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Ideologia mea este sublimul redus la esenţe.
Eu cred că frumuseţea reprezintă echitatea absolută, domnule!
Fac parte din partidul oamenilor sensibili. O grupare politică
neînsemnată, mereu în opoziţie Constantin Brâncuși

ALDE a lansat
candidații la

alegerile locale
(Virgil Dumbravă

/primar mun.
Călărași; Bogdan

Georgescu /
președinte
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Mă oblig
pentru binele
comunității.
Interviu cu

primarul loc.
Ștefan cel Mare
– înv. Pandea
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Primarul
Aurel Vasile

și com.
Jegălia

aflată în
continuă
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Proiectele mele
merg înainte.
Pentru binele

locuitorilor din
com. Unirea.
Interviu cu

primarul
Anghel Olteanu pagina 7

Se știe că de
Spitalul Judeţean
Călărași nu a mai
rămas decât nu-
mele de ju-
deţean… El a fost
evaluat de Minis-
terul Sănătăţii și
trecut de la gra-
dul 3 la gradul 4  –
în aceeași catego-
rie cu Spitalul
Orășenesc Lehliu
Gară și Spitalul
municipal Olteniţa.
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Adevărul a ceea ce înseamnă declasificarea
Spitalului Județean Călărași

Radu Iulian primar (PNL) și
Moroianu Mitică viceprimar (PSD),
oameni apreciați de Comunitatea

din Coslogeni, Dichiseni și Satnoeni
Pe 10 martie i-am găsit pe

primarul și viceprimarul din Di-
chiseni  tot pe teren. Erau preo-
cupați de demolarea anexelor
ruinate ale Căminului din Sat-
noieni locație unde doresc să
amenajeze un parc pentru co-
pii modern, prevăzut cu piste,
bandă și aparate sportive.
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Începând din 4 martie ziarul

„Realitatea din Călărași” poate fi găsit

și la magazinul IMMEDIO din

KAUFLAND CĂLĂRAȘI. Magazinul

comercializează reviste, cărți, loto,

bilete evenimente, jucarii dar și

reîncărcări electronice.
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Fapte și nu vorbe, ori promisiuni
– interviu cu primarul com.
Borcea, Aniel Nedelcu (PNL)
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Primarul PSD din com.
Roseți, Nicolae Râjnoveanu

declară că proiectele sale
sunt ca și finalizate
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ANSAMBLUL BĂRĂGANUL ÎN CIOFF

Pentru a fi o contribuție
semnificativă la întreți-
nerea și consolidarea

identității cul turale a unui po-
por și a diversității acestuia,
un festival de folclor trebuie
să fie pus în aplicare într-un
context cultural adecvat.

Din anul 1970, CIOFF (In-
ternational Council of Organi-
zations of Folklore Festivals
and Folk Arts – Consiliul In-
ternațional al Organizării de
Festivaluri Folclorice) lucrează
pentru promovarea și difuza-
rea culturii tradiționale. 

Prin activitățile sale,
CIOFF are următoarele
obiective principale:

1. Promova patrimoniul i -
material, prin forme de expri-
mare, cum ar fi dansul, mu-
zica, jocuri, ritualuri, obiceiuri

și alte arte;
2. Servirea obiectivelor

UNESCO;
3. Să sprijine activitățile

membrilor săi și cele ale orga-
nizațiilor non-guvernamenta-
le care lucrează în domeniul
folclorului și al patrimoniului
cultural;

4. Servirea păcii și a non-
violenței prin punerea în apli-
care a obiectivelor de mai sus.

În prezent, CIOFF, la nivel
mondial acoperă 118 țări ale
lumii, cu 67 de secții naționa-

le, 21 de membri asociați și
30 de membri. 

Începând din anul 2016,
Ansamblul Folcloric „Bărăga-
nul” este și el afiliat CIOFF.
Acest lucru este o mare reali-
zare pentru ei pentru că astfel
prin autenticitatea lucrurilor pe
care ansamblul le prezintă în
spectacolele sale, diversitatea
acestora și a bordarea cu pro-
fesionalism, ansamblul a de-
venit unul dintre promotorii cei
mai autorizați ai folclorului din
Muntenia. Prin această afiliere
pretențiile au crescut, membrii
ansamblului fiind din ce în ce
mai motivați să facă performa-
nță, să facă cunoscute tradiția
populară românească, prin fru-
musețea dan surilor și a portu-
rilor populare, peste hotare. 

Cristina BOBOC

Un festivalul internațional de folclor are drept scop protejarea, promovarea
și difuzarea patrimoniului cultural a unei țări, regiuni sau oraș, prin intermediul
muzicii specifice, dansului popular și ale jocurilor populare, ritualuri, obiceiuri,

îndeletniciri de artizanat și a altor arte.

Vand casa in sat Rasa-Gradistea, cu 4 camere, tencuita exterior, tabla schimbata recent. teren 4850 mp. pret 40 000 lei. Telefon 0729.455736

Colectiv Directorial
Leonida Jecu / 0721.796092 si Adrian Arvinte

Redactor-sef : Marian Dorin Pirloaga
Fotoreporter : Catalin Cojocaru

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

email: realitatea.calarasi@hotmail.com

Poliţiștii și militarii vor avea pensii
speciale în cuantum de 80% din baza
de calcul în loc de 65% ca în prezent
Comisia pen-

tru buget, fina-
nțe, activitate
bancară și piață
de capital a Se-
natului a adop-
tat o serie de
amendamente
prin care pensiile
pentru militari,
polițiști și func-
ționari publici cu statut special ar putea fi calculate la un cu-
antum de 80% din baza de calcul, în loc de 65%, așa cum
este stabilit în prezent. Totodată, pensia recalculată nu poate
depăși 100% din baza de calcul.

Potrivit unui amendament la proiectul de lege pentru apro-
barea OUG 57/2015, militarii, polițiștii și funcționarii publici cu
statut special, cu vechime cumulată de cel puțin 25 de ani,
beneficiază, la împlinirea vârstei prevăzute de legea pensiilor
de serviciu, de o pensie specială în cuantum de 80% din baza
de calcul.

Un alt amendament, adoptat de senatorii din Comisia pen-
tru buget, prevede că pensia stabilită, recalculată și actuali-
zată nu poate depăși cuantumul de 100% din baza de calcul.

Potrivit mediafax.ro., OUG 57/2015 a fost contestată de
foști militari, care au protestat în fața Guvernului la sfârșitul
lunii decembrie pentru că ordonanța nu ar mai permite luarea
în calcul a unor sporuri și a altor drepturi bănești temporare
sau susceptibile de a fi introduse cu dedicație doar pentru un
eșantion restrâns de beneficiari, pensiile urmând să fie calcu-
late în funcție de soldă sau salariul brut într-un interval de
șase luni consecutive din ultimii cinci ani.

În forma inițială a OUG 57/2015, formula de calcul pleacă
de la o bază de 65% din salariu, la care se adăuga unu la sută
pe an, după 25 de ani de vechime, procentajul putând crește
doar până la 85%.

CC uu ii   tt rr ee bb uu ii ee   ss ăă -- ii   pp ee ss ee ??
Mai mulți călărășeni ca-

re am tranzitat strada Fla-
căra la intersecția cu str
Gh. Lazăr ne-am distrus
jantele autoturismelor. Ai -
ci sunt gropi adânci în ca-
rosabil, astupate cu pă-
mânt ori mocirlă – după
caz, nici măcar cu pietriș
tasat, gropi a căror traver-
sare nu se poate face prin
ocolire ci numai cu urmări
asupra jantelor. Degeaba
am strigat mai mulți utili-
zatori pe facebook către
luarea de măsuri pentru
că în acest așa zis munici-
piu nimeni nu pare a fi
responsabil.

Repunem fotografii după
5 zile de nepăsare, pentru
ca cei responsabili să în-
cerce să le vadă de la bi-

rourile bine încălzite din
care nu mai vor să iasă
decât după Alegeri. Este

vorba de strada Gh. Lazăr,
unde o firmă căreia i se
păstrreză tainică identita-

tea a distrus carosabilul și
l-a lăsat așa. Pe șosea se
văd și dâre de ulei de la

unul care probabil și-a
spart baia de ulei.

Marian Pîrloagă



Declasificarea condu-
ce la scăderea cu
10% a fondurilor

alocate Spitalului, implicit
scăderi salariale pentru
personal ori puneri de dis-
poziție. Mai grav rezultă
scăderea numărului de
gărzi asigurate de Spital,
respectiv desființarea unor
linii de gardă pentru anu-
mite specializări medicale
ca de exemplu ATI, pedia-
trie etc. Astfel dacă se des-
ființează o linie de gardă la
pediatrie de exemplu, copi-
ii nu mai sunt tratați la ur-
gențe, aceștia urmând să
vină pentru tratament a
doua zi ori după week-end
la cabinetele care mai exis-
tă în Spital. Spunem care
mai există pentru că mulți
doctori, pentru ca cei de la
pediatrie și-au dat recent
demisia. Liniile de gardă ce
mai rămân funcționale ar
trebui să asigure și celelal-
te servicii medicale. Aceas-
ta depășește competența
medicilor, specializarea lor
și pot genera probleme ju-
ridice ca urmare a exerci-
tării profesiei ex. malpra-
xis. De aceea cei care vor
mai profesa se vor limita la
anumite intervenții medi-
cale fără a face experimen-
te pe pacienți.

Problemele medicilor din
așa zisul Spital județean
continuă. Aceștia sunt ru-
gați în continuare de ma-
nager să efectueze servicii
la UPU – ei nefiind încadrați
și remunerați pentru servi-
ciile de urgență. În luna
aprilie urmează altă neno-
rocire asupra Spitalului.
Acesta va fi acreditat.

Există voci care s-au
pronunțat asupra proble-
melor din Spital indicându-
se Secția de pediatrie.
Adevărul este undeva la
mijloc, la fața locului ma-
nagerul și salariații impli-
cându-se parțial pentru re-
medierea aspectelor nega-
tive. Discuții cu personalul
medical demonstrează că
nu a existat nici bunăvoința
din partea  celor vizați cu
nereguli.

Declasificarea Spitalului
nu s-a făcut întâmplător,
unul din criterii fiind înca-

drarea a minim 3 medici
pentru fiecare specializare,
iar Spitalul având numai
unul pentru ATI, oncologie
ori cardiologie. Spitalul a
fost încurajat către declasi-
ficare spun unii, arătând că
responsabilul respectiv
Consiliul Județean a refu-
zat dotarea acestuia cu un
RMN, pe motiv că Răducu
Filipescu a apreciat că alte
sunt prioritățile…

În prezent nu se pot face
constatări la multe specia-
lizări medicale iar mai mulți

medici și-au dat demisia.
Angajații au o stare de spi-
rit de neîncredere de ten-
siune continuă chiar dacă
managerul le vorbește fru-
mos și se comportă bine cu
aceștia. Totul demonstrea-
ză că din rău se va ajunge
în mai rău. În viitorul apro-
piat.

Liderul județean al sindi-
catului Sanitas, dr. Valentin
Robescu spune clar: „pe-
nalizarea spitalului jude-
țean de urgență, este ca
urmare a atitudinii și rela-
țiilor pe care managerul
Șerban le-a avut cu perso-
nalul dar și cu sindicatul,
relații în care membrii de
sindicat și-au cerut dreptu-
rile iar el s-a făcut că plo-
uă. Nu au fost relații de
conlucrare și cooperare în
interesul spitalului, al pa-
cieților și personalului, ci
relații de confruntare”, a
spus liderul Sanitas, dr. Va-

lentin Robescu.
„Retrogadarea va condu-

ce inevitabil la: afectarea
calității actului medical, di-
minuarea  veniturilor de la
CAS, care va duce mai de-
vreme sau  mai târziu la di-
minuarea drepturilor sala-
riale, intervenții la schema
de personal specifică unei
unității de gradul IV,  con-
cedieri, scădere a atractivi-
tății pentru medici și deve-
nirea  spitalului  Călărași
într-o  unitate neatractivă”,
a mai spus liderul județean

al sindicatului Sanitas.
Presa, a smuls cu greu-

tate adevărul și din gura dr.
Dan Romulus Șerban care
mai este manager de Spi-
tal: „Intervențiile chirurgi-
cale de orice fel, efectuate
pe secția de obstetrică-gi-
necologie a Spitalului Jude-
țean de Urgență Călărași,
după ora 16:00, au fost fă-
cute ilegal sau la mica înțe-
legere. În principiu, dacă
au făcut cezariene au făcut
pe barba lor. Dar legal nu
aveau voie să facă. Doctorii
nu au voie să intervină chi-
rurgical după ora 16:00.
Ca legislație, nu au voie din
cauza clasificării secției de
obstetrică – ginecologie.
Acum ați înțeles de ce am
tăiat linia de gardă? Cazul
cu doamna aceea care a
murit, operată de Constan-
tin, și cu anestezista. Ei nu
aveau voie să intervină.
Pacienta trebuia trimisă la

București.
Răspunderea spitalului

nu există pentru că medi-
cul și echipa medicală își
pun parafa. Managerul spi-
talului nu poate să decidă
în dreptul unui doctor. Cre-
deți că la spitalul unde sunt
eu doctor vine managerul
să îmi spună dacă am voie
să fac asta sau nu…

Competența mea de
doctor este dată de faptul
că eu am trecut niște exa-
mene. Aia îmi dă mie com-
petență să intervin sau să
nu intervin. Să decid sau
să nu decid. Capacitatea lui
de a interveni este limitată
de condițiile exterioare.
Doctorii știu de aceste pre-
vederi, de la controlul Mi-
nisterului Sănătății efec-
tuat înainte de a veni eu
aici. Medicul în principiu in-
tervine, dar dacă se întâm-
plă ceva, medicul răspunde

asta e problema. Ăștia sunt
bolovanii pe care îi cărăm
noi în spate. Cezarienele s-
au făcut la mica înțelegere,
nu că era legal. Medicii și-
au asumat aceasta. Urgen-
ța, urgență în principiu se
trimite cu SMURD-ul. Nu ai
voie să intervii. A fost cazul
tinerei care a decedat. De-
cizia Ministerului Sănătății
a fost să fie trimisă la Bu-
curești. De ce nu ați trimis-
o la București? Scurt! Chiar
dacă… așa au motivat și
medicii că era să moară.
Domnule, te trezeai mai
devreme. Obligația ta lega-
lă era să o trimiți la Bucu-
rești…” a declarat  dr. Dan
Romulus Șerban, în cadrul
unei conferințe de presă,
organizată la sediul institu-
ției.

Un alt punct de vedere,
respectiv al celor ce pretind
că au administrat acest
Spital Județean minunat a

fost oferit presei ieri prin
vocea vicepreședintelui
Consiliului Județean Călă-
rași, viitor pretendent la fo-
toliul de președinte pe lista
PNL. Vizibil deranjat deran-
jat de întrebările presei (pe
care o evită nu întâmplă-
tor) privind activitatea vi-
zavi de Spital la sediul PNL,
Marian Dinulescu a decla-
rat:

„Vom ataca în instanță
ordinul ministrului. Toate
spitalele din țară au un
plan de conformare, care
era  valabil până la 31 de-
cembrie 2015, iar spitalul
din Călărași a fost singurul
declasificat din toată țara și
se încalcă un alt ordin al
Ministerului Sănătății, prin
care se stipulează că fieca-
re județ trebuie să aibă un
spital de urgență. Intențio-
năm să oprim acest ordin
al ministrului și să prelun-
gim perioada planului de
conformare, până la 31 de-
cembrie 2016. Consiliul Ju-
dețean Călărași a făcut
eforturi mari pentru acest
spital. Nu cred că există al-
te instituții în țară care să
facă ce am făcut noi, în ce-
le trei spitale de care răs-
pundem. Chiar am o si-
tuație din care reiese că,
de când a preluat unitățile
sanitare, de șase ani, Con-
siliul Județean a alocat
pentru Spitalul Județean de
Urgență, 254 de miliarde
de lei vechi, pentru Spitalul
TBC, 18 mld de lei vechi,
iar pentru Spitalul din Să-
punari, 28 de mld de lei
vechi.

În ceea ce privește de-
clarațiile făcute de mana-
gerul Spitalului Județean,
privind intervențiile chirur-
gicale făcute ilegal, nu știu,
că nu am citit încă presa,
dar o să aflu. Dar în spital
nu pot fi operații ilegale.
Managerul face afirmații
gratuite despre anesteziștii
bulgari, pe care nu îi mai
putem ține. Domnul mana-
ger e încă în Republica
Cauzaz, noi suntem în UE,
și așa cum pleacă medicii
noștri în alte țări să mun-
cească, și alții vin la noi. Nu
am verificat legea, dar mă
interesez și vă spun în con-
ferința viitoare!”, a conclu-
zionat viitorul candidat la
președinția Consiliului Ju-
dețean, din partea PNL Că-
lărași, Marian Dinulescu.

La finalul ediției aflăm
despre alt posibil scandal la
spitalul declasificat, pentru
că nu s a raportat o infecție
cu A1H1.

Marian Pîrloagă
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Adevărul a ceea ce înseamnă declasificarea
Spitalului Județean Călărași

Se știe că de Spitalul Județean Călărași nu a mai rămas decât
numele de județean… El a fost evaluat de Ministerul Sănătății și
trecut de la gradul 3 la gradul 4  – în aceeași categorie cu Spita-
lul Orășenesc Lehliu Gară și Spitalul municipal Oltenița. Cei care
au trecut prin acest așa zis Spital au văzut și câte 2 pacienți în-
tr-un pat. Numărul paturilor se va reduce la maxim 400. Servi-
ciile medicale se vor acorda numai pentru asigurați sau fapte
produse la maxim 70 km de acesta.
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Virgil Dumbravă, a fost
desemnat oficial candidat
la funcția de primar pentru
primăria Călărași.

Bogdan Georgescu, a
fost desemnat oficial candi-
dat la funcția de președinte
al Consiliului Județean Că-
lărași.

„ALDE, a dat dovadă de
maturitate politică, a fost
vorba de o  competiție in-

ternă de două luni și un
sondaj de opinie – pe care
nu le veți găsi la alte parti-
de.” – a declarat Virgil
Dumbravă.

„ Nu sunt șanse pentru
conducerea centrală pentru
a se răzgândi” –  a declarat
Bogdan Georgescu.

„Mulțumesc domnului
Dragu că m-a motivat, il
voi lua consilier personal

dacă voi câștiga alegerile.
Să nu vă asteptați să vin
cu mizerii împotriva lui
Drăgulin și a altor compe-
titori. O sa vin cu idei pen-
tru a se schimba fața
orașului. A fost greu ca un
viceprimar să se impună în
fața unui Consiliu Local, ca-
re a avut 95  % altă culoa-
re politică.” – a declarat
Virgil Dumbravă.

Astăzi, ALDE a lansat candidații la alegerile locale
(Virgil Dumbravă /primar mun. Călărași; Bogdan

Georgescu / președinte Consiliul Județean

„Sunt foarte mulți constructori călărășeni
care nu-și iubesc orașul” 

Interviu cu  ing. Cezar Neagu, director ECOAQUA Călărași
„Problemele tehnice nu

exista, lucrările sunt în grafic.
CRED că vom reuși să fi-

nalizăm până pe 30 aprilie.
Ne confruntăm cu probleme
în fiecare zi. Ca cetățeni ob-
servăm nereguli la lucrările
privind modul de compactare
al pământului după introdu-
cerea rețelei.

Constructorii care și-ar
iubi orașul ar face lucrările
mai de calitate.

Se lucra la un moment dat
pe vreo 40 de străzi, era
foarte greu sa monitorizăm
munca lor… Asfaltăm pe ici
pe colo… ECOAQUA, nu are
fonduri pentru a realiza ca-
nalizarea pentru apa prove-
nită de la ploi și topirea zăpe-
zii.”

„Primăria Călărași, trebuie

să realizeze toate aceste lu-
crări pe banii ei, sau proiecte,
fie că sunt în cartierul Măgu-
reni, pe str. Măgura, ori prel.
Independenței, sau Mircea
Vodă. Noi nu avem bani, nu
sunt prevăzuți pentru scur-
gerea apei fluviale.”

„În Măgureni, trebuie să
spargem din nou strada. Prin
forajul dirijat nu mai este po-
sibil să unim rețelele vechi cu
cele noi fiind foarte apropia-
te…”

Interviul Realitatea din Că-
lărași, oferă răspunsuri pe
care singurul responsabil (
dir. Cezar Neagu) le dă călă-
rășenilor. Comunică prețurile
pentru apă și canalizare, pe
care se chinuie a le menține
la nivelul anilor 2013.

Realitatea din Călărași

Poliția rutieră din Călărași nu iartă pe infractorii de pe șosele
Nu poseda permis și a

încercat să se sutragă
verificărilor polițiștilor /
Tânărul a fost reținut

Un tânăr care circula fără
permis de conducere, a în-
cercat să se sustragă con-
trolului și a avut o un com-
portament violent, inclusiv
la adresa polițiștilor care l-
au prins, a fost reținut.

În noaptea de 12/13
martie 2016, polițiștii au
efectuat semnal pentru
oprirea unui autoturism ca-
re circula pe strada Eroilor,
din municipiul Călărași,
conducătorul auto conti-
nuându-și însă deplasarea
până pe strada București,
unde a avariat două autov-
cehicule parcate.

Tânărul de la volan a în-
cercat să părăsească locul
evenimentului rutier soldat

cu pagube materiale, pă-
trunzând prin escaladare în
curtea unui imobil, fiind
prins cu operativitate de
polițiști.

Acesta a fost identificat
în persoana lui V.N., de 23
ani, din municipiul Călă-
rași, care nu posedă per-
mis de conducere și a refu-
zat testarea cu aparatul
etilotest. Mai mult, în mo-
mentul în care i s-a solicitat
să fie condus la spital în
vederea recoltării de probe
biologie, a devenit violent,
amenințând polițiștii.

Procurorii au dispus în
cauză, potrivit competen-
țelor, măsura reținerii pen-
tru comiterea infracțiunilor
de ultraj, conducerea unui
vehicul fără a poseda per-
mis de conducere, refuzul
sau sustragerea de la pre-

levarea de mostre biologi-
ce, violare de domiciliu și
distrugere.

Persoana bănuită a fost
depusă în Centrul de Reți-
nere și Arest Preventiv Că-
lărași, urmând să fie pre-
zentată Judecatoriei Călă-
rași cu propunerea de
arestare preventivă.

Eveniment rutier
În dimineața de 12 mar-

tie 2016, Z. Ionel, de 34
ani, din comuna Alexandru
Odobescu, a condus un au-
toturism pe DJ 307 A și a
accidentat pe R. Maria, de
83 ani, care s-ar fi angajat
în traversarea străzii prin
loc nepermis și fără să se
asigure.

Pietonul a fost transpor-
tat la spital pentru îngrijiri
medicale.

Conducătorul auto și pie-

tonul au fost testați de po-
lițiști cu aparatul etilotest,
rezultatele fiind negative.

În cauză au fost demara-
te cercetări pentru deter-
minarea cu exactitate a
cauzelor producerii acci-
dentului.

Acțiuni pentru sigu-
ranța participanților la
trafic / conducerea sub
influența alcoolului,
sancționată de polițiști

În seara de 12/13 martie
2016, polițiștii Serviciului
Rutier Călărași au organi-
zat o acțiune pentru redu-
cerea riscului rutier prin
depistarea și sancționarea
celor care conduc autove-
hicule după ce au consu-
mat băuturi alcoolice.

În timpul activităților
desfășurate în teren, poliți-
știi rutieri au verificat 69 de

autovehicule și au aplicat
25 de sancțiuni contraven-
ționale.

Ca măsură complemen-
tară, a fost dispusă reține-
rea a 7 permise de condu-
cere, dintre care 4 pentru
conducere sub influența al-
coolului, și a fost constata-
tă o infracțiune de condu-
cere cu o alcoolemie peste
limita stabilită de lege, fiind
retras și un certificat de în-
matriculare.

Exemplu:
În municipiul Călărași a

fost depistat M. George, de
42 ani, din comuna Doro-
banțu, care a condus un
autoturism deși prezenta o
concentrație alcoolică de
0,43 mg/l alcool pur în ae-
rul expirat.

În cauză a fost întocmit
dosar penal.



Până la întâlnirea cu
dl.primar, localnicii ne-
au spus că sunt mulțu-

miți de el și îl vor mai vota
încă o dată. Pentru că istoria
comunei lor s-a legat de nu-
mele și echipa învățătorului
Nicolae Pandea- ne spun ei.
Sau pentru că a alimentat
cu apă potabilă, contorizată
toate casle din comună –
mai adaugă ei.

Obiectivele primarului sunt
foarte matematic, si precis
enumerate de acesta, cu
termene și responsabilități.
Ele presupun:

• realizarea a cca. 8,5
km de canalizare,

• realizarea a 4,4 km
drum asfaltat prevăzut cu
trotuare și rigole betonate,

• construcția de la zero a
unei clădiri cu destinația
After School (6 camere și o
sală de mese),

• până la Paștele 2016
Înv. Pandea Nicolae vrea să
finalizeze lucrările la Școala
gimnazială Dragoș Marin

• dorește reabilitarea
prin extindere și moderni-
zare a Căminului Cultural,

• va depune proiecte
pentru asfaltarea tuturor
străzilor prin PNDL și acce-
sarea fondurilor europene,

• va construi o grădiniță
cu program prelungit și o
creșă,

• va concesiona teren cu
destinație pentru construi-
rea unei sere, obiectiv le-
gat de crearea unor locuri
de muncă pentru locuitori.

„La repararea școlii au
lucrat 20 cetățeni din co-
mună care m-au înțeles că
aceasta este în folosul co-
piilor lor. La fel pentru rea-
bilitarea Căminului Cultu-
ral, câștigătorii licitației au
promis că vor angaja forță
de muncă din localitate” –
declară primarul înv. Pan-
dea Nicolae.

„Mă implic în sprijinirea
echipei de fotbal, și a echi-
pei de fotbal cu copii, ce a
obținut bune rezultate, îi
încurajăm să facă mișcare
și să nu stea prea mult în
fața calculatorului”- conti-

nuă dl. primar. În învăță-
mântul postdecembrist nu
mai există termenul teoriei
legate de practică. Din pă-
cate tinerii la terminarea
studiilor devin direct șo-
meri. Primarii și Consiliile
locale nu au posibilități să
acorde facilități investitori-
lor care creează locuri de
muncă. Nu este posibil să
acordăm ajutoare sociale
la nesfârșit. Din păcate
Statul nu este un adminis-
trator eficient” – mai decla-
ră primarul PSD din Ștefan
cel Mare.

„În 2002 am executat
13,5 km de șanț pentru ali-
mentarea cu apă numai cu
beneficiarii de la ajutorul
social. La noi în comună toți
cei care beneficiază de aju-

torul social prestează acti-
vități în folosul comunității.
Așa îi obligăm să își caute
de muncă. În 2001 aveam
250 asistați social, iar în
prezent 50”- încheie prima-
rul înv. Nicolae Pandea.

Cu ocazia luării interviu-
lui am urmărit și un meci
frumos din liga juniori D în-
tre Conpet Ștefan cel Mare
și Atletic Junior, meci în-
cheiat cu scorul de 3-0.

Marian Pîrloagă
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Învățătorul Pandea Nicolae este de la 1 februarie 1990 primar
în loc. Ștefan cel Mare. El nu a fost ales întâmplător sub sigla
PSD, pentru că proiectele sale, viața și activitatea i-au fost
strâns legate de acest partid. 

Mă oblig pentru binele comunității. Interviu cu primarul
loc. Ștefan cel Mare – înv. Pandea Nicolae

Discuţii cu candidaţii PSD Călărași,
din colegiul 5 pentru stabilirea
listelor la alegerile locale 2016

Astăzi, 12 martie 2016 PSD Călărași, a avut discuții
cu candidații acestuia  pentru  stabilirea listelor la ale-
gerile locale pentru 8 localități, din  Colegiul nr. 5. Lista
conține 8 candidați pentru funcția de primar în locali-
tățile arondate colegiului 5, precum și consilieri, oa-
meni de valoare ai comunităților locale. Aceștia au fost
stabiliți prin analiza atentă, în urma unor criterii de se-
lecție bazate pe performanță, expertiză și motivație.
Pentru mun. Oltenița a fost stabilit candidat primarul
în funcție Țone Petre. Acesta și-a fixat un target de
70% din total voturi exprimate.

Mesajul primarului Țone este: ”am început împreu-
nă, continuăm împreună!”

Ploaia și Administrația locală aduc noroiul
în casele din cartierul Măgureni

După o ploaie scurtă cum
afost astăzi 11 martie multe
străzi au devenit greu practi-
cabile. Cea mai jalnică stradă
este Măgura. Ea pornește din
Strada București pe lângă
Cazarma Pompieri și ajunge
în cartierul Măgureni. Locata-
rii sunt revoltați, după ploaie
nu pot circula decât în cizme.
Apa le intră frecvent în curte
și se roagă ca autocamioane-
le mari să nu facă valuri. No-
roiul este ceva normal chiar
și multe zile după ploaie pen-
tru că apa nu are vreo scur-
gere și dispare numai prin
evaporare ori infiltrare.

Pe stradă este riscant să
intri cu un autoturism datorită
gropilor foarte adânci ești ne-
voit să urci frecvent pe trotua-
re. Mulți cetățeni ne roagă să
scriem ca să li se rezolve mă-
car pietruirea străzii. Ne-au
văzut când fotografiam și ne-

au încercuit. Limbajul unora la
adresa Autorităților nu se poa-
te reproduce și din bun simț
nu vom posta termenii folosiți.

Practic nu mai există asfalt
ori drum pietruit ci doar mo-
cirlă și gropi adânci. Pe stradă
locatarii au amplasat pietroa-
ie astfel încât autovehiculele
să le ocolească și să nu le
aducă noroi ori apa în fața
porții. Ei nu înțeleg de ce plă-

tesc impozit pe teren și clădiri
și spun că Administrația nu le
oferă servicii pentru a avea
acces la locuințe.

Fotografiile spun totul.
Cartierul Măgureni este scu-
fundat în noroi. Oamenii în-
jură pe politicieni și spun că
nu vin pe strada lor decât în-
ainte de votare. Dar în acest
an ei amenință că nu le vor
mai da votul.



Spitalul Județean Călărași
a fost declasificat!
Așteptăm demisia

managerului! 
Am aflat cu îngrijorare de

această decizie a Ministeru-
lui Sănătății și nu pot să
spun decât că cei care se
fac vinovați de această si-
tuație TREBUIE să plăteas-
că! Managementul Spitalu-
lui Județean de Urgență Că-
lărași este unul total defec-
tuos. Dan Romulus Șerban,
managerul Spitalului, adus
la Călărași de Răducu Fili-
pescu, a pus pe butuci uni-
tatea spitalicească, dar își
umflă contul personal, în
fiecare lună, cu 200 de mi-
lioane de lei vechi. Am sem-
nalat acest lucru în repetate
rânduri. Problemele par in-
surmontabile iar cei care au
girat acest management

TREBUIE să dea socoteală
cât mai repede cu putință.
Consecințele nu-s deloc ne-
glijabile și ne afectează pe
toți într-un fel sau altul.
Ceea ce se întâmplă în
acest moment cu Spitalul
Călărași este strigător la cer
iar președintele Consiliului
Județean, Răducu Filipescu
și vicepreședintele Marian
Dinulescu nu sunt străini de
subiect. Secții insalubre,
grupuri sanitare – focare de
infecție, saltele mucegăite și
gândaci în saloanele în care
sunt internați copiii. Dacă
ne uităm la lucrările de rea-
bilitare, vedem că și acestea
sunt efectuate de către fir-
mele „de casă” ale condu-
cerii Consiliului Județean.

Potrivit Ordinului privind
aprobarea criteriilor de cla-
sificare a spitalelor în funcție
de competență, emis de Mi-
nisterul Sănătății în 2011,

spitalul cu nivel de compe-
tență bazal are un număr
de 100 – 400 de paturi și
deservește populația pe o
rază administrativ-teritoria-
lă de maximum 70 km,
pentru afecțiuni cu grad ba-
zal de complexitate. Acest
lucru  înseamnă că  vom
pierde și miliarde bune de
lei vechi din finanțarea ser-
viciilor medicale asigurată
de Casa Județeană de Asi-
gurări de Sănătate.

Așteptăm demisia de
onoare (dacă se poate vorbi
de așa ceva în curtea Spita-
lului și a Consiliului Jude-
țean Călărași) a manageru-
lui Spitalului, Dan Romulus
Șerban și explicațiile celor
care ne-au adus în această
situație gravă.

Până atunci…să ne ru-
găm de sănătate!

Dan Eugen Cristodor
Președinte PSD Călărași
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Primarul Aurel Vasile și com. Jegălia aflată
în continuă schimbare

La sfârșit de mandat,
primarul com. Jegălia
se mândrește cu princi-

palele sale realizări:
Ne spune despre reabili-

tarea unor drumuri comu-
nale care erau deficitare pri-
vind circulația pe ele, lucrări
executate de ZMC Trading
Călărași prin proiectare de
către S.C. Komora din Călă-
rași. Cel mai important pro-
iect este acela de reabilitare
a rețelei de apă din localita-
te, în valoare de 6.5 mil eu-
ro – proiect realizat prin Ra-
ja Constanța. La finalizarea
proiectului se vor realiza ri-
gole betonate pe marginea
străzilor. Lucrarea de asfal-
tare a început de anul trecut
– ne spune primarul și se va
continua și în acest an. Lun-
gimea totală este de vreo
12,5 km printr-un proiect
PNDL.

Școala și biserica sunt pi-
lonii de bază ai comunității
din Jegălia – ne spune Aurel
Vasile, și de aceea am acor-
dat toată atenția bunei or-
ganizări a tuturor manifes-
tărilor sociale, culturale și
artistice ori religioase – con-
tinuă acesta. Zilele comu-
nei, sau activitățile ce au
tradiție în comuna noastră
au necesitat multă dăruire
din partea echipei primăriei,
colegilor cărora le mulțu-
mesc.

Primarul Aurel Vasile este
mulțumit pentru că a asigu-
rat condiții foarte bune pen-
tru desfășurarea procesului
de învățământ la școlile și
grădinițele din localitate. Ne
vorbește despre toalete mo-
derne și gazon sintetic pe
terenurile de sport ale școli-
lor dar și de reabilitarea în-
călzirii acestora cu centrale
termice. Este vorba de 500
metri patrați de gazon sin-
tetic pe terenul de sport din
Gâldău și de o Sală de sport
modernă la Jegălia, de fap-
tul că oamenii apreciază a -
ceste investiții. Mai mult ne
arată și de preocupările pri-
măriei de igienizare anuală
a spațiilor de învățământ de
montare a parchetului în
clase.

Marea satisfacție a sa și
multor locuitori este realiza-
rea unui parc tematic în lo-
cul unei gropi de gunoi, la
intrarea în localitate. Parcul
este realizat prin Programul
Operațional de Pescuit Axa
4 „Dezvoltarea durabilă a
zonelor pescărești”, își gă-
sește pe zi ce trece necesi-
tatea și este frecventat  de
copiii localității, dar și de
adulții care-și doresc să se
relaxeze aici. Valoarea fi-
nanțării nerambursabile a
acestei construcții s-a ridi-
cat la 1.112.791 lei.

Mulțumește doamnei Ga-

briela Bădică, consultatul de
proiect, doamnei Irina Ra-
vac,  reprezentant al FLAG,
care a ajutat foarte mult, și
mai ales  lui Lucian Cuprin-
su, dar și constructorului

Marian Chinan, președinte la
Asociația Pescărească „Du-
nărea de Jos”.

Primarul Aurel Vasile do-
rește locuitorilor din comună
să se bucure sănătoși de

realizările sale ca primar și
să aibă încredere că împreu-
nă cu ei va continua proiec-
tele pentru schimbarea în
bine a localității.

Marian Pîrloagă

PSD Călărași – Declarație politică



Primarul ne spune că a
asigurat foarte bune con-
diții pentru desfășurarea
procesului de învățământ
la Școlile și Grădinițele de
pe raza comunei, a Cămi-
nului de bătrâni dar și Că-
minului Cultural – cu puținii
bani provenind de la buge-
tul local.

Nu este ușor să plătești
facturi către furnizorii de
servicii – ne spune ing. An-
ghel Olteanu. Energia elec-

trică, lemnele de foc ne
costă. La fel a trebuit  să
acordăm atenția necesară
către cei nevoiași pentru
acordarea ajutoarelor de
încălzire.

Primarul este mulțumit
de unul din principalele sa-
le proiecte, anume proiec-
tul integrat pe măsura
3.2.2. Ne descrie proiectul
care-i permite construirea
unor obiective de importa-
nța mare pentru locuitori –

fără a se cheltui bani de la
bugetul local. Este un pro-
iect bine apreciat de oame-
nii de afaceri – ne spune
primarul Anghel dar și de
locuitori care apreciază
creșterea gradului de civili-
zație – se continuă.

Ne vorbește în continua-
re de proiectele sale finali-
zate sau în derulare, de as-
faltare sau pietruirea inte-
grală a străzilor din Unirea
sau Oltina dar și de înfiin -

țare a unui cabinet stoma-
tologic în localitate. Comu-
na Unirea nu este una bo-
gată ca altele, ea având o
suprafață de teren agricol
sub 5000 ha. Din lipsa ba-
nilor primăria a oferit faci-
lități fiscale celor interesați
să dezvolte pe raza comu-
nei afaceri, oferindu-le se-
dii fiscale. A creat an de an
locuri de muncă pentru lo-
calnici prin sprijinul unor
societăți agricole ca Algap,
Blis ori Marin Cristian – că-
rora le mulțumește. Prima-
rul Olteanu ne  vorbește de

o altă preocupare a sa  ca-
re merită continuată, anu-
me înființarea de ateliere
meșteșugărești – o idee
apreciată de oameni, dar și
de un proiect adresat turis-
mului, pentru că zona Uni-
rea este una care merită a
fi apreciată.

La finalul discuției, pri-
marul com. Unirea trans-
mite locuitorilor să aibă în-
credere în el în proiectele
sale, care nu pot fi conti-
nuate decât împreună cu
ei, cetățenii. Le dorește să-
nătate și un an agricol bun.
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Proiectele mele merg înainte. Pentru binele locuitorilor
din com. Unirea. Interviu cu primarul Anghel Olteanu

Ing. Anghel Olteanu, primarul com. Unirea este un om satisfă-
cut de activitatea sa din mandatul care i se încheie. Faptele
sale spun asta. Este mulțumit de activitatea serviciilor din pri-
mărie și de sprijinul comunității în realizarea proiectelor sale.
A asigurat salariile pentru angajații Primăriei și a rezolvat
multe din cererile cetățenilor care erau de competența sa.
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Pe strada Viitor din așa zi-
sul municipiu Călărași către
Casa din Vis, gropile au ră-
mas neastupate de câteva
zile. Locuitorii din zonă stau

cu ochii pe copii ca să nu ca-
dă prin gropile de adânci ne-
semnalizate, fără vreo în-
grădire. Despre cei ce intră
pe această stradă vă imagi-

nați în ce fel își pot rupe pi-
cioarele, gâtul sau distruge
autovehiculele. Postăm cu
alte poze, ca să se vadă ne-
păsarea și delăsarea cu care

se execută lucrările de rea-
bilitare atât de necesare
pentru rețeaua de apă și
canalizare. Inclusiv ca probe
pentru cei ce au atribuții de

sancționare a nesemnalizării
lucrărilor. Pentru că am auzit
că în tot municipiul a fost
aplicată doar o amendă și
câteva avertismente…



Este puțin probabil ca
pe Nedelcu Aniel, pri-
marul com. Borcea să

îl găsești la Primărie. Noi l-
am găsit discutând cu un
localnic pe o stradă unde
se efectuau lucrări pentru
pietruire în vederea asfal-
tării. Un tip popular, îndră-
git dar care s-a scuzat că
este plin de praful prove-
nind de la utilaje…

Am mult de lucru anul ăsta
pentru că urmează:

• reabilitarea a 9 străzi
(5 din Pietroiu și 4 din Bor-
cea), fiecare stradă având
peste 1 km și fiind lată,

• voi construi o Sală
semi Polivalentă cu capaci-
tatea de 1000 spectatori,
parcare subterană – având
un proiect depus pe AFIR,

• am realizat studiul de
fezebilitate și DATC pentru
a aduce gaze naturale în
comună ( ne prezintă do-
cumentul),

• voi finaliza  moderniza-
rea a peste 30 străzi, deja
am început intervenția pe
unele din acestea (vezi fo-
to), și voi asfalta peste
80% din străzile din comu-
nă, practic Borcea va fi un
mic oraș așa cum merită
gospodarii ce m-au ajutat
prin votul și munca lor.

La viitoarele Alegeri lo-
cale îmi propun un procent

de 80%. Știu ce spun și cu-
nosc ce încredere au oa-
menii în mine pentru că
împreună am realizat ce
am visat în ultimii 3 ani și
jumătate. Când am venit
primar, un metru cub de
apă costa la RAJA Consta-
nța 6 lei, iar acum ar fi cos-
tat vreo 8 lei. După un pro-
ces cu ei de 1 an și 10 luni
prețul este de 3 lei/ metrul
cub – declară primarul Ne-

delcu.
Am preluat funcția de

primar cu foarte mari dato-
rii lăsate de fostul primar
Zăgărin, de cca. 12 miliar-
de de lei vechi (s-au pre-
zentat documente de toca-
re a banilor prin proiecte
de genul parcuri la sate),
datoriile erau înregistrate
în contabilitate și trebuiau
plătite… Îmi aduc aminte
că fostul primar Zăgărin nu

a plătit nici măcar ilumina-
tul public, preluând de la el
datorii de vreo 2,8 miliarde
de lei vechi – spune Nedel-
cu Aniel.

Logica lui Zăgărin era
aceea ca un alt primar ce
va câștiga Alegerile în locul
lui să se blocheze… dar nu
a fost așa. Am o echipă de
oameni tineri, curajoși și cu
expertiză…iar mai presus
de toate am avut înțelege-
rea oamenilor din comună.
Am discutat cu fermierii și
am găsit o soluție ca aceș-
tia să achite datoriile la Bu-
getul local pentru aceia cu
care aveau Contracte în
arendă, altfel arieratele pu-
teau duce la blocarea buge-
tului local. Și noi Primăria
am ajutat pe fermieri și am
extins drumurile până în
apropierea proprietăților lor.

Acum, aproproape de
sfârșit de mandat sunt

mândru. Am realizat ceea
ce am promis, adică:

• 15 km de asfalt,
• am pietruit majoritatea

drumurilor aducând 480 ti-
ruri de piatră (3 vapoare)
pe străzi impracticabile.
Dacă cineva își cumpăra un
frigider îl lăsa la strada
principală și era dus la câr-
că, asta era situația înainte
– spune primarul Nedelcu

Aniel, arătând că apa de la
ploi intra în majoritatea cu-
rților până a realizat rigole
betonate pe străzi,

• 9 km rigole betonate,
• teren de sport cu ga-

zon sintetic și iluminare re-
glabilă,

• modernizarea tuturor
școlilor din comună în limi-
ta bugetului disponibil,

• 7 km. liniari de trotua-
re,

• modernizare a 12 stații
de autobuz,

• buna organizare a ma-
nifestărilor culturale, artis-
tice și sportive pe raza co-
munei cu ocazia Zilei aces-
teia, a Zilei penzionarului,
Bobotează dar și multe
acțiuni pentru tineri.

Primarii adevărați nu
spun ”nu pot” – precizează
Nedelcu Aniel, ci ei arată ce
realizări au avut. Cârcotașii
aruncă cu noroi, dezinfor-
mează și fac promisiuni –
continuă acesta…Bunul
Dumnezeu m-a ajutat ca
împreună cu locuitorii co-
munei să realizez mai bine
pentru aceștia. Lor le dato-
rez totul, pentru că fără ei,
noi primarii nu am fi exis-
tat. Le  mulțumesc pentru
ajutorul dat și le promit că
voi continua ceea ce am în-
ceput împreună – încheie
primarul PNL din com. Bor-
cea, Nedelcu Aniel.

Marian Pîrloagă

18 marite 2016Rural

8

Fapte și nu vorbe, ori promisiuni – interviu cu primarul
com. Borcea, Aniel Nedelcu (PNL)



Astăzi 10 martie i-am
găsit pe primarul și vicepri-
marul din Dichiseni  tot pe
teren. Erau preocupați de
demolarea anexelor ruina-
te ale Căminului din Satno-
ieni locație unde doresc să
amenajeze un parc pentru
copii modern, prevăzut cu
piste, bandă și aparate
sportive.

La întoarcere din traseul
către Fetești aceeași oa-
meni, primarul și colegul
său viceprimarul suprave-
gheau turnarea trotuarelor
din Dichiseni. ”Vrem să ex-
tindem trotuarele în Dichi-
seni dar și în zona de nord
Coslogeni până la Crucea
de leac, astfel încât oame-
nii să nu își rupă picioarele
ori să umble prin noroaie.
Am început și reabilitarea
drumului de piatră pe raza
loc Dichiseni – Satnoieni  și
vom reface această legătu-
ră între Satnoieni și Dichi-

seni. Localnicii nu își vor
mai aduce aminte de ceea
ce înseamnă noroi” – a de-
clarat primarul Radu Iulian.

”Am venit la fața locului
pentru a mă convinge că
trotuarele sunt turnate co-
rect, se folosește ciment de

calitate astfel încât să nu
existe probleme la recepția
lucrării” a spus viceprima-
rul Moroianu Mitică.

Întrebat dacă există riva-
lități politice între primarul
de la PNL și viceprimarul de-
la PSD ni s-a spus: suntem

colegi și în munca noastră
pentru cetățeni nu putem in-
voca politica ci numai intere-
sul cetățenilor. Lucrând îm-
preună avem aceleași satis-
facții și ne împărțim corect
munca. Vrem să fim utili ce-
lor ce ne-au ales până la sfâ-

rșitul mandatului – a decla-
rat viceprimarul PSD Moro-
ianu Mitică.

Iar locuitorii cu care am
discutat au apreciat corect
și pozitiv munca celor 2
aleși în ultimul mandat.

Marian Pîrloagă
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Primarul PSD din com. Roseți, Nicolae Râjnoveanu
declară că proiectele sale sunt ca și finalizate

La Primăria com. Ro-
seți primarul Râjnovea-
nu Nicolae (PSD) ne
spune: Suntem în faza
de a definitiva cele 2 lu-
crări:

Proiectul cu Biroul Regio-
nal în valoare de 7 988 077
lei de dezvoltare a infras-
tructurii de transport în zo-
na transfrontalieră în parte-
neriat cu municipalitatea
Silistra – Bulgaria, din care
Roseți are suma de 5 098
877 lei,

Reabilitarea Gospodăriei
de apă și extindere rețea,
sistem de canalizare mena-

jeră, stație de epurare, re-
novare Cămin Cultural, mo-
dernizare străzi principale,
amenajare rigole stradale și
înființare Centru social.

În 1995 am avut posibili-
tatea de a da în concesiune
suprafețe de teren inventa-
riate de mine, am dat peste
200 locuri de casă din care
170 în concesiune iar restul
la legea 15 cu titlu gratuit
pentru tineri. Așa populația
comunei a ajuns la 6491 lo-
cuitori.  În ultimii 3 ani am
avut o creștere demografică
de + 300 locuitori / an ,
fapt pe care nu o să îl auziți

de o altă Primărie – ne spu-
ne primarul Râjnoveanu.

Proiectele propuse de mi-
ne sunt finalizate din 2015
– ne spune primarul Râjno-
veanu. Ele sunt plătite de
beneficiar, rămânând ca în
baza cererilor de rambursa-
re să se restituie banii. Am
fost nevoiți să aprobăm un
nou termen pentru aproba-
rea unor lucrări ce se vor fi-
naliza la sfârșitul lunii iunie
a.c.

Știu că suntem pe locul I
pe județ privind execuția
lucrărilor. Este nu numai
meritul meu ci și al echipei

din Primărie dar și al PSD,
partid care a fost mereu
lângă sufletul celor din Ro-
seți. S-a rezolvat Planul ca-
dastral definitiv, pe progra-
mul Cezar și am de vizat
cca. 1 metru cub de macu-
latură (ne arată teancurile
de documente ce stau la
baza unui Proiect). Primarul
PSD, Nicolae Râjnoveanu
ne spune că este satisfăcut
de ultimul său mandat și
mulțumește echipei Primă-
riei ce a fost alături de el.
Mulțumește în special locui-
torilor care au fost și vor fi
lângă el, lângă proiectele

comunei.
Am pornit la drum îm-

preună cu cei din Roseți
acum mulți ani, și am de-
monstrat că împreună pu-
tem să realizăm ceea ce ne-
am propus pentru binele
comunei încheie primarul
PSD, Nicolae Râjnoveanu.

Iar noi vă prezentăm în
fotografii ce documentație
stă în spatele unor Proiecte
câștigate de cel mai eficient
primar din județ. Un om pe
care oamenii din Roseți îl
vor vota cu certitudine în
continuare…

Marian Pîrloagă

Radu Iulian primar (PNL) și Moroianu Mitică viceprimar (PSD),
oameni apreciați de Comunitatea din Coslogeni, Dichiseni și Satnoeni
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VANZARI GARSONIERE
H 815. Str. Musetelului, et. 4, 24 mp, cf si intab.
PRET: 39.000 lei neg
H 829  Musetelului, et.4, gaze, termopan, 3 0mp, modificata,
inst. eletrica noua, cf si intab., PRET : 10.000 euro.
H 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, parchet, ter-
mopan, g, f, cf si intab. PRET: 15.000 euro
H 1835  Str. Progresul, et.4, 27mp, centrala, parchet, termopan,
centrala noua, g, f, buc. Marita cu balconul, aer cond, renovata
recent, cf si intab, cert. Energetic, PRET: 75.000 lei
H 1864 Florilor, et. 4, acoperis, aprox. 30 mp, centrala, g, f, parchet,
tamplarie lemn stratificat, g, f, aer cond, inst sanitare si electrice
noi, cf si intab, PRET: 80.000 lei neg.
H 1881 Dunarea, et 1, 27 mp, centrala, termopan, cf si intab. PRET
: 70.000 lei neg.
H 1890 Policlinica 2, et.3, 23mp, centrala, parchet, g, f, termopan,
balcon inchis pvc, mobilata, utilata, instalatii electrice sanitare
noi, cf si intab, cert energetic,
PRET: 20.000 euro
H 1892   N.Titulescu, parter, vedre fata, centrala, termopan, g, f,
parchet, 25 mp, PRET: 80.000 lei
H 1911 Progresul, et 4, izolatie- acoperis, centrala noua, balcon
inchis termopan, parchet,vedere Sud – str Progresul cf si intab
PRET 60.000 lei neg
H 1913 Policlinica 2, et 3, termopan, parchet, usa metalica, cf si
intab Pret 10 000 euro
H 1937. Policlinica 2, et. 4, acoperis si sapa, convector, termopan,
Aer cond, CF si Intab. PRET : 47000 lei neg.
H 1938. Policlinica 2, et. 1, termopan, usa metalica. CF si Intab.
PRET : 10000 euro

VANZARI AP. CU 2 CAMERE
H 959 Zona Posta 4, SD, et.4, 45mp, termopan, parchet, izolat
ext.,acoperis, cf si intab., PRET: 24.000 euro neg.   
H 987 Musetelului, et 1, SD, centrala, termopan, g, f, balcon inchis
PVC, cf, intab, PRET 85 000 lei neg
H 1142 Str. Macului, Zona Mircea Voda, et.4, D, 60 mp., centrala,
termopan, parchet, g, f, acoperis scandura tabla, aer cond., izolatie
int., balcon inchis cornier, instalatie sanitara noua, cf si intab. PRET
135.000 lei .
H 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, parchet,cen-
trala, 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 caramida,
recent renovat, centrala, termopan, g, f, parchet, izolatie, aer cond.
PRET: 38.000 euro neg 
H 1603 Zona Pol. 2, et 1, SD, complet renovat, instalatie electrica
si sanitara noua, g,f, parchet, centrala, izolat ext,
PRET 28 000 euro 
H 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, parchet, ter-

mopan, aer cond., izolatie int., cf si intab. PRET: 29.000 E
H 1654 Str Musetelului -Blocurile noi  2012, et 1, D, 45 mp, ter-
mopan, centrala, g,f,parchet, totul nou + mobila noua, cf si intab
PRET 25 000 euro neg.
H 1655 Blv Cuza Voda, et4, SD, bloc din caramida, convector, Ac,
termopan, parchet, 45 mp, cf si intab PRET 80 000 lei
H 1683 Str Jirlau, parter, D,54 mp, centrala, termopan, parchet,
usi noi, ac, izolat exterior + subsol, mobilat + electrocasnice, cf
si intab PRET 35 000 euro neg
H 1694 Str Borcea, et 4, ND, 40 mp, acoperit cu izolatie, centrala,
termopan, parchet, izolat ext, PRET 89 000 lei
H 1742  Lalelelor, zona Orizont, et. 4, SD, 46mp, centrala, g, f, par-
chet, 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, ter-
mopan, parchet, g, f, aer cond., iz. ext., 1 balcon 2m/1m , acoperit,
cf si intab., PRET: 45.000 euro
H 1768 Zona 10 Nivele, et 4/10, D, 52 mp, centrala, 1 balcon, cf si
intab PRET 22 000 euro
H 1796 Prel. Bucuresti, zona Vulturul, vedere pe spate,  et.4, aco-
peris, SD, centrala, aer cond, parchet, 49 mp, 1 balcon inchis  cf si
intab. PRET: 85.000 lei
H 1828 Modelu, parter, SD, apa, curent, pretabil spatiu comercial,
aprox 43 mp, PRET: 45.000 lei neg.
H 1852 Str. Lalelelor, zona Orizont, et.4, SD, termopan, g, f, parchet,
centrala, acoperis tabla, , aer cond, 49 mp,
PRET: 100.000 lei 
H 1858  Panduri, et.4, D, 62 mp, centrala, aer cond., termopan,
parchet, g, f, 2 balcoane inchise termopan, izolatie ext, acoperis
partial, cf si intab., PRET: 32.000  euro
H 1859 Aleea Centralei, zona 5 Calarasi, et. 2, ND, centrala, ter-
mopan, izolatie ext, 40 mp, cf si intab, PRET:73.000 lei neg.
H 1860 Baraganului, et 5/10, D, 53 mp, convector, termopan par-
tial, vedere calea ferata, cf si intab, PRET: 70.000 lei
H 1862 Luceafarului, et. 2, centrala, g, f, parchet, termopan,44
mp, PRET : 145.000 lei
H 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 1879 Str. Dumbravei, et.4, centrala, acoperis, termopan, par-
chet, mobilat, electrocasnice, cf si intab. PRET: 26.000 euro
H 1882 B-dul Cuza Voda, et.4, ND, 40mp, termopan, parchet,
centrala, balcon termopan, vedere spate, PRET: 80.000 lei
H 1898 Belsugului, et.4, D, acoperis tot blocul, centrala, termopan,
g, f, 51 mp, 1 balcon imbracat in termopan, renovat, aer cond,
izolat, PRET: 23.000 euro
H 1900 Musetelului, constructie  2010, 69 mp, D, centrala, parchet,
termopan, g, f, aer cond, sistem alarma, usa antifurt, cf si intab,
PRET : 40.000 euro neg.
H 1905 Belsugului, zona Orizont, et.3, D, centrala, g, f, parchet,
termopan, izolatie int/ ext, aer cond, rulouri, PRET : 35.000 E
H 1910 Centru Vechi - Primarie, et 3, bloc din caramida, SD, 52
mp, centrala blocului, 2 balcoane inchise PVC, g,f,parchet, izolatie
exterioara 2014 - 10 cm, cf si intab PRET 30 000 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, gresie,
termopan, mobilat & utilat. PRET : 27 000 euro neg.
H 1923. str. Borcea, et. 4, ND, centrala, termopan, parchet, renovat
2012, CF si Intab. PRET : 90 000 lei
H 1924. str. Cornisei – Orizont, et. 1, D, centrala, termopan, par-
chet, 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
H 1929. Str. Belsugului – Penny 2, et. 4, D, usa metalica.
PRET : 28 000 euro neg.
H 1930. Str. Jirlau – Bazar, et. 1, D, cetrala, termopan, aer cond,
vedere spate. PRET : 28 000 euro neg.
H 1931. Str. Navodari – Bloc Poha 2007, et. 2, D, 65 mp, vedere
Parc, centrala, termopan, izolatie exterioara, CF si Intab. PRET : 43
000 euro
H 1932. Al. Gradinitei – zona Confort, et. 2, ND, 42 mp, termopan,
centrala, aer conditionat, usa met. Izolatie exteroara, CF si Intab.
PRET : 99000 lei.
H 1933. Bld. 1 Mai – Navrom, et. 4, SD, 50 mp, bloc caramida,
centrala, ae cond. Usa met. CF si Intab. PRET : 110000 lei
H 1940. Str. Flacara – 5 Calarasi, et. 4, acoperis, SD, renovat in to-
talitate, mobilat si utilat, Aer cond, CF si Intab.
PRET : 27000 euro

VANZARI AP. CU 3 CAMERE
H 1106 Str. Luceafarului, et.4, D, 70mp, acoperis,  centrala,
aer cond., parchet, g,f, termopan, cf in lucru, PRET: 32 000
euro
H 1120 Centrul Vechi, et 4, SD, acoperis, termopan, parchet,
g,f, centrala noua, AC; renovat, balcon termopan, boxa 9 mp,
acces curte int, 70 mp. PRET 43 000 euro  neg, / schimb ca-
sa
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, termo-
pan, usi lemn noi, g.,f., izol ext., 2 balcoane inchise termopan
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 1330 Zona Service Branza, D, termopan, parchet, et 3, g,f,
centrala, 1 balcon inchis in termopan, renovat, 70 mpPRET
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 1380 Str 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, cen-
trala, 70  mp, balcon inchis termp maro, instalatie electrica
noua, izolat int & ext, cf si intab, Pret 170 000 lei
H 1409 Str Musetelului, langa caminul de copii cu intrare din
Str Belsugului, SD, et 4, acoperis, termopan, parchet, g,f, cen-
trala, 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 intabPRET
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 euro ( cu preluare de contract )
H 1531 Str. 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 1629 Str. 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 1714 Str. Borcea, et.2, SD, 65mp, convector, boiler, 1 balcon,
tamplarie pvc, cf si intab. PRET : 150.000 lei neg.
H 1730 Musetelului, parter, D, centrala, parchet, termopan,
60 mp, cf si intab., certificat energetic, PRET: 19.000 euro
H 1731 Zefirului, et. 2, D, 85 mp, centrala, termopan, parchet,
g, f, 2 bai amenajate, functionale, 2 balcoane inchise cu ter-
mopan, aer cond., CF, PRET : 40.000 euro
H 1735 Cornisei, 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 bal-
con pe toata suprf. ap inchis cu termopan,  izolatie, cf si in-
tab.PRET: 58.000 euro
H 1820 Str. 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 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  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 1893 Str. 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 1895 B-dul Cuza Voda, et.2, SD, 67 mp, convector, vedere
fata, situat mijloc, cf si intab, PRET : 120.000 lei
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, ter-
mopan, AC, reabilitat exterior/izolatie, vedere Lic. Economic.
PRET : 43 000 euro
H 1928. Str. Progresul, et. 1, SD, renovat in totalitate in 2012,
60 mp, termopan, centrala, CF si Intab. PRET : 170000 lei neg
H 1935. Str. Flacara, et. 1, D, vedere fata, renovat de 5 ani,
placat interior, centrala, AC 2 buc, termopan, CF si Intab.PRET
: 45000 euro
H 1936. Mircea Voda – str. Macului, parter, D, 80 mp, centrala,
termopan, izolat ext, rulouri geam, usa metalica. CF si Intab.
PRET 32000 euro neg.
H 1938. Parcul Florilor – bloc ANL, preluare Contract, et. 4,
vedere str. Bucuresti, recompartimentat, centrala, balcon in-
chis aprox. 15 mp. PRET : 28000 euro.

VÂNZĂRI AP. CU 4 CAMERE
H 980 Zona 10 Nivele, SD, et 9, 90 mp, lift nefunctional.  
PRET 60 000 lei
H 1112  Prel. Bucuresti, et. 3, D, constructie 2002, 100mp, centrala,
parchet, g, f, AC, 3 balcoane, 2 inchise termopan, mobilier buc.
inclus, jakuzzi, boxa. PRET: 60.000 Euro
H 1325 Str. Stirbei Voda, Zona 2 Moldoveni, et.2, D, 85mp, centrala,
g, f, parchet, termopan, izolatie int., 2 balcoane, instalatie electrica
si sanitara noi, PRET: 130.000 lei
H 1368 Str Prel Bucuresti, et 4, D, bloc BCA din 1989, parchet, g, f,
centrala, izolat ext., Ac, 90 mp, mobilat, 2 balcoane,
CF si intab PRET  55 000 euro neg
H 1579 Str Panduri, Zona Scolii nr 8, Parter, g,f, termopan, parchet,
centrala, 90 mp ( fara balcon), 2 bai,  vedere fata/ spate, subsol
curat, izolat. PRET 55 000 euro
H 1596  Str Plevna, et 1 /1, D, caramida, termopan, centrala, par-
chet, 1 balcon, 2 gr. sanitare, 73 mp, gradina, garaj dublu si beci
12 mp PRET 49 000 euro
H 1648 Str Cornisei, et 4, acoperis, parchet, centrala, termopan,
amenajat recent, cf si intab PRET 42 000 euro
H 1767  Str Rahova, zona Casa din Vis (ICIL) et 1/1, D, 100 mp,
acoperis, centrala, termopan, 1 balcon , bloc din caramida, PRET:
42 000 euro
H 1832  Zona Mircea Voda, parter, D, 90,51 mp, izolatie ext., izolatie
subsol, centrala, g, f, parchet, termopan, usi lemn noi, pretabil
birouri, sp. com, cf si intab. PRET: 43.000 euro neg
H 1836 Str. Cornisei, et.4, D, 90mp, izolatie, parchet, centrala, g, f,
termopan, 2 balcoane cornier, aer cond, izolatie int, garaj, cf si in-
tab. PRET: 45.000 euro neg
H 1884 Panduri, et.4, D, acoperis, centrala, termopan, parchet, g,
f, 103 mp, 2 balcoane inchise termopan, renovat 2015,
PRET: 50.000 euro

DUPLEX ( AP. 5 CAMERE)
H 1277. Zona Penny – str. Trandafirilor, et. 4-5, D, centrala, parchet,
termopan, terasa. PRET : 50.000 euro neg
H 1939. Zona Parcul central – Hotel, et. 1, renovat in totalitate,
finisaje de calitate, 171 mp, centrala, termopan, G+F, parchet,
usa metalica, Aer Cond, CF si Intab. PRET : 120000 euro

VÂNZĂRI CASE / VILE – ORAS
H 743 Calarasi, zona M. Voda, casa BCA, D, 4 camere, acoperitacu
tabla, P+1, apa, canalizare, termopan, teren 200mp, deschidere
10m,cf si intab PRET: 46.000 euro
H 858 Calarasi, zona Garii, casa caramida acoperita cu tabla, cen-
trala 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 azboci-
ment, 100 mp amprenta, 4 camere SD, teren 200 mp cu 10 ml
deschidere, sobe,baie, buc – anexe, dusumea, canalizare, cf si
intab PRET 110 000 lei ( sau schimb cu ap )
H 973 Calarasi, Zona Gara, casa caramida, 5 camere cu mansarda,
apa, canalizare, gaze, termopan, parchet, g, f, centrala, garaj,
teren 403 mp, constructie 210 mp, deschidere 14 ml, cf, intab.,
sau schimb cu ap. 2-3 camere, zona buna.
PRET: 75 000 euro neg
H1151 Calarasi, Zona Pompieri, 560 mp teren, deschidere 9 m,
constructie 2007 - BCA si chirpica, 4 camere, bucatarie, baie, fosa,
centrala gaze, termopan, g, f, parchet, anexe, gradina, cf in lucru,
PRET : 180.000 lei neg.
H 1181 Calarasi, str. Tudor Vladimirescu, teren 310 mp, 97 m con-
structie, deschidere 2m, constructie caramida 1976, tabla noua,
4 camere D, baie, bucatarie, sobe, dusumea, parchet, termopan
partial, g, f, apa, canalizare, beci, cf si intab.
PRET: 44.000 euro neg.
H 1272 Calarasi, Str Bucuresti - Petrache, 570 mp, 8 ml deschidere,
casa caramida lipita - perete independent, tabla, baie, bucatarie,
4 camere SD, parchet partial, dusumea, soba, termopan partial
PRET 55 000 euro neg
H 1280 Calarasi, Zona Petrache, teren 600mp, casa chirpica, D,
deschidere 20 m, centrala,canalizare, 5 dormitoare, living, buca-
tarie, baie, cf si intab. PRET: 65.000 euro
H 1299 Calarasi, B-dul Republicii, 2 cam / 1 dormitor, canalizare,
termopan, parchet, g,f, centrala, baie, bucatarie, AC, living 40 mp,
constructia din caramida, 115 mp, teren 250 mp, deschidere 12
ml, cf si intab PRET 70 000 euro
H 1418 Str Viitor, casa BCA P+1, constructie 1999, 6cam, D, par-
chet,g,f, centrala, izolatie int &ext, amprenta 232 mp, teren 387,
deschidere 10 ml, cf si intab PRET 130 000 euro
H 1489 Calarasi, Cartier Magureni, casa chirpica tencuita, acoperita
cu tigla, fosa, sobe, teren 800mp, deschidere 32m,
PRET : 25.000 euro neg.
H 1498  Zona 10 Nivele – linie, 920 mp / 23 ml deschidere, casa
caramida + BCA, tabla, 5 cam, 2 bai, 1 bucatarie, fosa, termopan,
parchet, gresie, centrala pe gaze, garaj, anexe, pomi fructiferi, cf
si intab. PRET 52 000 euro neg
H 1505 Str Locomotivei, Zona 10 Nivele, teren 122 mp – 10 ml/
12 ml, casa din chirpica + BCA, 50 mp, 2 cam D, baie si bucatarie,
casa tencuita, acoperita cu tabla, gaze, convector, parchet, ter-
mopan,  PRET 110 000 lei    
H  1535 B – dul Republicii, zona Electrica, casa BCA, 260 mp utili,
P+ 1, centrala gaze, canalizare, g, f, parchet, termopan, 600mp
teren, cf si intab. PRET: 155.000 euro neg.
H 1598 Calarasi, Mircea Voda, aproape de blocuri, teren 700 mp
cu deschidere dubla 14 / 50 ml , constructie BCA, amprenta 110
mp S+P+1+M – SUPRAFATA UTILA 450 MP, acoperita cu Lin-
dab, izolata, piatra decorativa la baza + toata vurtea,
termopan,g,f, parchet, centrala, canalizare,Compartimentare :
Subsol – garaj, dresing, birou, camera centralei, P- living, buca-
tarie, dormitor +baie, Etaj 1 – 3 dorm, 2 bai, balcon, M – sala de
jocuri + balcon, curtea este amenajata, piscina acoperita+ in-
calzire, 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, canalizare, cf si intab
PRET 45 000 euro  neg.
H 1624 Calarasi, zona P-ta Mare, casa caramida lipita, 2 camere,
260 mp  teren, deschidere 6,3 m, casa necesita renovare  PRET:
30.000 euro
H 1634 Calarasi, Zona Volna, casa caramida, amprenta 200mp,
deschidere 13 ml, 4 camere, baie, bucatarie, magazii, beci, 500mp
teren, PRET: 100.000 euro
H 1635 Zona Volna, casa BCA , P+1, amprenta 200mp, suprf.
construita 400mp, teren 400 mp, parter finisat, etajul la gri, cen-
trala gaze, canalizare, g, f, termopan, cf si intab.
PRET: 125.000 euro
H 1695 Caramidari, teren 335 mp cu 13 ml  deschidere, casa 77
mp, chirpica+ BCA, 4 cam SD, partial renovata, termopan, par-
chet, sobe, gaze la poarta, cf si intab. PRET 20 000 euro neg
H 1717 Calarasi, zona Electrica – bulevard, casa bca + caramida
+ chirpica, tabla lindab, termopan maro, parchet, centrala, g, f,
2 corpuri, canalizare, gaze, 100 mp utili, 275 mp, deschidere 6,3m,
cf si intab. PRET: 50.000 euro
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www.imobiliarecalarasi.ro
Tel/fax: 0242 / 313 433 
Tel Mobil: 0722 130 243

Calarasi, Str Bucuresti, nr 2
Stația de autobuz 5 Calărași

Talon Mica Publicitate
Valabil persoane fizice

Nume/prenume:

Telefon:

Anunț:

Taloanele se depun la chioşcurile de ziare sau la cele 3 sedii HERA

Vând ap 3 camere decomandat, et 3, 2
balcoane, izolat termic exterior, îmbunătățiri,

centrală termică. Telefon: 0799.196728



În multe din deplasările
mele prin Piața Centrală am
fost oprit de către comercia-
nți: Scrieți vă rugăm despre
condițiile în care desfășurăm
comerț în această Piață – au
spus mai mulți vânzători. În
piață plouă, acoperișul de
azbociment este spart. Întu-
nericul este permanent, și
mizeria la toate tarabele.
Comercianții și-au amenajat
improvizat niște acoperișuri
din folie de plastic, alții au
cumpărat umbrele în locul
celor distruse de vreme. Ta-
rabele arată insalubru, ușile
de acces din Piață pline de
rugină. Vopseaua este
amestecată cu praf și lumi-
na nu mai răzbate prin gea-
muri. Șoseaua din fața
Pieței este spartă și plină de
gropi, iar parcarea auto este
supraaglomerată în cursul
zilei. Closetul public este în-
chis, iar de prin anii 1975 nu
s-a mai făcut nimic pentru
comerțul civilizat în această
Piață – ni se spune.

Am încercat să le spun
comercianților că dl Primar
și directorul de la Serviciul
Piețe – Oboare au un Proiect
de reabilitare al acestei
Piețe, care s-a discutat și în

Consiliul local, că s-au alocat
și ceva bani la Bugetul local
pentru reconstruirea Pieței,

dar aceasta va dura… Până
atunci prezentăm realitatea
în fotografii. Pentru că oa-

menii nu mai au încredere și
spun că totul este o vrăjeală
electorală, sunt mințiți de

câțiva ani cu această așa zi-
să reabilitare a Pieței…

Interese economice
mari au cerut dezafectarea
poligonului militar de la
ieșirea din mun. Călărași
de pe partea dreaptă a DN
21 Călărași-Slobozia.

Acesta și-a încetat activita-
tea ca urmare a construirii în
zonă a celebrului Supermarket
PIC  și Supermarket Bricosto-
re. Interese economice au fost
și la construirea Complexului
Fabricii de sticlă Saint Gobain
în apropierea poligonului în
cauză, fabrică despre care
mulți călărășeni spun că este
cea mai mare sursă de polua-
re și cauză de producere a
unor boli.

Nu interesul orașului, al pri-
marului col.(rez.) Dragu Nico-
lae ori  motivația și studiile de
fezabilitate ce au stat în spa-
tele Autorizațiilor de construire
vor fi subiectul ci modul în care
a fost desființat acest poligon.

Aici se pregăteau în fiecare
săptămână efectivele Poliției,
Jandarmeriei, ISU, Servicii ori
alte categorii de salariați care
dețin arme de foc, poligonul fi-
ind unul multifuncțional și des-
tinat tragerilor cu armamentul
de infanterie. Logica desființă-
rii poligonului ar fi trebuit să
presupună construirea altuia
în apropiere, pe banii celor ca-

re au solicitat și obținut Auto-
rizații de construire în zonă.
Dar nu a fost așa.

Din 2008, de la desființarea

poligonului și trecerea lui în
conservare, efectivele de jan-
darmi au efectuat trageri într-
un poligon dezafectat și fără a

avea Autorizație de funcționa-
re de lângă Oltenița, de la Gu-
melnița. Acum călărășenii pot
vedea cum jandarmii pleacă în
excursii adevărate în județul
Ialomița pentru a afectua tra-
geri cu celebrul pistol Carpați
și cu 3 cartușe. Autospeciala
”de intervenție” ca cea din im-
agine care scoate mult fum și
care a fost luată mereu la re-
morcă ca urmare a multiplelor
defecțiuni este văzută în de-
plasări la poligonul Fetești. Nu
este un secret că multe auto-
vehicule din dotarea Jandar-
meriei au găuri în podea iar
tapițeria nu prea mai există,
ca urmare a uzării morale și
folosirii. Polițiștii sunt mai
mândri, ei închiriază lunar au-
tobuze pentru a se deplasa la
poligonul de la Jegălia. Cele
mai îndrăznețe deplasări sunt
însă ale jandarmilor din Olte-
nița. Aceștia pentru a se pre-
găti și trage câteva cartușe
străbat vreo 120 km în excur-
sii de neuitat.

Totul pentru că nici unul din
comandanții Jandarmeriei, Po-
liției, ISU sau altor Instituții nu
au strigat: ”Avem nevoie de
poligon. Am avut unul să fie re-
pus în funcțiune. Ori să fie re-
construit altul de către cei care
au contribuit la retragerea Au-

torizației sale de funcționare”.
Poligonul neîngrijit în care

au crescut buruienile cât casa,
cu gardurile dărâmate mai
există fizic… Rromii au distrus
și sustras fierul din gardul de
pe latura nord al acestuia, care
nu prea mai există vezi foto.
Este păzit de un salariat, dar în
acesta nu s-a mai făcut vreo
investiție. Jandarmii spun că
singurul care ar mai fi avut
sânge în instalație (comparație
preluată de la fostul ministru
M.A.I. Igaș) și ar fi preluat po-
ligonul ar fi putut să fie fostul
comandant (adevărat n.r.) al
I.J.J. Călărași  col. Munteanu
Nicolae. Acesta dorea să reali-
zeze aici o bază de pregătire
pentru luptătorii mascați, de
creștere a câinilor de serviciu
și de instruire a militarilor res-
pectiv polițiștilor din județ.
Pensionarea acestuia l-a îm-
piedicat.

Militarii jandarmi, pompieri
sau polițiștii nu înțeleg însă ce-
i împiedică pe comandanții lor
ori pe cei ce pretind că mai re-
prezintă Autoritățile publice să
reabiliteze acest poligon. Pen-
tru că spun ei…se apropie Ale-
gerile. Facem și noi ceva pen-
tru comunitatea militarilor și
polițiștilor? Ori vindem la preț
de nimic locația…
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Poligonul Călărași o locație dezafectată
sub mandatul col.(rez.) Dragu Nicolae

Piața Centrală Agroalimentară din mun. Călărași o piață modernă?
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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

Primarul Stan Aurel continuă modernizarea
drumurilor de interes local din Cuza-Vodă și Ceacu
Primarul PSD din Cuza

Vodă își continuă pro-
iectele și în acest an

prin  lucrările de moderni-
zare din cele 2 localități,
Ceacu și Cuza-Vodă. Valoa-
rea totală a fondurilor eu-
ropene nerambursabile ac-
cesate de primarul Stan
Aurel este de 5 448 407
euro. Modernizarea include
lucrări cu o lățime a părții
carosabile de 5.50 metri în
Cuza-Vodă și Ceacu astfel:

În loc. Cuza- Vodă:
strada 18 – 529 metri,

strada 18 T1  – 309
metri,

strada 20 – 1835 metri.
Sat Ceacu:
strada 10 – lungime 568

metri,
strada 11 – lungime 539

metri,
strada 13  – lungime 497

metri, strada 14 lungime
425 metri.

Prin proiect PNDL în pre-
zent în sat Ceacu se vor
asfalta cei 6,97 Km pie-
truiți ( străzile nr. 5 cu 0,5
km, str. 9 cu 0,35 km, str.

16 cu 1,48 km, str. 17 cu
1.49 km, și str 21 cu 1.3
km) pe străzile din Ceacu
au fost realizate  lucrări de
introducere a unor noi co-
loane de apă, s-a realizat
canalizarea și se instalează
în prezent 621 lămpi cu
LED.

În acest an se extinde
rețeaua cu apă din Ceacu
cu încă 2,34 km iar în Cuza
Vodă cu 1,3 km. Pe prima-
rul Stan Aurel nu l-am gă-
sit la birou ci pe teren, la
prima oră discutând cu di-

riginții de șantier de pe str.
Stadionului unde se execu-
tă lucrări de realizare caro-
sabil și la Stadion unde fir-
ma Romconfort a finalizat o
clădire modernă pentru
echipa de fotbal din locali-
tate, prevăzută cu spații
moderne necesare sporti-
vilor ( dușuri, apă caldă,
racordare la rețeaua elec-
trică și canalizare).  Stadio-
nul a fost îngrădit, iar pe
acesta  se montează în
prezent tribune pentru
spectatori. Multe străzi din

Cuza Vodă sunt în prezent
în lucru. Pe unele asfalta-
rea va începe în curând iar
altele sunt pregătite cu
piatră în vederea asfaltării.

„Am încredere în oameni
iar echipa primăriei mă
ajută. Eu nu promit, eu fac.
Și mai mult de toate nu uit
ce trebuie făcut.” ne spune
primarul Stan Aurel.

În fotografii din munca și
rezultatele unui primar și
ale echipei Primăriei din
Cuza- Vodă.

Marian Pîrloagă


