscute au pătruns prin
efracție în incinta unei so
cietăți comerciale, fără a
sustrage bunuri sau valori.

Activitățile desfășurate cu
operativitate de polițiștii de
investigații criminale au
condus la identificarea lui B.
Dorin, de 26 ani, și Z. Cri
stian, de 33 ani, ambii din
Oltenița, persoane bănuite
de tentativă de furt calificat.

Față de cele două persoa
ne au fost promovate către
instanța de judecată propu
neri de arestare preventivă.
Judecătoria Oltenița a emis
mandate de arestare pre
ventivă, B. Dorin fiind depus
în Centrul de Reținere și
Arest Preventiv din cadrul
Inspectoratului de Poliție
Județean Călărași.

Investigațiile sunt conti
nuate pentru depistarea ce
lui deal doilea și pentru
stabilirea întregii activități
infracționale a persoanelor
bănuite.

Fundulea – condmanaţi
pentru furt calificat, trimiși

la penitenciar
În dupăamiaza de 10 fe

bruarie 2016, polițiștii Ser
viciului de Investigații Cri
minale Călărași și Postului
de Poliție Belciugatele au
pus în aplicare două man
date de mandate de execu
tare a pedepsei cu închisoa
rea emise în aceeași zi de
Judecătoria Sectorului 1 Bu
curești pe numele a două
persoane din localitate.

M. Elena, de 46 ani, și M.
Florinel, de 25 ani, ambii din
Belciugatele, condamnați la
câte 3 ani de închisoare
pentru furt calificat, respec
tiv tentativă la furt calificat
în formă continuată, au fost
încarcerați în penitenciare.
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Pompierii călărășeni din nou la datorie.
Comunitatea le mulţumește

În seara zilei de 16 fe
bruarie 2016 în jurul orelor
19.30 pompierii călărășeni
au fost solicitați la un incen
diu produs în cartierul Mircea
Vodă pe strada Macului nr.
54. La fața locului pompierii
au depistat 3 victime, res
pectiv o femeie de 77 ani un
un barbat de 54 ani si o feti
ță de 14 ani. Aveau un atac
de panică și intoxicație ușoa
ră cu fum. Pompierii sau
luptat cu incendiul cca 45
minute. Acesta sar fi produs
de la o sursă de încălzit elec
trică. Vecinii au afirmat că
incendiul ar fi fost posibil și

de la candele aprinse dar și
faptul că în apropiere sar fi
aflat și un depozit de butelii.
Casa avea 3 camere iar in
cendiul a pornit din zona
unei bucătării. Paguba a fost
totală, casa avănd toate
geamurile și acoperișul dis
truse. Prin acțiunea pompie
rilor, s+a împiedicat extinde
rea incendiului la un imobil
aflat la  cca 1 metru. Adunați
la imobilul în flăcări cetățenii
din cartier doresc să le mul
țumească pompierilor.

În fotografii aspecte de la
fața locului.

Cătălin Cojocaru

Polițiștii călărășeni nu iartă pe infractori



Sa întâmplat în urmă
cu căteva zile. Autospe
ciala de jandarmi aflată în
misiune pe raza mun.
Călărași a oprit la magazi
nul 2 Pași de pe str
București de vizavi de Pri
mărie. Jandarmii vroiau
să își cumpere de mânca
re și răcoritoare. La o pri
vire mai atentă aceștia au
descoperit că dozele de
sucuri sunt expirate.

Conform legii 12/1990 a 
ceștia au procedat la confis
carea bunurilor expirate. A 
ceasta nu sa realizat prin furt
așa cum se scrie în Jurnalul
de Călărași, ci legal pe bază
de proces verbal de ridicare
în vederea confiscării – docu
ment pe care jandarmii ni l
au prezentat.

Întocmirea actului presu
punea identificarea vânzăto
rului.

Jandarmii au acționat legal
și normal față de mii de astfel
de activități la care legea îi
obligă.

Au solicitat documentele de
proveniență ale bunurilor ex
pirate și au fost amânați de
sosirea proprietarului de ma
gazin, deși obligația legală a
vânzătorului era ca aceste do

cumente să se afle asupra sa.
Procedând la sancționare,

proprietarii de magazin șiau
adus aminte că suntem în
România, că au relații la un
trust de presă unde pot deni
gra pe orice jandarm, polițist
sau lucrător al Instituțiilor
Statului care le deranjează
activitatea comercială.

Au apelat la Jurnalul de
Călărași, pentru că la fața lo
cului sar fi aflat Directorul de
Redacție a acestui mare trust
de presă. Mai mult au încălcat
prevederile legii 677/2001 și
au pus la dispoziția așa zisei
prese imagini stocate pe sis
temul de supraveghere pro
priu, fără a avea acordul per
soanelor vizate și avizul
Autorității Naționale de su
praveghere a datelor cu ca
racter personal.

O altă gravă încălcare a le
gii pe lângă vânzarea de bu
nuri cu termen de garanție
expirat.

Imaginațivă că orice pa
tron de magazin pune la
dispoziție presei imagini cu
ceea ce cumperi, cu datele
tale personale.  Sau că te
trezești cu imagini în presă a
doua zi despre ce ai făcut în
camera de hotel…

Legea sancționează/ ar
trebui să sancționeze aseme
nea fapte.

Colegii de presă au scris
despre jandarmi că ar fi
amenințat pe casier să se le
gitimeze, că ar fi abuzat și în
călcat legea, că ar fi ame nin 
țat făcând uz de violența ver
bală, neavând drept de con

trol, legitimare și sancțiune a
cetățenilor. În opinia ziariștilor
de la Jurnalul de Călărași, jan 
darmii sunt infractori califi 
cați, organizați în haite.

Din lipsa subiectelor de
presă, denigrarea jandarmi
lor a continuat și în numărul
următor al ziarului cu comen
tarii asupra dreptului la repli
că al Inspectoratului de Jan
darmi Călărași pe care lau
ascuns și terfelit cum au vrut.

Ca să fie treaba mai com
pletă, ziariștii au transmis su

biectul de presă și altor așa
zise trusturi de presă, care au
publicat și acestea subiectul
fără a face vreo verificare.

Și în acest număr de publi 
cații ce au invadat spațiul de
presă online, sa catalogat
acțiunea drept de gherilă…
jandarmii au fost catalogați
drept haidamaci (Conf.  Dex

HAIDAMÁC, haidamaci, s. m.
(Fam.) 1. Derbedeu, bătăuș,
tâlhar, haidău (2). 2. Om
zdravăn, vlăjgan, lungan. –
Din tc. haydamak.) etc.

Pentru buna și corecta in
formare dorim să arătăm că
jandarmii care au acționat au
merite recunoscute interna 
țional, medaliați pentru acte
de onoare și vitejie în Afga
nistan (Barbu Cătălin). În Ro
mânia au salvat vieți și au
evacuat bunuri la inundațiile
din 2006, în fiecare an sal

vează vieți la deszăpeziri și în
misiunile unde sunt trimiși.
Este vorba de Postelnicu Dan,
Chiru Lilian Vasile ca și majo
ritatea jandarmilor de altfel.

Aceștia au fost de nenumă 
rate ori felicitați, sau meda 
liați, au primit Diplome de la
Instituția Prefectului, Primăria
Călărași sau organizații non
guvernamentale.

Jurnalul nostru va prezenta
în numerele următoare așa
cum trebuie, cu respect, jan
darmii, polițiștii, pompierii…
oameni ai comunității care
sunt în folosul acesteia și nu
așa cum sunt nedemn prezen 
tați  si denigrati de o parte a
presei.

Domnule Danciu…Iar nu
ați avut dreptate…

Puțin RESPECT. Atât va ce
rem. 

p.s. Recomandăm colegilor
de presă , dacă nu au subiec
te, să se orienteze la Spitalul
Județean Călărași. Interviuri
cu bolnavii internați pentru
toxinfecție alimentară. Ca ur
mare a consumului de produ
se alimentare cu termen de
garanție expirat. Poate văd și
altfel situația. 

Redacţia Realitatea din
Călărași
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AJOFM Călărași are în vedere încadrarea în muncă
a 3000 de persoane, pe parcursul anului 2016

În conformitate cu Progra
mul de Ocupare a Forței de
Muncă pentru anul 2016, în
acest an, Agenția Județeană
pentru Ocuparea Forței de
Muncă din Călărași șia pro
pus cuprinderea în progra
mele de măsuri active a unui
număr de 10.500 persoane,
dintre care, ocuparea pe pia
ța forței de muncă a 3.000
de persoane, după cum ur
mează:

* 955 persoane prin acti
vitatea de mediere a muncii;

* 1000 persoane în urma
serviciilor de informare și
consiliere profesională;

* 1045 persoane prin mă
surile active finanțate din bu
getul asigurărilor pentru șo

maj, respectiv prin organiza
rea programelor de formare
profesională, acordarea de
subvenții angajatorilor, com
pletarea veniturilor salariale,
acordarea de prime de mo
bilitate etc.

” În elaborarea Programu
lui de ocupare a forței de
muncă pentru acest an, au
fost luate în considerare evo
luția rezultatelor aplicării pla
nurilor și programelor în do
meniul ocupării din ultimii
ani, nivelul de atractivitate a
unor măsuri de stimulare a
ocupării, precum și alte ele
mente de fundamentare,
cum sunt: nivelul și structura
șomajului pe forme de in
demnizare, pe medii rezi

dențiale, pe sexe, pe vârste,
pe nivel de pregătire profe
sională, evoluția șomerilor
înregistrați în evidența
instituției noastre, fluxurile
intrărilor și ieșirilor din șomaj
din ultimii ani, evoluția locu
rilor de muncă vacante de
clarate de angajatori, pre
cum și situația economico
socială înregistrată la nivelul
județului Călărași.” a precizat
directorul executiv al AJOFM
Călărași, domnul Nicolae
Chirana.

Programul de ocupare a
forței de muncă pentru anul
2016 vizează, de asemenea,
ocuparea unor categorii de
favorizate pe piața muncii și
anume:

* 1600 persoane din me
diul rural;

* 100 persoane de etnie
romă;

* 5 persoane cu handicap;
* 40 șomeri de lungă du

rată tineri;
* 50 șomeri de lungă du

rată adulți.
Principiul care a stat la ba

za elaborării programului es
te accesul egal la servicii de

ocupare și măsuri de stimu
lare a ocupării fără nici un fel
de discriminare. Măsurile ca
re se adresează persoanelor
aparținând unor categorii
dezavantajate pe piața mun
cii prevăzute de legislația în
materie nu constituie discri
minare.

Compartimentul Comuni
care și Secretariatul Consiliu
lui Consultativ

Jandarmii călărășeni care au luptat în teatre de operații, catalogați de o parte
a presei drept tâlhari, derbedei și infractori. Pentru că și-au făcut treaba…
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Interviul Săptămânii – ing. Marius Dulce
Viceprimar Primăria mun. Călărași 

Reporter:  Cine sunteți
domnule Marius Dulce?
Ce puteți să spuneți că 
lărășenilor  care nu vă
cunosc  despre dvs.?

Marius Dulce: În primul
rând vreau să spun că sunt
un călărășean. Tu bine știi că
am copilărit împreună, sunt
un om care sa născut în car
tier Farfuria, șia petrecut
adolescența în cartierul 5
Călărași și sa maturizat în
cartierul Mircea Vodă. Sunt
un fiu al orașului și pot să
spun că sunt un om care a
crescut odată cu orașul. Pen
tru că cunosc toate locurile
vechi, istoria și tradițiile, cu
nosc orașul. Mă bucur că as
tăzi orașul prosperă și încear
că să își schimbe fața. Sunt
tată a 2 copii, sunt inginer…
Am avut posibilitatea să plec
din Călărași, dar nu am fă
cuto pentru că aici mă simt
acasă și aici vreau să rămân.

Reporter: Privind activi
tatea dvs. în cadrul Primă
riei Călărași…în ce Comisii
ați activat ce respon sabi 
lități ați avut, cu ce vă ocu 
pați în prezent?

Marius Dulce: Nu știu da
că mia lipsit vreo Comisie în
care să nu fiu, am fost în
foarte multe în calitate de
președinte, în Comisiile de
licitații, am fost președintele
Comisiei de fond locativ, sunt
președintele Comisiei de Ur
banism din cadrul Consiliului
Local, și multe alte comisii.

În legătură cu Comisia de
fond locativ, vreau să clari
fic…miam dat demisia la un
moment dat pentru că nu mi
sa părut corect ca să sufere
cetățenii, care au primit re 
partiții în 2013, în urma unei
Hotărâri a Instanței Judecă 
torești care a bulversat tot.
Nu îmi permit să spun că
Instanța a greșit, dar totuși
citez pe domnul președinte
Iohannis care folosește ade
sea aceste vorbe și anume că
nu era o soluție bună. În
condițiile în care cetățeanul
respective a făcut plângere și
a câștigat, a avut ocazia să
aleagă anumite apartamen
te, acum sa ajuns în situația
în care sa bulversat totul. Nu
am putut să nu îmi dau de
misia, deși am muncit foarte
mult la acele dosare, am cre
zut și cred că am făcut una
dintre cele mai bune și corec
te repartiții, chiar dacă aces
tea au fost puse la un mo
ment sub semnul întrebării.
Eu sunt curat nu am nimic să
îmi reproșez…pentru că cacă
încă o dată voi fi președinte
tot așa voi face analiza. În
condițiile în care sa dat în
Instanță o Rezoluție prin care
se ține cont doar de cei tineri
numai până la 35 de ani, to
tul se va bulversa. Spun asta

pentru că la ritmul de
creștere și de dezvoltare a
locuințelor, a construcțiilor de
locuințe destinate fondului
locative, vor ajunga să bene
ficieze numai cei până la 35
de ani. 

Reporter: Domnule Ma
rius… prioritățile Primă
riei percepute de sportivi
au fost fotbalul și han
dbalul, cel puțin asta sa
lăsat de dorit a se cu 
noaște…De ce nu au fost
promovate și alte spor
turi? Eu vă cunosc ca pa
sionat de practicarea bo
xului în tinerețe…

Marius Dulce: Am practi
cat mai multe sporturi…bo
xul, lupte, am urmat apoi
handbal și am rămas împăti
mit acestuia la urmă, când
am avut un accident și a tre
buit să mă retrag.

Vreau să vă contrazic,
pentru că dacă vizibil a fost
numai handbalul și fotbalul în
care se consumă destui bani,
chiar foarte mulți bani și este
un efort considerabil, să știți
că în fiecare an neam bătut
în Consiliul local pentru a asi
gura atât fondurile necesare
celor de la CSM  și asta o
poate confirma directorul
Chirilă Dumitru, cât și celor
de la CSS, care se poate con
firma prin vocea dlui Marius
Tătaru. 

DacăI întrebați pot confir
ma că în fiecare an mam
dus și am discutat cu dânșii

ca să le putem asigura fon
durile necesare unei bune
activități. Îmi aduc aminte că
îmn 2012 copiii de la Han
dbal, de la CSS nu aveau
echipament, mingii. Imediat
am luat atitudine am vorbit
cu domnul profesor Stănes
cu, și am rezolvat această
problem. Deci suntem alături
de dânșii, pentru că observați
și dvs. la Dunărea a început
să crească numărul de spor
tive, au început să înscrie co
pii, care au adus și rezlutate.
Apoi la CSM și la Ligă avem
copii performanți. De exem
plu la canotaj la box avem
medaliați internațional. Îm
preună cu colegul meu am
hotărât în 2013 să le con
struim o nouă Sală de box.
Acel poiect sa finalizat, a 
cum este frumos și ne mân
drim cu o Sală de box mo
dernă. Este vorba de o fostă
Centrală termică, devenită
apoi Fabrică de pâine și
transformată în Sală de box
– acolo unde se pregătesc
copiii noștri care aduc medalii
internaționale. Sunt alături
de CSS pentru că acolo am
crescut, acolo mam bucurat
și eu de primele îndrumări în
viață ca și sportiv. Mi se pare
normal să sprijinim aceste
Cluburi, pentru că acolo sunt
adevărații copii care repre
zintă Comunitatea noastră.

Reporter: Domnule vi
ceprimar, ați susținut prin
votul dvs. al PSD, condu

cerea Primăriei, Proiecte
ale altor partide politice.
De ce?

Marius Dulce: În primul
rând nu am susținut Condu
cerea Primăriei pentru că și
eu fac parte din ea. Nu am
susținut alte partide politice.
Eu și colegii mei din PSD am
susținut numai Proiecte care
să fie în beneficiul cetățenilor
din Călărași, indiferent din
zona politică din care parve
neau Leam susínut pe cele
care au fost benefice Comu 
nității și azi așa voi face și le
vom susține. Pentru că în pri
mul rând sunt aici la Primărie
pentru cetățenii din Călărași.
Am crescut în Călărași și îmi
este rușine să fac ceva ne
drept și să nu promovez ceva
pentru cetățeni. Mâine mă
pot întâlni cu tine pe stradă și
îmi poți spune: Ce ai făcut
Marius? 

Reporter:  Înțelegem că
și pe viitor în viitoarea
conducere a Primăriei o
să procedați la fel…

Maris Dulce: Indiferent în
ce formulă va fi această con
ducere, atunci când va fi vor
ba de cetățean, de omul din
Călărași eu îi voi fi alături.
Sunt conștient că această
poziție mia fost dată prin
sprijinul cetățenilor, și acolo
la Primărie sunt pentru cetă 
țeni. Iar cei carora leam
deschis ușa știu foarte bine
cum iam primit, și dacă am
putut să rezolv problema am
rezolvato… dacă nu am pu
tut și am văzut că nu este de
competența mea și am în
drumat acolo unde erau
competențele relale respecti
ve. 

Reporter: Aveți Proiec
te de partid utile Comu 
nității călărășene pe care
ni leați putea expune pe
scurt? 

Marius Dulce:Putem vorbi
despre foarte multe Proiecte.
Pentru că nu a început Cam
pania electorală nu le pot
prezenta, însă putem discuta
clar că este nevoie refacere a
infrastructurii, a problemelor
din Măgureni unde urmează
a fi finalizate lucrările de ca
nalizare, putem să discutăm
de cartierul Cărămidari care
chiar dacă are canalizare nu
este practicabilă…Nu mai
vorbim de cartierul Mircea
Vodă, unde trebuie intervenit
urgent pentru refacerea in
frastructurii străzile necesi
tând reparații capitale de ca
litate – acolo druurile fiind
impracticabile. Nu pot să vă
ascund aceste preocupări ale
mele, acestea presupunând
ca pe viitor să accesăm fon
duri europene necesare dez
voltării. De aceea am sus 
ținut acele proiecte de care
spuneați – indiferent din ce

zonă politică au provenit.
Reporter: Domnule Ma

rius ce rezultate profesio
nale aveți care var reco
manda pentru ca pe viitor
să puteți candida ca pri
mar? 

Marius Dulce: Rezultate
profesionale ce ar putea să
mă recomande ar fi faptul că
am lucrat în zona privată pâ
nă în 2012 fiind angajat la o
firmă Multinațională fiind di
rector zonal, reprezentant pe
zona de sud a României. Am
fost apreciat acolo și nu am
primit reclamații de la ni
meni, rămânând prieten cu
ei. În calitate de viceprimar
cred că miam făcut meseria,
am învățat extraordinar de
multe pentru administrație și
cred că întro poziție de pri
mar pot să fac mult mai mult
decât am făcut până acum. 

Reporter: Ce priorități
vați propune ca viitor pri 
mar, ce preocupări ați a 
vea? 

Marius Dulce: Neapărat
ele sunt legate de reabilitarea
infrastructurii, abordarea fon 
durilor europene. Ele sunt una
legate de alta și numai folo
sirea lor împreună putem dez 
volta comunitatea. Pe Buge
tul propriu putem planifica și
alte proiecte cu rezultate
mult mai bune și mai vizibile,
cu implicare mult mai efi
cientă în viața oamenilor. 

Reporter: La finalul in
terviului, domnule Marius
Dulce, ce ați dori să trans 
miteți călărășenilor? În
ainte de Campania elec
torală… ca viceprimar, ca
și cetățean al municipiu
lui. Dar ca membru mar
cant al PSD Călărași? 

Marius Dulce: În primul
rând ca cetățean pentru că
așa cum am spus mă consi
der un fiu al orașului,  și nu
pot să consider decât un om
care a crescut odată cu
orașul, un om care se bucură
de el… vreau să le transmit
să aibă încredere în mine.
Sunt aici datorită dumnealor,
și numai pentru dumnealor.
Fără dânșii noi suntem nimic.
Noi încercăm să facem ce ne
am propus pentru dânșii să
le fie mai bine.

Cum am spus și în 2012 și
acum sun că vreau să ducem
Călărașiul să face din acesta
un municipiu din secolul 21.
Nu voi precupeți nimic, din
ceea ce înseamnă Marius
Dulce, pentru ca să facem
împreună pentru oraș și să
realizăm tot ce este mai bine
și mai frumos.

Reporter: Vă mulțu mim
pentru interviu și vă do
rim succes în tot ceea ce
vați propus pentru binele
Comunității.

Marian Pîrloagă



În lipsa unei Băi publice
destinația nu va fi pentru îm
băierea populației de rromi
defavorizată din cartierele
alăturate 2 Cocoși sau Cără
midari, ci scopul va fi nobil
chiar didactic... se spune în
Studiul de fezabilitate. 

Pentru bazinul de 8127
metri patrați sa eliberat deja
Certificatul de urbanism și

Avize pentru racordarea la
utiliăți. 

Bazinul este construit în
cadrul Programului Național
de construcții de interes pu
blic și social prin Compania
Națională de Investiții. 

Primăria Călărași a cerut
finanțare pentru un subpro
gram din cadrul acestor con 
strucții de interes public, adi

că bazine de înot. Aceasta
presupune: reabilitarea bazi
nelor de înot existente, fina
lizarea structurilor începute și
construirea unor bazine de
înot. Primăria Călărași a avut
de ales realizarea după un
Proiect pilot: un bazin didac
tic de înot, un bazin de polo
sau un bazin olimpic cu 10
culoare – acestea din urmă

conținând și bazine didactice.
Ce poate fi mai minunat

decât dezvoltarea sănătoasă
și armonioasă a tinerilor
călărășeni decât înotul?

Primăria va asigura con 
strucția pe verticală a clădirii și
racordarea acesteia la uti lități
(apă, energie electric, ca 
nalizare, gaze). Ea va întreți ne
și exploata acest măreț obiec
tiv de investiție șiI va menține
destinația minimum 15 ani.

După aia nu se mai știe...
Cert este că Primăria pu

tea alege în locul acestui ba

zin alte investiții prin CSI, ca:
reabilitarea blocurilor de locu 
ințe situate în locuri defavo
rizate, instituții de invăță 
mânt superior de stat, săli de
cinema, unități sanitare.

Nu a fost să fie așa... 
Sa dorit prin Studiul de

fezabilitate, modernizarea u 
nei baze sportive de tradiție,
aceasta fiind singura opțiune
pentru practicarea gratuită a
înotului pe malurile Borcei.

Care Bază sportivă cu
tradiție? Înot gratis?

Marian Dorin Pîrloagă
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Primăria Călărași sprijină sportul de performanță
În acest an pe Stadionul județean va fi construit un minunat bazin

de înot. Acesta va fi amplasat vizavi de altă minunată creație, res-
pectiv pe terenul de zgură din fața renumitului Patinoar de vară.

Comunicat de presă
Peste 400 de locuri de muncă

vacante înregistrate  în evidența
AJOFM Călărași

Pentru săptămâna curentă, persoanele aflate în căutarea unui
loc de muncă au la dispoziție un număr de 423 posturi, înregistrate
în evidenţa Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă
-Călărași.

Pe  domenii de activitate, structura acestora este următoarea :
– confecţii textile – 143 locuri disponibile în meseriile/ocupaţiile:

confecţioner îmbrăcăminte, muncitor necalificat, călcătoreasă len-
jerie și femeie de serviciu;

– transporturi – 59 locuri: șofer mașină de mare tonaj, mecanic
auto, tinichigiu auto, electromencanic auto, electronist, vulcaniza-
tor, șofer autoturisme și camionete;

– alimentaţie publică – 33 posturi disponibile: ospătar, ajutor
ospătar,  bucătar, barman, lucrător bucătărie, patiser și măcelar;

– construcţii/confecții metalice – 31 posturi: sudor, electrician,
instalator și inginer construcții ;  

– sănătate și asistență socială – 15 posturi : educator, infirmieră,
asistent medical, medic primar, soră medicală, îngrijitoare, spălă-
toreasă, muncitor calificat (instalator, fochist, dulgher, tâmplar, bu-
cătar, agent de pază); 

– comerţ – 14 locuri vacante: lucrător în comerț, vânzător, ma-
nipulant mărfuri, agent vânzări;

– tâmpărie– 3 locuri vacante: lucrător în tâmplărie și tapițer;
– agricultură – 2 posturi : contabil și inginer agronom ;
– alte activităţi – 123 locuri: ambalator manual, manager relații

cu clienții  băncii, asistent registrator, director filială, inginer auto-
matică industrială, asistent veterinar, medic veterinar, inginer hor-
ticultură/agronomie/zootehnie,  contabil, operator calculator,  fot-
balist, femeie de serviciu și muncitor necalificat. 

Oferta detaliată a locurilor de muncă poate fi consultată săptă-
mânal pe site-ul AJOFM Călărași – www.calarasi.accesibilitatea-
jofm.ro  - în meniul ”Noutăți” din pagina principală. 

Compartimentul  Comunicare
și Secretariatul Consiliului Consultativ

Continuă distrugerea orașului
Chiar dacă primarul Drăgulin și echipa lui  au prevăzut bani la bu-

get și vor asfaltarea străzilor răscolite de gropi aceasta nu se va
face decât poate după Alegeri.

Străzile principale au reîn
ceput să fie săpate pentru că
cei de la Ecoaqua au mințit
că vor respecta termenul de
31 decembrie 2015 de ter
minare a lucrărilor.

Sa dovedit încă o dată că
încredințarea lucrărilor către
firme fără vreo expertiză au
condus la distrugerea infras
tructurii orașului.

Acum aflăm că termenul
final este altul anume 30 iu
nie. Nici măcar documen ta 
țiile necesare distrugerii stră 
zilor în continuare nu a fost
întocmită. Urmează strada
București, Republicii, Flacă
ra, Gh. Lazăr, Sahia  dar și
lucrări în zona Jirlău sau Si
loz.

Călărășenii sunt vrăjiți în
continuare că executanții lu
crărilor vor trebui să aducă
străzile la starea inițială.

Știm cu toții ce înseamnă
gropile de pe strada Bucu 
rești, Grivița, Rahova, Plev
na, Viitor, etc. unde strada sa
surpat în multe locuri iar pe
șosea se face slalom pt a se
ocoli gropi de 56 metri lun
gime.

Politicienii se agită. Ei sunt
acum neputincioși în fața dis
trugerilor făcute în numele
dorinței ca noi călărășenii să
nu mai avem closet în curte.

Politicienii nu mai au șan 
se de a fi realeși, disconfortul
creat alegătorilor fiind unul
continuu chiar dacă, spun
aceștia că nu ei cei aleși sunt
responsabili de această stare

de lucruri.
Pe de altă parte rămân

cetățenii care își distrug au
tovehiculele și picioarele în
gropile neastupate din oraș.

Cei mai revoltați sunt lo
cuitorii din Cartierul Mircea
Vodă care își scot apa din
curte cu căldările.

Util tare proiectul acesta
de reabilitare al canalizării…



Registrul Auto Român
(RAR) a verificat 81.702 de
vehicule în perioada 5 ianua
rie31 decembrie 2015, iar
4.535 dintre acestea
(5,55%) prezentau pericol
iminent de accident, în spe
cial din cauza defecțiunilor
majore la sistemul de frânare
și la direcție.

În aceste situații una din
tre măsurile luate a fost reți
nerea certificatului de înma
triculare, care poate fi redo
bândit numai după efectua
rea unei inspecții tehnice la
reprezentanțele Registrului
Auto Român.

Directorul general al RAR,
GeorgeAdrian Dincă, susține
că rezultatele controalelor
desfașurate în trafic nu re
flectă starea generală a par
cului auto din România, de
oarece echipajele mixte RAR
 Poliție opresc pentru verifi
care doar acele vehicule care
sunt susceptibile de a pre
zenta defecțiuni.

"Prin controalele tehnice
pe care le facem zilnic, elimi
năm de pe șosele vehiculele
care pun în pericol siguranța
participanților la trafic. Este
contribuția noastră substan
țială la a avea un parc auto
cât mai sigur în România", a

declarat Dincă întrun comu
nicat.

În urma controalelor mixte
desfășurate la nivel național
de Registrul Auto Român și
Poliția Rutieră, pe parcursul
anului 2015 au fost aplicate
29.864 sancțiuni, au fost re
ținute 772 de permise de
conducere și 22.817 de cer
tificate de înmatriculare și au
fost imobilizate 180 de auto
vehicule. Când vehiculul este

imobilizat de poliție ca urma
re a defecțiunilor constatate,
inspectorii RAR procedează la
anularea inspecției tehnice
periodice. Această măsură a
fost luată în cazul a 73 dintre
vehiculele verificate.

Din totalul autoturismelor,
autoutilitarelor, motociclete
lor și remorcilor oprite,
53,85% (43.995) au prezen
tat diferite probleme tehnice
sau legate de acte iar 32.694

(40%) au fost respinse pen
tru că au fost considerate ne
conforme din punct de vede
re al securității rutiere (in
spectorii RAR au constatat
proasta funcționare a insta
lației electrice de iluminare și
semnalizare, defecțiuni ale
sistemului de frânare, starea
necorespunzătoare a șasiu
lui, caroseriei sau pneurilor,
jocuri anormale în mecanis
mul de direcție sau în articu

lațiile punților față și spate).
Din totalul vehiculelor ve

rificate, 2.332 (2,8%) au fost
neconforme din punct de ve
dere al dovezii de efectuare a
inspecției tehnice periodice
(dovada de efectuare a ITP
expirată, dovezi de efectuare
a ITP false).

În urma analizei emisiilor
poluante, la 17.962 (21,98%)
dintre autovehiculele oprite,
inspectorii RAR au constatat
depășirea nivelului maxim
admis la 27,03%, respectiv
4.856 vehicule.

Din totalul vehiculelor con
trolate în trafic de inspectorii
RAR anul trecut, aproximativ
27% dintre ele au fost mai
vechi de 15 ani, 32,35%
aveau între 11 și 15 ani, iar
12,34% aveau între 9 și 10
ani. Au fost oprite și vehicule
mai noi: 4,74% aveau între
1 și 3 ani și 24,04% între 4 și
8 ani.

Procentajul de respingere
în funcție de vechime arată
că 63,07% dintre vehiculele
mai vechi de 15 ani au pre
zentat diferite neconformi
tăți, față de 48,01% dintre
cele cu vârsta cuprinsă între
6 și 8 ani sau 28,47% la cele
mai noi de trei ani.
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Pompierii din Călărași și Comunitate
La ISU Calarasi, pompie

rii lucrează și 260 pe lu
nă, au 1 liber la 3 luni,

lar pentru un liber de 24 ore
muncesc 40 ore

Programul ilegal de 24/48
se prelungeste cu un an..
spun pompierii.

Deși ei nu au dreptul să
protesteze, sau să scrie, a 
ceasta fiind o obligație con
form unui Statult perimat al
cadrelor militare  iată că
adevărul se află...

Rezultatele muncii lor sunt
percepute pozitiv de Comu
nitatea din Calarasi, ei figu
reaza an de an pe primul loc
privind încrederea populației.

Ultimul Comunicat de pre
să de la ISU ne arată iar și iar
cât sunt aceștia de utili.

Dacă unii contribuabili văd
roz fumul negru de la incen
dii Realitatea este alta...

Intervenție la incendiu de
locuință în municipiul Călă 
rași, pe strada Cornișei

Pompierii militari din ca
drul Detașamentului Călărași
au acționat rapid pentru stin
gerea incendiului, timp de
aproximativ zece minute,
evitând posibilitatea propa
gării arderii la alte bunuri
materiale și la acoperișul im
obilului

Potrivit primelor cercetări
efectuate de către pompierii

militari la fața locului, se pare
că incendiul a izbucnit din
cauza neglijenței proprieta
rului, care a lăsat nesuprave
gheat, în funcțiune, un apa
rat de gătit (aragaz) în apro
pierea materialelor combus
tibile, fiind astfel posibilă
declanșarea incendiului

În data de 13.02.2016, ora
16.03, un echipaj specializat
de stingere din cadrul Detașa
mentului de pompieri Călărași
a fost solicitat să acționeze pe
raza localității, pe strada Co 
rnișei, la etajul al patrulea al
imobilului E 20, pentru stinge
rea unui incendiu izbucnit la
balconul unei locuințe, pro
prietate individuală, aparți
nând lui Marius M.

La sosirea echipajului de
stingere, incendiul se mani
festa violent, cu flacără și cu
fum dens la nivelul balconu
lui, existând risc de extindere
la vecinătăți și la acoperișul
blocului.

Pompierii militari din ca
drul Detașamentului Călărași
sau deplasat la această in
tervenție cu o autospecială
de stingere cu apă și spumă,
de capacitate mărită, acțio
nând rapid pentru lichidarea
incendiului, timp de aproxi
mativ 10 minute.

Potrivit primelor cercetări
efectuate de către pompierii

militari la fața locului, se pare
că incendiul a izbucnit din
cauza neglijenței proprieta
rului, care a lăsat nesuprave
gheat, în funcțiune, un apa
rat de gătit (aragaz) în apro
pierea materialelor combus
tibile, fiind astfel posibilă
declanșarea incendiului.

În urma incendiului au
ars: un aragaz, o hotă, pa
tru metri pătrați de material
din poliester, o perdea, tâm
plărie PVC de la patru gea

muri și patru metri pătrați
lambriu din PVC, valoarea
pagubelor fiind estimată în
acest caz la suma de circa
5000 de lei.

Exista pericolul ca arderea
să se extindă la alte bunuri
materiale aflate în imediata
vecinătate și chiar la aco 
perișul imobilului, însă pom
pierii militari au intervenit
prompt și au lichidat incen
diul în limitele găsite, reușind
să salveze bunuri materiale

în valoare de aproximativ
200.000 de lei.

La locul incendiului sa de
plasat și un echipaj de prim
ajutor SMURD, care a acor
dat îngrijiri proprietarului,
Marius M., în vârstă de 29 de
ani, care a suferit arsuri su
perficiale la nivelul membre
lor superioare (la palme), în
încercarea de a lichida singur
arderea până la sosirea pom 
pierilor profesioniști.

RAR a verificat 81.700 de vehicule, din care 5,5%
prezentau PERICOL IMINENT de accident
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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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19 – 25 februarie 
Orele: 17,00; 20,00
Luni: orele 17,00 nu este proiectie

Mândrie, prejudecată și zombi – 2D
• Regia: Burr Steers
• Cu: Matt Smith, Lily James, Lena Headey
• Gen film: Horror, Romantic, Thriller
• Durata: 108 minute
• Rating: N15
• Premiera in Romania: 19.02.2016
Filmul este ecranizarea bestseller-ului cu acelasi nume, al lui Seth Grahame-Smith,
o comedie in care povestea binecunoscuta din Pride and Prejudice este combinata
cu elemente contemporane... si multi zombi.

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.

26 februarie – 3 martie 
Orele: 17,00; 20,00
Luni: orele 17,00 nu este proiectie

Zeii Egiptului – 3D
Set, nemilosul Lord al întunericului, a uzurpat tronul Egiptului și a aruncat

cândva pașnicul și prosperul imperiu într-un haos. Cu doar o mână de rebeli eroici
care se opun domniei sale sălbatice, Bek, un muritor îndrăzneţ și sfidător, obţine
ajutorul puternicului zeu Horus și formează o alianţă neobișnuită împotriva ne-
îndurătorului zeu al întunericului. Pe măsură ce bătălia lor împotriva lui Set și a
oamenilor săi îi conduc în lumea de apoi și în rai, atât zeii cat și muritorii trebuie
să treacă testul curajului și sacrificiului dacă vor să câștige confruntarea finală.



Strada Grivița pe multe sec
toare prezintă gropi astupate

cu pământ ori sectoare de
șosea cu multe surpături.

Exemplul cel mai negativ înce
pe din zona Volna si se conti
nuă până la intersecția cu str.
Cuza Vodă.

Pe strada București au înce
put lucrările de introducere a
canalizațiilor de apă.

Chiar dacă nu se mai exe
cută șanțuri ci prin foraj orizon
tal, la intersecții gropile sunt
astupate cu pământ, ca în fo
tografii. 

Urmează racordarea imobi
lelor la aceste țevi.

Alte gropi transversale și pe
stânga dar și pe dreapta stră
zii, astfel că nu mai știi pe unde
să circuli.

Niște semne de circulație in
dică că trebuie să le ocolești.
Dar pe unde...căci pe partea
stângă sunt parcate autovehi
cule...

Aceste din urmă gropi nu sunt
astupate și prezintă denivelări de
+15 cm care distrug autovehi
culele ce le traversează.

Cetățenii se întreabă când
vor începe reparațiile?

Au fost câteva zile de tem
peraturi +15 grade și cei res
ponsabili de aducerea la starea
inițială a drumurilor au stat cu
mâinile în sân.

Este corect ca aceste străzi
să fie reparate din banii noștri,
cei rezultați din taxe și impozi
te?

Pe buzele multora stă nu
mele primarului Drăgulin, chiar
dacă ei știu că lucrarea este a
Ecoaqua și firmelor aduse de

Hidroconstrucția din toată țara.
Drăgulin nu este cel înjurat

ci acela care poate dispune
măsuri măcar de reabilitare.

Pentru că se
poate.

Realitatea surprinsă în foto
grafii va fi urmată de interviuri.

Pentru că adevărul nu ne
deranjează.
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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

Strada Grivița - drum comunal greu practicabil. Urmează str. București.
Prea mulți prieteni, colegi sau cunoscuți ne-au ru-

gat să scriem despre distrugerea continuă a stră-
zilor și a autovehiculelor prin conducerea acestora
prin gropile ce nu se pot evita.


