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Politicianul este persoana care se ocupă cu problemele de adap-
tare ale omului. A cere unui politician să ne conducă este ca și
cum ai cere cozii câinelui să conducă câinele.

Buckminster Fuller
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După Ședința cu
ușile foarte închise
presei iată că liderul
unic și maxim al PNL
Călărași mai produce
efecte nedorite par-
tidului.

După retragerea
elegantă a fostului li-
der PDL acum
copreședinte PNL,
deputatul Vasile
Iliuță de pe lista
pentru șefia Consiliu-
lui Județean, alți 5
primari de valoare
părăsesc partidul.
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Un jandarm călărășean a prins singur în
flagrant o grupare de spărgători de locuințe

În ziua de vineri 19 februarie 2016 la
orele 13 jandarmul Beja Marcel din cadrul
Detașamentului de Jandarmi mobil de la
Inspectoratul de Jandarmi Județean
Călărași era liber. Era mai precis la o cafea
la Clubul Motoroc 31 pe strada Panduri în
Cartierul Mircea Vodă. Un prieten ia spus
că a văzut pe geam 4 infractori care tră
geau de o ușă, de la un imobil de vizavi –
folosind ranga.

Prietenii motocicliști ai jandarmului Be
ja nu au intervenit, iar acesta a acționat
singur întrucât colegii anunțați de el se
aflau departe de fața locului și sar fi pier
dut momentul operativ, infractorii putând
să scape neprinși. pagina 5

Filipescu nici nu știi cât de mic începi să fii

Dansul popular
în Bărăgan

Dansul popular este una din va-
lorile noastre culturale, una din tra-
diţiile cu care noi ne identificăm ca
neam și ţară.

Când vorbim de dans trebuie să
ne referim la dansul popular auten-
tic și aici nu se poate să nu te gân-
dești și la portul popular, la purita-
tea și curăţenia tradiţiilor populare.
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Sclav grec de prin anii 600 î.e.n.,
Esop, datorită înțelepciunii sale era
ridicat de stăpânul său în rol de
sfătuitor și invitat la petreceri pentru
pildele pe care le enunța în fața

musafirilor. Pentru o asemenea agapă, Esop este rugat de
stăpân să gătească ce este cel mai bun pe lumea aceasta.
A doua zi, intrigați, toți observă că Esop a gătit toate
mâncărurile din... limbă!

Întrebat de ce, el răspunde că limba articulează cuvin-
tele, cuvinte care cântă, care șoptesc „noapte bună” copi-
ilor, cuvinte de dragoste, de alinare a durerilor, cuvinte
care pot produce fericire și cele mai înălțătoare senti-
mente. Deci limba este cel mai bun lucru din lume.

Lăudat de toți, Esop este apoi întrebat care este cel mai
rău lucru din lume. Limba răspunse Esop, căci ea
articulează cuvinte de ură, minciună, calomnii, pot
provoca războaie, crime, pot ține lumea în întuneric, deci
limba poate fi fi și cel mai rău lucru din lume.

Pentru aceste pilde înțelepte, Esop a fost lăudat de toți
cei prezenți și făcut om liber.

Asta a fost acum 2600 de ani și mă gândesc eu acum,
pentru ce nu am învățat noi, că limba manipulează, ne
face să nu mai deosebim răul de bine, ne dă speranțe pe
care tot ea le spulberă. Trăim acum într-un joc al minciu-
nilor, un vârtej dement din care nu știu cum vom mai
putea ieși. Și totul, pentru ce?

De fapt, întreb și eu prostește, doar se știe, pentru bani
și putere!!!

Pe vremea lui Esop, Agora (piața orașului), era locul de
întâlnire al locuitorilor, unde se țineau discursuri, se
schimbau păreri, se luau hotărâri.

Astăzi, Agora este înlocuită de mass media, și mai ales
de televiziune. Televiziune care înlocuiește „limba” lui Esop
din povestioara noastră. La începuturile ei, televiziunea
era folosită mai ales pentru a reda imagini și fapte, pentru
informarea celor ce nu pot fi prezenți la un eveniment.
Acum, televiziunea, împroașcă aproape numai ură și min-
ciuni, împărțind populația țării în „cei care sunt cu noi” și
„cei care sunt cu ceilalți”.

Dar și noi, aproape cu masochism, ne place să
urmărim la TV numai știrile proaste, accidente, incendii,
crime, violuri sau mese rotunde în care se propagă ura
față de... „ceilalți”.

Și stați puțin, se apropie alegerile, atunci să vezi!
Totul este să nu uităm de „limba” lui Esop, care poate

face și bine și rău.
Moni STAUBLE

Pildele
lui EsopPASTILA
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Dansul popular în Bărăgan

Când vorbim de dans
trebuie să ne referim la
dansul popular auten

tic și aici nu se poate să nu
te gândești și la portul popu
lar, la puritatea și curățenia
tradițiilor populare.

În viața oamenilor de la țară
dansul a avut și are un rol cru
cial. În cadrul petrecerilor cu
dans sau cunoscut și sau îm
prietenit fetele cu feciorii, aici
au început și uneori sau și
terminat poveștile de dragos
te. Faptul că majoritatea tradi
țiilor au fost învățate de tineri
cu ocazia dansurilor, se dato
rează și periodizării din cadrul
unui an a ocaziilor de dans.

Când vorbim despre dan
sul popular autentic și de
transpunerea lui de către
membrii Ansamblului Folclo
ric „Bărăganul”, vorbim des
pre coregrafie, despre o or
dine a pașilor deloc întâm
plătoare menită să atragă
spectatorul, să îl facă să iu
bească dansul popular și de
ce nu să încerce să joace din
plăcere. Coregrafia este o
disciplină care are ca scop
conștientizarea, ordonarea și
producerea unor mișcări ale
corpului, ale căror semnifica
ție se leagă de dans. Core
grafia este o artă practicată
de comunitățile omenești din
cele mai vechi timpuri, trans 

misă între generații mai întâi
prin experiență și mai apoi
organizat.

Prin dans învățăm să ne
uităm mereu în interiorul
nostru și să înțelegem care
este natura instinctivă a stă
rilor noastre și cum funcțio
năm ca oameni. De ce o fa
cem prin mișcare? Pentru că
înaintea cuvântului a fost
mișcarea și pentru că orice
emoție și gând înseamnă ac
țiunea fizică a corpului.

Prin dansul în pereche fa
cem o călătorie în interiorul
nostru și învățăm cum să
gândim reactiv, cum să fa
cem conexiuni, cum să em
patizăm, cum să conducem

și cum să ne lăsăm conduși,
cum să găsim în detaliu im
aginea de ansamblu.

Iam întrebat pe membrii
Ansamblului Folcloric „Bără
ganul” care este secretul
reușitei lor? Care este secre
tul succesului lor în rândul ti
nerilor care au început să fie
din ce în ce mai interesați de
tradiția populară româneas
că, în special cea din zona
Bărăganului, pe care cei din
ansamblu o reprezintă cu
atâta mandrie. Ei bine, ei ne
au răspuns decât atât: „Se
cretul succesului este că nu
există nici un secret. E doar
muncă depusă”.

Cristina BOBOC

Fără patimi, făra uși închise

Dansul popular este una din valorile noastre culturale, una din tradiţiile
cu care noi ne identificăm ca neam și ţară.

Eu vă pot spune ceva, dar să
nu ziceți că ați aflat de la mine:
orice plan cadru va fi ales, indi
ferent cât de inspirat și genial ar
fi, orice reformă vom înfrunta,
indiferent cât de curajoasă și de
progresistă ar fi, orice minune
near fura privirile, captivația
noastră nu va rezista mai mult
de trei zile. După a treia zi, vom
începe să numărăm condițiile

care favorizează eșecul. Vom în
cepe să identificăm hibele. Vom
începe să ne deresponsabilizăm
și să ne codim, astfel încât
eșecul să ne garanteze cea mai
confortabilă și meschină lume
posibilă. O lume fără prea multă
bătaie de cap, fără seriozitate,
fără conștiință și fără sacrificiu,
fără generozitate și responsabi
litate, cu muncă de mântuială și

găunoasă, birocratizată la ma
ximum, robotizată, limitată la
control și constrângere, tocmai
bună pentru a invoca noi și noi
motive de reformă. 

Să numi spună mie cineva
că ierarhiile politice sar dori de
cimate, că ar renunța cineva la
privilegii. Să numi spună cineva
că profesorii meditatori abia
așteaptă să mute în școală, la

clasă, efortul cu elevii. Să nu mi
se spună că toată hemoragia de
resurse care se direcționează
pentru educație în afara școlii,
sau pentru bunăstarea firmelor
abonate la banii publici, ar putea
să se confrunte cu garoul. Să
numi spună mie cineva că sta
tusquoul, definit prin exce 
lență profesională (calificative
maxime la tot poporul), și nepă

sare (vezi toate motivele de re
formă invocate astăzi), nu se
obține printrun compromis
moral nevindecabil și mortal.
Imposibilitatea consensului pe
tema planului cadru reflectă im
posibilitatea consensului pe va
lori. Iar consensul pe valori, da
că nu există astăzi, nu va exista
nici mâine. Am zis!      

Toma Dumitrel

Vând casă cu teren (2000 mp), situată în satul Rasa, com. Grădiștea. Amprenta 120 mp. trei dormitoare, sufragerie, baie, bucătărie,
aer condiționat + încălzire centrală, garaj, 50 pomi fructiferi, magazie. Persoană de contact: Alexandru STAUBLE, telefon: 0744841950



Reporter: Cine sunteți domnu-
le Barbu?

Barbu Cătălin: Mă numesc Bar-
bu Cătălin. Sunt născut în 1984, în
Călărași și sunt zodia Capricorn. Am
absolvit Școala Militară de subofițeri
jandarmi Alexendru Ioan Ghica de
la Drăgășani și sunt subofițer la Jan-
darmeria Călărași. Sunt căsătorit și
locuiesc la bloc în Călărași. Tatăl meu
este polițist iar mama vânzătoare. 

Reporter: Ce înseamnă pentru
dvs. a fi jandarm?

Barbu Cătălin: Pe scurt înseam-
nă a fi în contact cu cei ce nu respec-
tă legea și pentru a-i obliga să res-
pecte legea prin aplicarea ei. A fi jan-
darm înseamnă a fi pregătit profe-
sional să răspunzi oricând și să fii de
ajutor celor ce o cer.

Reporter: Ați fost de multe ori
în ajutorul celor de pe stradă? În
ce constă acest ajutor?

Barbu Cătălin: Noi, jandarmii
suntem în permanent în ajutorul
oamenilor. Ajutorul constă în parti-
ciparea noastră la activitățile prevă-
zute de lege. Apărăm viața și integri-
tatea persoanelor, executăm mi-
siuni de asigurare a ordinii publice
cu ocazia tuturor manifestărilor
sportive, cultural - artistice, religioa-
se, etc. Restabilim ordinea publică
grav tulburată, asigurăm vizitele ofi-
ciale, dar și urmărirea și prinderea
evadaților, intervenția antiteroristă
la obiectivele pe care Jandarmeria
le are în pază. Avem o gamă diver-
sificată de misiuni care necesită pre-
gătire continuă și performanță.

Nu este ușor de exemplu să asi-
guri paza și protecția unor transpor-
turi de valori, a armelor și munițiilor,
neutralizarea activităților teroriste,
înlăturarea consecințelor dezastrelor
naturale sau să participi la misiuni în
afara teritoriului Statului român.

Reporter: Am văzut pe pagina
dvs. de facebook fotografii din
aceste misiuni Internnaționale.
Despre ce este vorba?

Barbu Cătălin: Am participat la
NATO Training International Mission
2012 în Afganistan. A fost o conti-
nuare a misiunilor la care Jandarme-
ria Călărași a participat, acolo schim-
bând pe un alt coleg. Este vorba de
subofițerul Vlad Paul Bogdan.

Reporter: Cum ați partcipat la
această misiune și care a fost
aportul dvs.?

Barbu Cătălin: Am ajuns acolo
printr-o selecție. Am fost 600 de mi-
litari selecționați pentru a ocupa 30
locuri. Această selecție a presupus o
evaluare a cunoștințelor la limba en-
gleză avansat, probe sportive și mai
ales a pregătirii de specialitate pri-
vind cunoașterea legislației interne
și internaționale în domeniul de
competență. Din cei 600 au fost
selectați 150. Acești 150 au partici-
pat la o pregătire, la un curs, la
sfârșitul căruia a urmat alt examen
de selecție pentru 30 jandarmi. Am
absolvit acest curs pe locul 8.

Reporter: Locul 8 la o selecție
finală pe țară... reflectă acest re-
zultat nivelul de pregătire pentru
jandarmii din Călărași?

Barbu Cătălin: Da, pot să afirm
că acest rezultat îmi poate reprezen-

ta și gradul de pregătire al colectivu-
lui de jandarmi de la Detașamentul
Mobil din Jandarmeria Călărași. Fără
pregătire continuă și experiența
acumulată în decursul a mulți ani de
misiuni pe stradă, în folosul oame-
nilor nu poți avea acest rezultat.

Reporter: Aveți alți colegi care
i-ați putea indica ca participând și
ei cu aceleași rezultate?

Barbu Cătălin: Firește. Este vor-
ba de 8 colegi care au participat la
misiuni în Kosovo sau Afganistan.

Reporter: Care a fost specificul
activităților dvs. de ex. în Afganis-
tan?

Barbu Cătălin:Am asigurat cum
spuneam activitățile Jandarmeriei
Române. Mai precis am participat la
instruirea, antrenarea viitoarelor ca-
dre de poliție din Afganistan. Am
asistat la orele lor, îndrumând pe in-
structorii viitorilor polițiști, am coor-
donat mentoratul acestora, sfătui-
rea acestora…

Reporter: Au fost și riscuri?
Barbu Cătălin: Da, în perma -

nență am fost ținta unor atentate.
Mă refer la dispozitive explozive
special concepute, construite pen-
tru catapultare în interiorul Bazei
noastre. Aceasta era situată în Spin
Buldak, la graniță cu Pakistanul și era
constituită din 30 români. Am co-
operat foarte bine cu colegii de la lo-
gistica Armatei S.U.A., am participat
la Ședințe de tragere cu armament
divers împreună cu militarii ce efec-
tuau misiuni de patrulare pentru
descoperirea dispozitivelor explozi-
ve.

Am fost pregătiți pentru orice…
Reporter: Populația din Afga-

nistan, cum a perceput ea, acolo
prezența voastră a jandarmilor
români?

Barbu Cătălin: Spre deosebire
de alții, jandarmii români erau
apreciați de instructori, de către ele-
vii acestora dar mai ales de populația
afgană. Ei au perceput utilă prezența

noastră acolo, au realizat ca fiind im-
portant să pregătim polițiști care să
le asigure siguranța.

Reporter: În Călărași este greu
să fii jandarm? Este o meserie
grea?

Barbu Cătălin: Nu este o mese-
rie grea. Dacă ești pregătit și îți place,
dacă depui suflet și pasiune în tot
ceea ce presupune a fi jandarm vei
avea satisfacții și reușite.

Lucrez într-o echipă de tineri cu
aceleași ambiții, pregătire și per-
spective profesionale. Ne împărțim
responsabilitățile, ne ajutăm și ne
place să fim utili Comunității
călărășene. Eficiența noastră este
apreciată de cei de pe stradă dar și
de către reprezentanții Comunității.
Am fost deseori felicitați, am primit
mulțumiri de la Instituția Prefectului,
Primării, M.A.I. sau Organizații non
guvernamentale.

Reporter: Ce transmiteți la fi-
nalul interviului domnule Barbu,
tinerilor absolvenți de bacalau-
reat din acest an, care doresc să
urmeze această meserie? Dvs. ați
urma meseria de jandarm, dacă
ar fi să o luați de la începutul ca-
rierei?

Barbu Cătălin: Meseria de jan-
darm se poate face pe bani mulți
sau puțini. Nu aceasta contează ci
dăruirea, pasiunea urmate de
satisfacția personală de a fi util. Cu
toată convingerea îndemn pe tineri
să urmeze această meserie. Merită.

Reporter: Vă mulțumim pentru
interviu și vă dorim să fiți în conti-
nuare la fel de util Comunității.

A consemnat: Marian Pîrloagă

După retragerea elegan
tă a fostului lider PDL
acum copreșe dinte

PNL, deputatul Vasile Iliuță de
pe lista pentru șefia Consiliului
Județean, alți 5 primari de va
loare părăsesc partidul.

Sunt oameni care au pro
dus binele Comunităților lor în
mai multe mandate și care
acum nu mai au loc pe listele
aranjate de liderul maxim Ră
ducu Filipescu.

Pe Domnia Sa nu îl intere
sează valoarea umană, ex
pertiza și realizările primarilor
ci selecția se face se pare du
pă alte reguli.

Unul dintre primarii care a
abandonat partidul condus

încă de Filipescu este Cărtu 
șanu Gheorghiță.

Acesta a fost primit la PSD
nu întâmplător ci pentru rea
lizările pe care le are în Fun
deni, sau pentru proiectele
viitoare.

Discuțiile pe holurile Consi
liului Județean înainte și după
ședința cu ușile închise arată
că PNL Călărași va decade.
Primii care nu sunt de acord
cu maniera de a se discuta și
propune candidații sunt tinerii
din fostul PDL. Este vorba de
oameni de valoare ca Emil
Mușat – fost prefect, care a
reformat Administrația Jude 
țeană și echipa sa compusă
din Rareș Ionescu, precum și

alți tineri de valoare.
Am reținut că la alcătuirea

listelor de candidați nu au fost

criterii de selecție bazate pe
expertiza, performanța și rea
lizările ci doar voința crocodi

lilor din PNL  de a conduce
acest partid chiar și de pe pa
tul de Spital…dacă se poate.

Este ceva de neacceptat
spun tinerii liberali. Și noi tre
buie să avem o șansă…Este
ceea ce am auzit pe holuri și
care se confirmă prin plecarea
unor primari din acest partid.

Așteptăm un Comunicat
oficial de la acest partid dar
aceasta nu se produce.

Democrația va mai avea de
așteptat la Călărași.

Așa se pare…
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Filipescu nici nu știi cât de mic începi să fii
După Ședința cu ușile foarte închise presei

iată că liderul unic și maxim al PNL Călărași
mai produce efecte nedorite partidului.

Oamenii Comunității – interviu cu jandarmul Barbu Cătălin
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La starea jalnică a drumurilor
pline de gropi, cu asfaltul sur-
pat pe distanțe foarte mari pe

majoritatea străzilor se adaugă lip-
sa parcărilor. Discuții cu polițiști de
la Serviciul circulație rutieră relevă
aspecte mai tragice:

Supraaglomerarea traficului au-
to nu se datorează faptului că
acești pololițiști nu și-ar face servi-
ciul.

Este vorba de lipsa unui plan de
măsuri tehnice privind circulația în
municipiu, despre acele străzi cu
sens unic supraaglomerate. Dis-
confortul apare pentru că pe aces-
te străzi circulă laolaltă și transpor-
tul public ( autobuzele). Mersul în
coloană după acestea la viteze de
20 km/ oră produce oricărui con-
ducător supărare. Se adaugă și
circulația autoturismelor de Școală.

Lipsa unui plan de transport în
municipiu se vede cu ochiul liber –
spun polițiști de la rutieră.

Aflăm că la Serviciul transport
din Primărie lucrează persoane fără
permis de conducere.

Cum pot acestea să propună
eficientizarea traficului auto supra-
aglomerat din acest oraș?

În intervalul orar 07.30-08.30,
putem găsi politisti rutieri(nu locali)
la Scoala 5, uneori Orizont, sau Li-
ceul Agricol...în funcție de numărul
lor din ziua respectivă (și care nu-
măr, rareori e mai mare de 4 pe
schimb). Este vorba de deficitul de
personal ni se spune...

Negăsirea în intersecție a
polițiștilor rutieri de la Poliția
Națională se datorează și altui fapt:
aceștia desfășoară activități de cer-
cetare penală, solutionare petiții,
etc! activități care necesită și ele
timp.

Polițiștii locali, fluidizează un
drum în aliniament (la Școala 10) și
zilele trecute au fost la orizont, la
„Cruci”! dar cam atât. Sâmbăta
aceasta nu au mai fost văzuți la

Obor unde erau folosiți perma-
nent. Anul trecut o inițiativă a pri-
marului apreciată de cetățeni a fost
ca Poliția locală să îndrume traficul
in intersecțiile aglomerate: Agneza,
Bălan, 5 Călărași. Minunea a durat
vreo 2 săptămâni, sper să nu
greșesc estimarea – ne spune
polițistul de la Serviciul circulație
rutieră.

Tot, anul trecut polițiștii locali au
asigurat circulația la Sarbători loca-
le ce impuneau închiderea str.
București în fața Prefecturii. Aceasta
a produs disconfort în trafic și alte
probleme locuitorilor din zonă, au-
tovehiculelor de Ambulanțe, etc.

Ni se spune despre acești poli -
țiști locali că și ei sunt în număr re-
dus. Polițiștii naționali îi compăti-
mesc într-un fel…Spun că-i putem
observa lângă parcuri, sau cu pre-
cădere după lăsarea întunericului,
pe diverse străzi laterale, oprind
mașini pentru abateri pe care nu au
competenta legală să le sancțio -
neze(centura, etc)… 

Mai este vorba și de autoritate.
Zilnic observăm ceva care în State
democratice nu este posibil:
obstrucționarea Justiției. Polițiștii
sunt monitorizați în trafic, sunt
înregistrați audio sau video, foto -
grafiați atunci când își fac treaba.
Cei cu tupeu, opriți și sancționați

amenință pe polițiști cu relațiile po-
litice sau pe la magistrați. Polițiștii
spun că aceștia câștigă pe bandă
rulantă procesele și li se anulează
amenzile, iar Deciziile judecătorești
le sunt fluturate apoi pe sub nas ze-
flemist…

Polițiștii de la Serviciul Circulație
rutieră ne spun că și ei au propu-
neri pentru bunul mers al circulației
rutiere în municipiu: ei propun in-
stalarea unor semafoare inteligen-
te pentru pietoni pe str. Prel Bucu-
resti, între Orizont și 5 Călărași (cel
puțin), Școala 5. 

Un polițist rutierist cu experien -
ță ne spune: Serviciul transport din
Primărie nu suspendă autorizațiile
de taxi celor care iau călători din
statiile de autobuz. Noi i-am sanc-
tionat la greu, iar ei fac în continua-
re ce vor. Invocă legea 38, legea ta-
ximetriei care le dă voie să opreas-
ca la solicitarea clienților.

Însă, acei așa-zis clienți nu le fac
semn, ci ei, taximetristii opresc în
statie și îi invită în taxi. O formă de
concurență neloială firmelor de
transport…

Noi, rutieriștii îi amendăm, dar
singurii care le pot suspenda
autorizația, pentru cel puțin o lună
sunt cei de la Primarie, anume Ser-
viciul Transporturi. De ce nu o
fac?...ne spune polițistul de la Ser-

viciul Circulație. 
Îi poti dovedi lejer:Orizont, Pen-

ny, 5 Calarasi, Scoala 9, Școala 2 si
Volna – continuă acesta.

Caștigă contestațiile pe bandă
rulantă, invocând acea lege 38, ca-
re se bate cap în cap, în materie de
opriri cu OUG 195, precizează alt
polițist, coleg cu cel intervievat.

Efectiv ne râd în nas…ne fil-
mează ei când îi oprim, apoi formu-
lează plangeri pentru abuz în ser-
viciu, adică..o minunăție, ne spune
acesta. Este simplu să confirm ce
spun…pe youtube intră și caută
abuzuri Poliția Călărași…și vei ve-
dea ceva filmări făcute de taxime -
triști cu ceea ce ei numesc milițieni.

Despre parcările taxiurilor pe
sens unic lângă semafoare. Este le-
gal sa ocupe un sens de circulatie
la big sau stop de exemplu…întreb
eu.

Sunt prevăzute ca și statii de
taxi. Nu sunt benzi de preselecție
dar au un anumit număr de locuri
pentru fiecare. și se depășesc frec-
vent acestea spun polițiștii.

Dar este legal la 3 metri de tre-
cerea de semafor să nu mă pot în-
cadra pentru viraj la dreapta pen-
tru că Primăria a înființat acolo o
statie taxi? sau să se depășească nr
de locuri...întreb în continuare.

Deci, vezi…Poliția locală, îm-

preună cu acel Serviciu transport
de la Primarie, pot acționa și pe
această linie. conf legii 155 gardie-
nii(Poliția locală) pot aplica amenzi
pentru opriri neregulamentare -
spune polițistul. Aici e apanajul ăs-
tora, referitor la numărul de locuri.
Nu am văzut o dată gardienii,
sancționând taximetristii care o -
presc în statie - ne spune polițistul
de la Serviciul circulație rutieră la
sfârșitul discuției noastre.

Redacția ziarului
nostru a propus

realizarea de 3 străzi
cu costuri minime:
1/ strada Cornișei prelungită pe

lângă Sala Polivalentă și Uzina de
apă se continuă cu Bdul 1 Mai prin
Parcul Central, și ajunge la Piața
Mare (Navrom).

2/ Strada Locomotivei se conti-
nuă pe lângă calea ferată pe lângă
Stadion până la sensul giratoriu la
Gară.

3/ De la intersecția străzii Traian
prin fața Consiliului Județean se
poate prelungi până la str Sloboziei
(sunt Instituții unde accesul auto ca
ISU etc nu se poate realiza ex. Bi-
blioteca nouă sau către Centrul
Vechi care nu mai este de mult ci-
vic.

A fost întrebată conducerea Pri-
măriei de ce nu se organizează ma-
nifestările artistice, culturale a cele-
brelor Târguri și așa zise Expoziții de
murături asortate, cârnați și blănuri
în Parcul Dumbrava. Ori locații bine
amenajate care să nu afecteze
circulația auto. De ce este necesară
de atâtea ori blocarea trotuarelor și
străzii în fața Prefecturii...

Așteptăm răspunsuri de la bi-
roul de presă al dlui primar. Pentru
că acesta ne-a promis că vom primi
răspunsuri. Cu care la rândul nostru
vă vom informa pe dvs. cetățenii.

La fel vom prezenta puncte de
vedere ale celor despre care am
scris: taximetriștii, conducătorii de
autobuze, Poliției locale și Serviciu-
lui Transport din Primărie.

Toți au drept la replică.
Pentru că pe noi nu ne deran-

jează…
Realitatea din Călărași
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Cetățeanul din
Călărași percepe de
multe ori negativ
rolul polițistului în
Comunitate.

Jandarmii călărășeni mai prind un tâlhar
La data de  22.02.2016

orele 13, cpt. Blebea Danuț
de la Detașamentul 1 Jan
darmi mobil din Inspectora
tul de Jandarmi Județean
Călărași se afla liber din ser
viciu. A observat un copil ca
re plângea în zona Liceului
Agricol  Sandu Aldea din
Călărași. Copilul fusese agre
sat și i se furase telefonul.
Imediat jandarmul a solicitat
intervenția colegilor aflați în
patrulare. 2 echipaje de jan
darmi au scotocit zona și lau

depistat pe autor după sem
nalmentele comunicate de
copilul tâlhărit. Acesta era un
tânăr de cca. 16 ani de etnie
rromă. Copilului i sa predat
telefonul furat iar infractorul
reținut a ajuns la Poliție.

Încă un avertisment dat
de jandarmii călărășeni, care
transmit infractorilor: Feriți
vă de noi!

p.s. Vineri, același jan
darm a acționat pentru prin
derea unui grup infracțional
în cartierul Mircea Vodă. 2

infractori fuseseră prinși în
flagrant întrun imobil spart
 prin intervenția jandarmu
lui Beja Marcel, aflat și el tot
în timpul liber. Din datele
deținute reiese că grupul for
mat din 4 persoane a spart
mai multe imobile din Mircea
Vodă iar bunurile au fost gă
site ascunse în cartier Liva
da. Cpt. Blebea a continuat
prinderea și destructurarea
întregului grup infracțional,
bunurile electronice furate fi
ind predate păgubiților.

Poliția locală vizavi Serviciul Circulație rutieră al Poliției Naționale
și Serviciul Transport din Primăria Călărași. Alături, cetățeanul …



Era mai precis la o cafea la
Clubul Motoroc 31 pe strada
Panduri în Cartierul Mircea Vo
dă. Un prieten ia spus că a
văzut pe geam 4 infractori ca
re trăgeau de o ușă, de la un
imobil de vizavi – folosind ran
ga.

Prietenii motocicliști ai jan
darmului Beja nu au interve
nit, iar acesta a acționat sin
gur întrucât colegii anunțați de
el se aflau departe de fața lo
cului și sar fi pierdut momen
tul operativ, infractorii putând
să scape neprinși.

A sărit gardul supravegheat
de prieteni, a intrat pe geamul
pe care intraseră cei 4 infrac

tori și a reușit să prindă să im
obilizeze 2 dintre aceștia. La
sosirea grupei operative con
dusă de colegul jandarmului,
căpitan Blebea Dănuț cei 2 in
fractori au recunoscut că au
spart anterior și o casă alătu
rată în aceeași zi plus alte 2
case înainte cu 2 nopți. Au in
dicat unde au ascuns bunurile
ce au fost recuperate apoi de
jandarmi – pentru a fi predate
persoanelor vătămate. Era
vorba de aparatură electroni
că provenind din firme și
locuințe nesupravegheate
despre care infractorii aveau
date și informații pentru a
opera nestinghereriți. Cazul a

fost preluat de către Poliția
Călărași iar gruparea de in
fractori a fost destructurată,
infractorii stau bine mersi
acum în celule la subsolul IPJ
Călărași și nu în casele ori fir
mele călărășenilor.

Despre jandarmul Beja Mar 

cel nu se pot scrie multe…El
este un jandarm normal, un
om simplu care nu poate ierta
pe infractori. A dat dovadă de
sânge rece ca în majoritatea
misiunilor la care participă cu
colegii săi. De menționat că
Beja Marcel a participat la mi

siunile Internaționale organi
zate de Jandarmeria Română
în Kosovo.

Împreună cu colegii săi jan
darmii de la I.J.J. Călărași el
transmite la infractori: Evitați
ne…De noi nu scăpați.

Realitatea din Călărași
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Un jandarm călărășean a prins singur în flagrant
o grupare de spărgători de locuințe

În ziua de vineri 19 februarie 2016 la ore
le 13 jandarmul Beja Marcel din cadrul
Detașamentului de Jandarmi mobil de la
Inspectoratul de Jandarmi Județean
Călărași era liber. 

Și în week-end Poliția și Jandarmeria își fac treaba...
Sâmbătă 20 februarie, la

Oborul de animale din mun.
Călărași, Poliția și Jandarme
ria călărășeană șiau conti
nuat controalele documente
lor de proveniență pentru
mărfurile vândute de produ
cătorii agricoli.

Pe linia legii 12/1990 po 
lițiștii și jandarmii din Călărași
au verificat legalitatea fapte
lor de comerț ce se desfă 
șoară în Obor.

Sunt verificate și mărfurile
despre care sunt suspiciuni a
proveni din infracțiuni, oame
nii legii fiind interesați de pro
duse electronice, laptopuri,

scule electrice care au fost re
clamate ca fiind furate din
locuințe.

O acțiune despre care se
spune că va fi continuată.

Și conducerea Primăriei
Călărași își continuă seria de
controale împreună cu
Administrația Piețe Târguri și
Oboare.

Aflăm de la producătorii
agricoli și crescătorii de ani
male, că pe viceprimarul Vir
gil Dumbravă îl preocupă să
le asigure condiții mai bune
pentru comercializare  dat fi
ind faptul că Oborul este foar
te aglomerat

Oborul Călărași - 20 februarie 2016
Sâmbătă 20 februarie Obo 

rul de animale a fost ca de
obicei plin de oferte. Cei mai
mulți cumpărători sau o 
rientat către cartofi și secto
rul legume fructe.

Cumpărătorii de animale

au declarat că vânzarea este
slabă, și în situația în care
prețul mare pentru hrana
animalelor este foarte mare
nu le pot da pe nimic.

Așa mulți crescători au
plecat acasă cu porcii.

Piața de porumb boabe și
furaje pentru animale foarte
diversificată dar la fel...ni se
spune că nu prea sunt cum
părători.

În Obor îl găsim pe vice
primarul Dumbravă Virgil și

un inspector de la Admi nis 
trația Piețelor.

Vorbesc cu producătorii
agricoli despre viitorul am
plasament al Oborului, pe o
suprafață foarte mare, de
cca 4 hectare.

Oamenii sunt curioși și
apreciază că Proiectul aces
tui Obor prevede drumuri de
acces, parcări și multe alte
facilități care acum sunt de
ficitare.

Vom reveni cu detalii.
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Biblioteca Județeană și Centrul Cultural Județean continuă tradițiile 
Biblioteca Județeană “Al.

Odobescu”Calarasi a găzduit
miercuri, 24 februarie a.c.,
de la ora 11.30, evenimentul
intitulat “DOR DE TRA DI 
ȚII... DE DRAGOBETE IU 
BEȘTE ROMÂNEȘTE!”

Manifestarea sa desfasu
rat la Centrul Cultural
Județean Călărași și a cu
prins: cântece și descântece,

scenete, dans popular,recital
de poezie și un moment ar
tistic la mandolină.

Publicul călărașean sa
putut bucura și  de o expozi
ție de carte  din literatura ro
mana , și de pictură a doam
nei Milea Petronela și a dom
nului Ursu Cornel  cu tema
tica specifică manifestării.

Partenerii bibliotecii pentru

acest eveniment au fost:
Trupa de teatru “JOC”de la
Școala Gimnazială Nr.1 din
comuna Cuza Vodă, profesor
coordonator Niculina Comă
nescu, Cenaclul literar
“PHOENIX” Călărași și an
samblul MUGURAȘUL de la
Palatul Copiilor Călărași, re
prezentat de doamna Danie
la Tudor.    Marian Pîrloagă

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului Local în ședinţă ordinară

Primarul Municipiului Călărași,
În temeiul art. 39, alin. 1 și art. 68, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată:
DISPUNE:
Articol unic: Consiliul Local al municipiului Călărași se convoacă în ședinţa ordinară, joi, 25.02.2016, ora 16.30, în sala de ședinţe a Consiliului Local Călărași,

cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcţii al Direcţiei de Asistenţă Socială Călărași.
2. Proiect de hotărâre privind constituirea Consiliului Consultativ la nivelul municipiului Călărași și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcţionare

a acestuia.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual municipal pentru acordarea finanţărilor nerambursabile, valabil pe anul 2016.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea investiţiilor pe anul 2016 ale S.C. ECOAQUA S.A. - Sucursala Călărași, investiţii care se vor finanţa din cota de dezvoltare

rezultată din tarifele de apă și canalizare.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanţă pentru serviciile publice de alimentare cu apă și canalizare pe anul 2016, pentru mu-

nicipiul Călărași.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru investiţia cu titlul ,,MODERNIZARE STRĂZI ÎN CARTIERUL MIRCEA VODĂ”,

municipiul Călărași.
7. Proiect de hotărâre privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Călărași a unui imobil – teren, în suprafaţă de 532 mp – Șoseaua

Chiciului, situat în intravilanul municipiului Călărași, judeţul Călărași.
8. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului de principiu referitor la aprobarea vânzării imobilului teren, proprietatea privată a municipiului Călărași,

situat în municipiul Călărași, strada Aleea Măgureni, nr. 5, către Enache Eugenia.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea exercitării dreptului de uz și servitute de către S.C. Enel Distribuţie Dobrogea S.A. asupra unor
terenuri aparţinând unităţii administrativ teritoriale municipiul Călărași, în vederea amplasării capacităţii energetice de distribuţie a energiei electrice de

interes public, PTAB amplasat în curtea Uzinei de Apă din municipiul Călărași, judeţul Călărași.
10. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii ,,ION NEAGU”, Sălii Polivalente din municipiul Călărași, situată pe strada Alexandru Sahia.
11. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii de strada ,,Prelungirea I.L. Caragiale”, unui acces pietonal situate în zona de nord a municipiului Călărași.
12. Proiect de hotărâre privind utilizarea sumei de 8.139.000 lei din excedentul anual al bugetului municipiului Călărași rezultat la încheierea exerciţiului bu-

getar 2015, în exerciţiul bugetar 2016, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare.
13. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Călărași pe anul 2016.
14. Proiect de hotărâre privind concesionarea cu licitație publică a imobilului teren, proprietate privată a municipiului Călărași, situat în Călărași, Bulevardul

Republicii, nr. 19P, cu număr cadastral 28848, în vederea realizării unui spațiu comercial-prestări servicii.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului local de acţiune revizuit, realizat cu membrii Grupului Local de Sprijin Călărași, pentru perioada 2014-

2020, în vederea funcţionării programelor ROMED/ROMACT.
16. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru imobilul ,,CASA 1891”, situate în intravilanul municipiului Călărași, strada Inde-

pendenţei, nr. 33 (fost 37), judeţul Călărași.
17. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea unui autogreder prin leasing financiar pe o perioadă de 5 ani, de către Serviciul Public Pavaje Spaţii Verzi Călă-

rași.
18. Diverse:
- informare și raport pe semestrul II al anului 2015, înaintat de Direcţia de Asistenţă Socială Călărași.

Primar,

Daniel Ștefan Drăgulin

Nr. 271 Vizat pentru legalitate,

Emisă la Călărași Secretarul municipiului,

Astăzi, 18.02.2016 Cs. jr. Sârbu Mărgărit



Este vorba de oameni ca
re locuiesc la case, bă
trâni sau persoane cu

venituri foarte mici, ori per
soane care locuiesc singure.

Caz concret multe persoa
ne din cartierul Mircea Vodă,
Cărămidari ori Măgureni.

Acestea sunt somate ca
până la sfârșitul lunii aprilie să
încheie Contracte cu Ecoaqua
pentru a își branșa WCurile
din curți la apă și canalizare.

Altfel aceștia sunt ame 
nințați cu amenzi de la 2000
la 4000 ron de la Garda de
Mediu.

Dacă ei nu doresc contrac
te trebuie să facă dovada că
closetele lor din curți nu po
luează pânza de apă freatică
și solul.

Despre marea poluare cu
chimicale deversate direct în
Borcea de către agenți eco
nomici nu se spune nimic.

La fel Garda de Mediu nu
are o campanie de informare
privind cum trebuie construi
te fosele pentru closetele
călărășenilor săraci.

Ecoaqua urmărește doar
realizarea de Contracte cu

forța, mulți cetățeni fiind
speriați de prețurile mari care
se cer și neputința de a le
plăti.

Mulți se întreabă pe bună
dreptate de ce metrul cub de
apă în Călărași este cel mai
mare din sud estul țării. De ce
Slobozia are prețul redus la
jumătate față de Călărași în
condițiile în care aceștia pom
pează apa vreo 50 km din
dreptul loc Modelu.

Principiile de tarifare echi
tabilă ori transparenta si res
ponsabilitatea publica prin
consultare cu utilozatorii po
menite în art 7 din legea
241/2006 privind utilitățile
publice nu se văd. 

Se vede reaua intenție în
exploatarea populației cu ser
vicii la prețuri mari... spun
cetățenii. Pentru că nu există
transparență publică prin
consultarea cu utilizatorii, ci
numai și numai interes. Inte
resul unor firme de a se
îmbogăți. 

Pe de altă parte există și
cereri ale locuitorilor de pe
unele străzi de a se branșa la
canalizare. Aceasta ori nu

există ori nu este funcțională,
ex. cartier Cărămidari.

Până în prezent Ecoaqua
nu a informat despre po 
sibilitățile tehnice, ce prețuri
ar presupune realizarea pen
tru fiecare locuință/ solicita
tor. La fel nu există informare
privind costurile lunare pe ca
re lear putea suporta.

Domnul director al Ecoa
qua spunea întrun interviu
acordat pentru Actualitatea
de Călărași: ,,După cum se
cunoaște, conform ultimelor
modificări ale Legii Utilităților
Publice, cetățenii au obligația
să se racordeze la rețeaua de
canalizare, acolo unde aceas
ta există. Deja am început o
actiune de semnalizare a lo
cuitorilor din municipiu prin
care facem această informa
re. Leam dat și un termen să
se conformeze, 30 aprilie.
Dar, probabil, că acest ter
men îl vom prelungi. Înțeleg
că nu toți călărășenii au posi
bilitatea financiară de a se ra
corda la rețeaua publică de
canalizare, așa cum vrem
noi. 

O să analizăm, punctual,
fiecare situație, în parte, a ce
tățenilor ce locuiesc la case și
nu pot face o asemenea in
vestiție și vom vedea ce so
luții găsim.”, a spus directorul
Societății Ecoaqua, ing.Cezar
Neagu.

Mulți cetățeni din cartierul

Mircea Vodă care au primit
somații de la Ecoaqua văd în
aceastea, amenințare iar în
comunicatul dlui director con
fuzie.

Pentru că mulți nu au bani și
sunt săraci pentru canalizare.

Cum răspundeți detaliat
domnule Neagu Cezar aces
tora? Detaliat pentru fiecare

stradă și fiecare situație în
parte… 

Sau se vor trezi cu Garda
de Mediu trimisă de dvs. pes
te ei că nu au făcut contract
de racordare la apă și canali
zare la closetul din curte?

Așa de probă vreo 40 de
milioane amenda…
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Cât costă un vot? Aceasta pare să fie
întrebarea pusă pe șoptite în diverse medii , dar în
trebare nepusă intervievatiilor în niciun sondaj de opi
nie. Deși legea electorală de atătea ori refăcuta sti
pulează contravenții severe si chiar în mod expres pa
sibilitatea închisorii petru cumpărarea acestui drept
fundamental de a alege și de
a fi ales , legea cererii si
ofertei va functiona din plin
si în anul de gratie 2016. Pai
doar exista precedente din
plin , niste nulitati absolute
au ajuns prin aceasta meto
da fie sa conducă mari colec
tivitati , fie parlamentari , fie
sefi de stat. Ne asteapta
așadar un 2016 din punct de
vedere electoral fierbinte cu
doua scrutine electorale, lo
cale si parlamentare, deose
bit de importante daca ne
gândim la dezvoltarea sau
nu a României în urmatorii
patru ani. O dezvoltare care
nu poate avea loc prin trafi
carea celui mai important
drept cetatenesc , dreptul la vot , ci doar prin platfor
me si candidati credibili ca vor materializa respectivele
programe . Altfel ne vom trezi , a câta oara?cu alesi
locali sau membrii ai Parlamentului Romaniei , care
nu îi vor reprezenta pe cei care iau votat , ci doar
grupurile de interese care au facilitat cumpararare vo
turilor si implicit a functiilor respective . Tragic e ca
aceste grupuri de interese sunt pur si simplu grupuri
infractionale bine organizate cu divese ramificatii. 

Gabriel Dinu

Distrugerea străzilor continuă
în cartierul Farfuria

Locuitorii din cartierul Farfuria
se întreabă de ce nu se termină
haosul produs de lucrările de
apă canalizare.

Ni sa spus că acest proiect în
cetează pe 31 decembrie 2015.
Suntem la sfârșitul lui februarie și
iată că încep alte lucrări.

Alte distrugeri de străzi, alte
străzi pe care le lasă pline de
gropi și nu le repară.

Strada noastră era betonată.
Au sparto și or să o acopere cu
pământ, ca în restul orașului
spune un cetățean revoltat.

Până când?

Contracte sub amenințare?
În municipiul Călărași și mai ales în cartie-

rele mărginașe sunt foarte mulți cetățeni
care nu au posibilități financiare de a își
permite un WC în casă pe care să îl racor-
deze la rețeaua de apă și canalizare.



Intervenţie la
incendiu de

plante furajere
în comuna

Șoldanu
Pompierii militari din ca

drul Gărzii de intervenție
Budești au acționat rapid
pentru stingerea incendiu
lui, timp de aproximativ 20
de minute, lichidând arde
rea în limitele găsite

Potrivit primelor cerce
tări efectuate de către
pompierii militari la fața lo
cului, se pare că incendiul
a fost posibil din cauza jo
cului unui copil cu focul în
apropierea materialelor
combustibile

În data de 22.02.2016,
ora 14.57, un echipaj spe
cializat de stingere din ca
drul Gărzii de intervenție

Budești a fost solicitat să
acționeze pe raza localității
Șoldanu, pentru stingerea
unui incendiu de plante fu
rajere, care se manifesta
violent întro  gospodărie,
proprietate individuală,
aparținând lui Irinel C.

La sosirea echipajului de
stingere, incendiul se ma
nifesta cu flacără și cu fum
dens la depozitul de plante
furajere, existând risc de
extindere la celelalte anexe
și  bunuri materiale aflate
în imediata vecinătate.

Pompierii militari din ca
drul Gărzii de intervenție
Budești sau deplasat la
această intervenție cu o
autospecială de stingere cu
apă și spumă, acționând
rapid și eficient pentru li
chidarea incendiului, timp
de aproximativ 20 de mi
nute.

Potrivit primelor cerce
tări efectuate de către
pompierii militari la fața lo

cului, se pare că incendiul
a fost provocat de nepotul
proprietarului, care sa ju
cat cu chibriturile lângă
plantele furajere depozita
te în gospodărie. 

În urma incendiului au
ars aproximativ 1000 kg de
plante furajere, valoarea
pagubelor fiind estimată în
acest caz la suma de circa
300 de lei.

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

Recomandări ale
I.S.U. „Barbu

Știrbei” al
judeţului
Călărași

Pentru preîntâmpinarea
producerii unor incendii ge
nerate de exploatarea sis
temelor de încălzire a lo
cuințelor și gospodăriilor
cetățenești, Inspectoratul
pentru Situații de Urgență
„Barbu Știrbei” Călărași re
comandă cetățenilor, ca la
folosirea acestora, să se
respecte următoarele mă
suri de prevenire: nu su
prasolicitați instalațiile
electrice prin alimentarea
mai multor consumatori
electrici (radiatoare, plite,
boilere, etc.) de la aceeași
sursă (prelungitor, priză) în
același timp deoarece con
ductorii se încălzesc și izo
lația se topește, producând
scurtcircuitul electric; nu

lăsați aparatele electrice
sub tensiune când nu le fo
losiți, deoarece pot consti
tui în orice moment surse
generatoare de incendiu;
nu amplasați conductorii
electrici aflați sub tensiune
sub covoare, mochete sau
preșuri, deoarece un scur
tcircuit poate provoca
aprinderea acestora; nu
utilizați aparate electrice
improvizate sau conductori
electrici deteriorați sau ne
izolați corespunzător; pen
tru remedierea defecțiuni
lor constatate  la  aparatele
și instalațiile electrice de
fecte apelați la specialiști
sau la persoane autorizate;
nu amplasați perdelele sau
alte materiale textile în
apropierea surselor de căl
dură, deoarece acestea pot
lua foc foarte ușor; nu su
prasolicitați sobele cu acu
mulare de căldură și nu lă
sați mijloace de încălzire
nesupravegheate sau în
grija copiilor; nu amplasați
materiale combustibile la
mai puțin de un metru față
de mijloacele de încălzire
(sobe, radiatoare, plite
etc.); nu depozitați mate
riale combustibile (lemne,
carburanți) în podurile lo
cuințelor; nu utilizați coșuri
de evacuare a fumului de

teriorate sau neprotejate
termic față de materialele
combustibile din construc
ția locuințelor; înainte de
utilizare, sobele și coșurile
de fum vor fi verificate
pentru depistarea eventua
lelor defecțiuni (fisuri, cră
pături, depuneri de funingi
ne, înfundări, etc.); pe tim
pul funcționării mențineți
ușița focarului închisă, iar
în fața sobelor amplasați o
cutie metalică de protecție
în cazul căderii accidentale
a jarului sau lemnelor
aprinse; depozitați cenușa
și jăraticul în gropi specia
le, iar în condiții de vânt
stingețile cu apă; nu con
struiți sobele și coșurile de
fum în jurul grinzilor sau
altor elemente de con
strucție care pot lua foc;
atenție la prezența mono
xidului de carbon produs
de arderea incompletă sau
de coșurile de fum neîntre
ținute corespunzător; mo
noxidul de carbon este un
gaz inodor (fără miros) și
de aceea nu poate fi sesi
zat, iar inhalarea lui poate
să ucidă.

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

Călărași
Plt. adj. Tătăranu

ȘtefanOvidiu

După pensionarea fostului
Inspector Șef al Inspectora
tului de Jandarmi Județean
Călărași – Pavel Vizitiu,
funcția acestuia a fost prelua
tă interimar prin împuternici
re de către colonel Mihai Io
nel. Funcția de prim adjunct
ocupată de colonel Mihai Io
nel a fost ocupată prin împu
ternicire de către lt. col Marcu
Ionel. Acesta a fost coman
dantul subunității de jan
darmi din Oltenița.

Cei doi comandanți sunt
foarte bine cunoscuți călără 
șenilor, aceștia coordonând și
participând la majoritatea ac 
tivităților jandarmilor călără 
șeni.

Își propun continuarea
unui foarte bun manageriat al
activităților jandarmilor în fo
losul cetățenilor. Totodată o

eficientizare a activităților lo
gistice prin buna folosire a
autovehiculelor cu care a fost

dotată recent Jandarmeria
Călărași, realizarea unor con 
diții de muncă mai bune pen

tru jandarmi, o bună planifi
care și coordonare a activității
acestora.

fotografii preluate de
pe www.editia.ro si

www.oltenitaonline.ro
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1 Martie organizat de Primăria
Călărași în parcarea Orizont

Primăria Călărași a organi
zat câteva standuri în corturi
pentru vânzarea mărțișoare 
lor în parcarea auto dintre
Orizont și Big. Mai precis la
intersecția str Știrbei vodă și

str. București.
Aici comercianților li se vor

repartiza locuri pentru tara
be. Nu știm cum se vor îm
păca cu proprietarii de auto
turisme…

Jandarmeria Călărași are noi comandanți



Dragalina – acţiune de combatere a
sustragerii de energie electrică

Polițiștii Secției 4 Poliție Rurală
Dragalina și reprezentanți ai socie
tății de distribuție a energiei electri
ce, cu sprijinul polițiștilor Serviciului
pentru Acțiuni Speciale Călărași, au
desfășurat la sfârșitul săptămânii
trecute, pe raza comunei Dragalina,
o acțiune de prevenire și combatere
a furturilor de energie electrică.

În timpul activităților efectuate,
au fost identificate 5 locuințe racor
date ilegal la rețeaua de energie
electrică prin intermediul unor in
stalații clandestine, de ocolire a
echipamentelor de măsurare și în
registrare.

În fiecare caz în parte au fost de
marate cercetările sub aspectul să
vârșirii infracțiunilor de furt și deți
nere și folosire de instalații electrice
clandestine.

Mandat, pus în executare de poliţiști

La data de 19 februarie 2016, po
lițiști din cadrul Serviciului de Inves
tigații Criminale Călărași și Secției 6
Poliție Rurală Grădiștea au pus în
aplicare mandatul de executare a
pedepsei cu închisoarea, emis în
aceeași zi pe numele unui bărbat de
45 ani.

Acesta, condamnat la 4 ani și 4
luni de închisoare pentru furt, a fost
încarcerat în Penitenciarul Slobozia.

Infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe
drumurile publice, constatate de poliţiști

Prins la volanul unui autoturism,
la doar 17 ani și fiind sub influența
alcoolului

În noaptea de 20/21 februarie

2016, pe raza municipiului Oltenița,
polițiștii au depistat pe  G. Ionuț, de
17 ani, din localitate, în timp ce con
ducea un autovehicul, fără a poseda
permis de conducere.

Tânărul a fost testat cu aparatul
alcooltest, rezultatul fiind de 0,21
mg/l alcool pur în aerul expirat.

La volan, sub influenţa alcoolului

În noaptea de 20/21 februarie
2016, polițiștii rutieri din Oltenița au
depistat pe bulevardul Mărășești un
autoturism condus de B. Vasile, de
48 ani, din comuna Chirnogi, jude
țul Călărași, care prezenta o con
centrație alcoolică de 0,82 mg/l al
cool pur în aerul expirat. 

Conducere auto, fără permis
În noaptea de 20/21 februarie

2016, polițiștii din Dor Mărunt au
depistat, pe raza satului Dragoș Vo
dă, un autoturism condus de B.
Laurențiu, de 21 ani, din localitate,
care nu posedă permis de conduce
re.

Moped, condus de un tânăr, fără permis

În dupăamiaza de 21 februarie
2016, polițiști din cadrul Secției 1
Poliție Rurală  Călărași lau depistat
pe B. Costel, de 21 ani, din comuna
Modelu, județul Călărași, în timp ce
conducea un moped pe DN 3B, fără
a poseda permis de conducere. 

În fiecare caz în parte au fost de
marate cercetări pentru coniterea
de infracțiuni rutiere. 

Evenimente rutiere

În dupăamiaza de 21 februarie
2016, L. Ștefan, de 20 ani, din co
muna Mânăstirea, a condus un au

toturism pe DN 31, în comuna Chi
selet, și a accidentat ușor pe T. Va
lentina, de 30 ani, care sar fie de
plasat la marginea părții carosabile. 

Conducătorul auto și pietonul au
fost testați de polițiști cu aparatul
alcooltest, rezultatele fiind negative.

În cauză se efectuează cercetări
pentru vătămare corporală din cul
pă.   

În ziua de 20 februarie 2016, V.
Traian, de 27 ani, din comuna Cur
cani, a condus un autoturism pe ra
za localității și a acroșat ușor un co
pil de 12 ani, care se deplasa cu bi
cicleta, la marginea părții carosabi
le.

După impact, conducătorul auto
a părăsit locul accidentului, fiind gă
sit ulterior la domiciliu. Acesta a fost
testat cu aparatul alcooltest, rezul
tatul fiind negativ.

Cercetările se efectuează în con
tinuare pentru determinarea tuturor
cauzelor producerii accidentului.

REGULI GENERALE PENTRU
SIGURANŢA PIETONILOR, CA
PARTICIPANŢI LA TRAFICUL
RUTIER:

• Pe cât posibil, pietonii trebuie să
evite deplasarea pe partea carosa
bilă a drumurilor publice, iar atunci
când totuși le folosesc, să o facă, de
fiecare dată, cu maximă precauție,
fără să stânjenească ori să împiedi
ce circulația celorlalți participanți la
trafic. 

• De fiecare dată  când drumurile
sunt amenajate cu trotuare, poteci
laterale sau în lipsa acestora, cu
acostamente practicabile, pietonii
sunt obligați să le folosească.

• În situația când nu este posibil
folosirea trotuarelor, a potecilor la
terale sau a acostamentelor sau da
că acestea lipsesc, pietonii pot folosi

cu maximă precauție partea carosa
bilă pentru deplasare, cât mai
aproape de marginea acesteia. 

• Atunci când sunt nevoiți să se
deplaseze pe partea carosabilă, pie
tonii trebuie să circule pe partea
stângă a drumului, în sensul de
mers, afară de cazul când această
deplasare este de natură să pericli
teze siguranța, precum și în alte îm
prejurări deosebite. Pietonii care cir
culă pe partea carosabilă a căilor ru
tiere trebuie, pe cât posibil, să se
deplaseze pe un singur șir, mai ales
pe timpul nopții, când vizibilitatea
este redusă sau intensitatea traficu
lui este mare. 

• În timpul nopții, pietonii care
circulă pe partea carosabilă a dru
mului public trebuie să poarte pe
îmbrăcăminte sau pe alte obiecte,
accesorii cu proprietăți reflectori
zante ori să țină în mână o sursă de
lumină albă sau galbenportocalie
vizibilă de la distanță cât mai mare.

• Atunci când doresc să traverse
ze, pietonii sunt obligați să foloseas
că trecerile semnalizate ca atare
sau să utilizeze pasajele denivelate
amenajate în acest scop, acestea fi
ind considerate cele mai sigure lo
curi pentru traversare.

• Pietonii trebuie să se angajeze
în traversare carosabilului doar du
pă ce în prealabil sau asigurat că
acesta se poate face în deplină si
guranță

• În condiții meteorologice deose
bite,(noapte, ploaie, ceață, ninsoa
re) când de regulă vizibilitatea este
redusă, pietonii trebuie sa manifes
te un plus de atenție și să se anga
jeze în traversare numai după ce s
au convins că nu există nici un pe
ricol.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI CALARASI
SERVICIUL PUBLIC PIETE OBOARE

ANUNT DE LICITATIE
Primaria Municipiului Calarasi,str.Bucuresti nr.140A, prin
Serviciul Public Piete Oboare, Cod fiscal , 4198936 , Agroa
limentar Big, telefon 0242/333040, cont
RO35TREZ20124700220 XXXXX, deschis la Trezoreria Ca
larasi, organizeaza in 17.03.2016, ora.11.00, licitatie pu
blica deschisa pentru concesionare.
• Imobilteren, suprafata de 1200 mp Mircea Voda.
• Spatiu nr.10 Piata Centrala Hala Carne.
• Spatiile nr.6,11,12,15,18,19 si 20 subsol Hala Lactate Pia
ta Big.
Documentatia de atribuire se pune in vanzare la data de
07.03.2016, sediul SPPO.
Costul unui exemplar este 100 lei
Data limita depunere oferte ; 16.03.2016 ora 15.00, sediul
SPPO.
Data limita pentru solicitarea clarificarilor 14.03.2016, se
diul SPPO
Numarul de exemplare in care trebiue depusa fiecare oferta
– 2 exemplare.
Data/locul desfasurarii licitatiei 17.13.2016, ora 11.00 la
sediul SPPO.
Instanta competenta solutionare eventuale litigii: Tribunalul
Calarasi, str.Bucuresti, nr.106, cod postal 910068 Calarasi.

Director
Ing. Manea Vasile
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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.
II nn ff oo rr mm aa ţţ ii ii ::   --   tt ee ll ::   00 22 44 22 -- 33 11 22 88 00 00   --   ss ii tt ee ::     ww ww ww.. cc uu ll tt uu rr aa ll cc ll .. rr oo

4 – 10 martie 
Orele: 17,00; 20,00
Luni: orele 17,00 nu este proiectie

The Brothers Grimsby - 2D
• Regia: Louis Leterrier
• Cu: Sacha Baron Cohen, Isla Fisher, Mark Strong
• Gen film: Comedie
• Durata: 82 minute
• Premiera in Romania: 04.03.2016
O nouă misiune forțează un spion de top să facă echipă cu fratele lui, un microbist
huligan.

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.



Este cunoscut că pe tim 
pul mandatului fostu
lui primar Dragu Nico

lae, acesta a aprobat mu
tarea în clădire a unor

rromi defavorizați. Aceștia
se pare că au distrus tot ce
însemna uți, parchet, pod
și tâmplărie de lemn pen
tru a se încălzi pe timpul

iernii. Distrugerea a conti
nuat. Sa furat centrala
termică ce era amplasată
la subsol. Clădirea a fost
un reper istoric al orașului

nostru. Aici după așa nu
mita Revoluție au funcțio 
nat Oficiul Stării Civile și se 
diul PNL, birouri de copiat
acte și firma ICRC Munte
nia. Tot aici au fost depozi
tate arhive.

Nu se știe cine va câștiga
lucrarea de reabilitare și
cum va fi reabilitată clădi

rea din care nu au mai ră
mas în picioare nici măcar
toți pereții. Aceasta este
încă un pericol pentru au
tovehiculele și pietonii ce
trec pe lângă ea.

De menționat dezintere
sul multor primar pentru a
conserva această clădire.

Marian Pîrloagă

Este strigătul nu numai al
admiratorilor sportului călă 
rășean care sunt nevoiți să își
parcheze autoturismele pe tro
tuare ci și al pietonilor obligați
să circule pe șo sea ua aglome
rată.

Este strigătul locatarilor din
blocurile de pe strada Progresul
care nu își mai pot parca auto
turismele în fața blocului.

Vă rog frumos, scrieți dlui
primar Drăgulin să nu ne
uite...spune o doamnă care nu
își poate parca autoturismul pe
strada Progresul.

Nu pot sa o parchez nici pe
strada Flacăra, nici pe
București, nici pe Cornișei 
toate locurile sunt ocupate.

Plătesc taxe și impozite. Un
de să o duc? În pădure?

Iam comunicat doamnei res

pective că nu am rarat nici noi,
presa vreo ocazie și lam întrebat
pe dl primar când se vor construi
cele 200 locuri de parcare din
Proiectul Sălii Polivalente.

Domnia Sa nea asigurat că
și acest proiect are o prioritate,
că va rezolva situația relatată și
de noi, jurnaliștii.

Pentru ai readuce aminte

postăm fotografii de la meciul
AHC Călărași  Steaua Bu 
curești.

Fotografiile
sunt realizate în

timpul meciului. Pentru că la
terminarea acestuia pe strada
Progresul este HAOS.
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C M Y K

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

Vrem pacare la Sala Polivalentă

Fosta clădire a Poștei Călărași va fi reabilitată
Primăria Călărași a prevăzut în acest an bani la Bugetul local pen-

tru reabilitarea clădirii istorice a Poștei, situată la intersecția str.
Heliade Rădulescu și str București.


