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„A fi politician înseamnă să fii capabil să spui dinainte ce se va
întâmpla mâine, săptămâna viitoare, luna viitoare. Iar apoi
să poți explica de ce nimic din toate astea nu s-a întâmplat.”

Winston Churchill

Primăria Cuza
Vodă continuă
reabilitarea a 7
km de drumuri.
Și în Fundeni se

va continua asfaltarea

Rapid câștigă
și returul cu

Dunărea
Călărași și

revine pe prima
poziţie în Seria Ipagina 3 pagina 7

Fostul comandant al
Poliţiei călărășene
Alexandru Șohan ru-
pe tăcerea…Filipescu
și Dinulescu au mini-
mum 7 motive pentru
a fi pensionaţi de
alegători:

pagina 3

Filipescu și Dinulescu se pregătesc de pensionare?

În plină creștere a audienței
manelelor, muzicii hip-hop și

dansurilor aferente, puțini mai
sunt cei care își amintesc de

tradiția folclorică românească
Muncă, pasiune, talent, dra-

goste și tradiție. Reușita în dan-
sul popular înseamnă, în pri-
mul rând, foarte multă muncă
și dragoste pentru ceea ce faci. 
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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

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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Pentru plaiul strămoșesc, pentru is-
toria neamului, pentru limba

maternă, pentru mormintele înaintașilor, pentru
credințele și tradițiile acestor meleaguri? 

La ce vârstă ajung să se definească și să se identifice cu
zestrea moșilor și strămoșilor, adică a nimănui? 

Înțeleg să-ți posezi iresponsabil propriile gânduri, pro-
priile broderii din cuvinte, propriile creații, propriile răni și
iubiri, crezând că-ți aparțin în mod absolut, dar nu pot
înțelege integrarea, cu pieptul în față, în absolutul cu a
mare, într-un absolut străin și copleșitor, care-ți preexistă. 

Mă surprind câteodată atât de deconectat, atât de
orfan, atât de dezmoștenit, că singura certitudine devine
permanenta uimire în fața spectacolului coexistenței în
această lume a proprietarilor nimicului și chiriașilor totu-
lui. Dumitrel Toma

Când ajung oamenii să
nutrească sentimente de

proprietate sau posesivitate
pentru ceea ce nu le va

aparține niciodată? 
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În plină creștere a audienței manelelor, muzicii
hip-hop și dansurilor aferente, puțini mai sunt cei
care își amintesc de tradiția folclorică românească

Principala trăsătură pe
care trebuie so înde
plinească cineva care

practică și predă dansul, es
te dragostea față de folclor,
respectul față de tradiție, de
acei oameni care păstrează,
conservă și promovează dan 
sul și muzica populară, tra 
dițiile și obiceiurile populare
autentice. Toate acestea pot
fi însușite și transmise doar
cu inima!

Ne apropiem prin acest ar
ticol de ceea ce este mai
tradițional, întrun loc unde
dansul popular, obiceiurile
sunt cele ce fac să calculăm
identitățile unui loc și ale oa
menilor de acolo. Din inima
Calarasiului, Aurel Mailat, co
regraful ansamblului folcloric
“Baraganul”, este omul care
prin pasiunea si dragostea
pentru folclor limpezeste
tendințele nocive ale cotidia
nului de astăzi. Nu este un
articol pentru nemurirea su
fletelor moarte, nu este un
articol pentru cei sălbăticiți
de nesi gu ranța aprecierii
unor istorii uitate, dar este un
articol despre omul care ne
a facut sa apreciem frumosul
și istoria dansului tradi țional.

Câteva sute de dansatori,
copii, tineri și adulți au tre
cut prin mâinile lui Aurel
Mailat, o parte dintre ei fiind
acum membrii unor impor
tante ansambluri folclorice,
dar ceea ce este cel mai im
portant, este că toți cei care
au avut dea face Maestrul
Mailat, din acel moment au
îndrăgit jocul popular.

Ansamblul Baraganul,
exista pentru ca Maestrul
Aurel Mailat ia invățat ce
înseamnă UNITATE și SPI

RIT DE ECHIPA, ia învățat
să iubeasca dansul popular
românesc și să prețuieasca
tradițiile populare.

Nu exista cuvinte prin ca
re dansatorii ansamblului sa
ii multumeasca lui Aurel
Mailat pentru că au avut
șansa de a il întâlni, dar mai
ales pentru dragostea pe
care acesta o poarta dansu
lui popular românesc; pen
tru mâna întinsă prieteneș
te, de care au beneficiat de
atâtea ori dea lungul exis
tenței acestui ansamblu;
pentru dăruirea și modalita
tea în care acesta preda
dansurile autentice româ
nești; pentru ca ia făcut să
descopere tradițiile româ

nești; pentru ca nu lea per
mis să trateze altfel, decât
cu respect, dansul popular;
pentru că ia făcut să iu
beasca la nebunie portul
popular românesc; pentru
că lea fost și le este un
prieten de nădejde, înainte
de a le fi Maestru; pentru
vorbele de încurajare și de
apreciere pe care lea adre
sat și care iau motivat și iau
obligat peste măsură, chiar
și atunci când credeau că nu
vor reuși.

Pentru toate acestea nu
exista multumiri!!! Nu exis
ta cuvinte sa descrie ce simt
pentru că, Aurel Mailat a
ales ansamblul Baraganul.

Cristina BOBOC

Muncă, pasiune, talent, dragoste și tradiție. Reușita în dansul popular
înseamnă, în primul rând, foarte multă muncă și dragoste pentru ceea ce faci.

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

Conducerea Primăriei Călărași a asigurat și în acest an
manifestarea religioasă pentru prezentarea moaștelor Sf. Nectarie

Viceprimarul Marius Dulce a asigurat și în acest an
activitățile impuse de  manifestarea religioasă de la
parohia Nașterea Sf. Ioan Botezătorul – cu ocazia pre
zentării moaștelor Sf. Nectarie. Primăria Călărași a
pus la dispoziție 8 polițiști locali, 1 echipaj de circulație
îndrumate de directorul Anghel Daniel.

Col. Mihai Ionel de la Jandarmeria Călărași a parti
cipat și dlui pentru coordonarea unui echipaj de 8 jan
darmi. Cum era normal a participat și la slujbă, unde
sa rugat pentru numirea sa în funcție dar și pentru
zile mai bune pentru subordonații săi, deciși să se
transfere la Poliție.

Marian Pîrloagă
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Primăria Cuza Vodă continuă reabilitarea a 7 km de drumuri.
Și în Fundeni se va continua asfaltarea

Primăria Cuza Vodă con
tinuă în această primăvară
lucrarea de modernizare a
6,97 km drumuri. Primarul
Stan Aurel (PSD) a înaintat
la Ministerul dezvoltării re
gionale și administrației pu 
 blice documentația necesa
ră realizării acestor lucrări.
Este vorba de pietruirea
străzilor Ceacu 5, 9, 16,
17, 19, 21.

Și în com. Fundeni un alt
primar PSD, Gheorghiță
Cărtușanu continuă lucrări
le de asfaltare. Recordul

pentru el înseamnă asfalta
rea a 5 km în doar 2 zile. A
promis  consiliere primari
lor din localități unde gro
pile de pe străzi au distrus
autovehiculele cetățenilor,
indicând municipiul Călă
rași. Pentru că în Fundeni
sau alte comune din Că 
lărași conduse de gospo
dari din PSD, se poate as
falta și noaptea.

În imagini o șosea din
Fundeni.

Marian Pîrloagă

Lucrările de mântuială la infrastructura
rutieră din Călărași continuă

Nu a trecut mult timp de când un autoturism sa
răsturnat întro groapă în fața Uzinei de apă. Nu a tre
cut mult timp de când pe strada Năvodari sau scu
fundat multe autovehicule care efectuau lucrări chiar
la rețeaua de apă canal. Cartierul Mircea Vodă este
renumit pentru că autospecialele de la Urban refuză
să mai intre pe străzi, ca urmare a scufundării roților
până la osie în molozul necompactat cu care sau as
tupat gropile.

Legenda continuă. Firme aduse de Hidroconstrucția
de prin toate părțile Țării distrug în continuare
șoselele din Călărași. Imaginile spun totul…Bdul Re
publicii în față la magazin Alege – drum comunal cu
grad ridicat de pericol.

Călărășenii de la fața locului discută că nu primarul
este de vină ci firmele. Spun că nu trebuie să li se dea
vreun ban până nu readuc la starea inițială străzile.
Toate străzile…

Realitatea din Călărași

Filipescu și Dinulescu se pregătesc
de pensionare?

Fostul comandant al Poliției călără
șene Alexandru Șohan rupe tăcerea…
Filipescu și Dinulescu au minimum 7
motive pentru a fi pensionați de ale
gători:

1) pentru ca nu a atras nici o investitie
majoră în județ;

2) pentru că a promovat nonvalori în lo
cul oamenilor competenți (inclusiv în po
litică);

3) pentru că modul lui de a face politică
este unul ordinar, de joasă speță;

4) pentru că a coborât standardele mo
rale la nivelul curvărăsiei… ;

5) pentru că el însuși este o nonvaloare,
fără politică la fel ca și Dinulescu nereu

șind nimic în viață!!;
6) pentru că a promovat mai mult mer

cantilismul decât profesionalismul;
7) pentru că a pus interesul și ambițiile

personale înaintea intereselor județului și
ale orașului. A se vedea certurile cu
zdrangălin și cu Dragu.

Alexandru Șohan
În imagini ( adevărul.ro) Răducu Filipes

cu pregătinduse de pensionare. Unde al
tundeva decât pe balta lui Dinulescu...Aici
se va deschide în curând Campania elec
torală de pescuit sportiv. Vor fi invitaţi
mulţi bugetari de pe la multe alte partide
a căror doctrină nu au nimic în comun cu
cea liberală.



Acestea vor fi slujite și pre
zentate dreptcredincioșilor,
urmând ca a doua zi, dumi
nică orele 07.45 Preasființia
Sa Părintele Vincențiu, Epis
copul Călărașilor și Sloboziei
să oficieze aici o slujbă arhie
rească.

Meritul organizării acestei
manifestări religioase aparți 
ne preotului Alin Badea. Ma
nifestarea va fi asigurata de
efective ale Jandarmeriei și
Poliției locale și va fi prezen
tată  pe principalele pagini de
socializare.

Pe 9 noiembrie (duminică),
credincioșii creștini ortodocși
îl sărbătoresc pe Sfântul Ie
rarh Nectarie de la Eghina.
Mii de oameni au mers, sâm
bătă, la Mănăstirea Radu Vo
dă din Capitală, să se închine
la racla cu moaștele Sfântului
Nectarie de la Eghina, consi
derat vindecător de boli.

Sfântul Nectarie, ierarhul
din insula Eghina, sa născut
în anul 1846, în localitatea
Silivria, în apropiere de Con
stantinopol. A trecut la cele
veșnice în noaptea zilei de 8
noiembrie 1920, fiind înmor
mântat în ctitoria să, din in
sulă Eghina: Mănăstirea Sfân 
tă Treime. Biserica Ortodoxă
îl prăznuiește pe Sfântul Nec
tarie în ziua de 9 noiembrie,
potrivit crestinortodox.ro.

Printre nenumăratele da

ruri primite de la Dumnezeu,
Sfântul Nectarie a fost prea
slăvit și cu darul facerii de
minuni. Pentru nenumăratele
minuni pe care lea făcut și
încă le mai face Dumnezeu,
pentru rugăciunile Sfântului
Nectarie, acesta din urmă a
fost numit „Taumaturgul”,
adică „Vindecătorul”.

Sfântul Nectarie sa arătat
făcător de minuni încă din
timpul vieții, asemenea tutu
ror sfinților. Astfel, întro va
ră, fiind mare secetă în insulă
Eghina, pentru rugăciunile
sale a venit ploaie din belșug
și au rodit țarinile, încât toți
sau îndestulat de hrană. Vă
zând acest lucru, toți locuito
rii insulei au început săl cin
stească în inimile lor pe pe
Sfântul Nectarie, că pe un
vas ales al Duhului Sfânt, și
să îl cerceteze pentru fiecare
nevoie a lor.

Sfântul Nectarie vindecă
o mamă, pentru

rugăciunea copiilor
Întro casă din satul Di

gheliotica Egiou, aflat lângă
Marea Egee, trăia Gheorghia
Apostolopoulos, bărbatul ei,
Kostas, și cei patru copii ai
lor. În casă lor, la loc de cinste
se află icoana Sfântului Nec
tarie din Eghina. Pe toți cei
patru copii, femeia ia cres
cut cu multă dragoste, învă 
țândui smeriți și iubitori de
Dumnezeu.

Dintro data, o tumoare
canceroasă a zdrobit inima
femeii, care nu mai putea să
aibă grijă de soțul ei și de cei
patru copii ai lor. Doctorul din
localitate ia confirmat boală,
trimițândo la un spital renu
mit din Atena. Acolo, același
diagnostic: cancer. După mai
multe operații, doctorii au
renunțat, zicândui că nu are
șanse de vindecare, drept pen 

tru care e mai bine să mear
gă acasă și să se pregătească
de moarte.

Zăcând în pat, femeia își
îndemnă copiii să se roage
neîncetat. Cu ultimele puteri,
tot la rugăciune îi îndemnă.
Întro noapte de noiembrie,
femeia a deschis ochii și a
spus: „Lam văzut! Lam vă
zut pe Sfântul Nectarie, care
mia spus că mam făcut bi
ne!” În același moment, unul
dintre copii a spus: „Și eu l
am văzut, mamă, pe Sfântul
din icoană!” A doua zi, când
femeia a mers la spital, doc
torii nu au mai putut găsi nici
o urmă de cancer.

Untdelemn din candela
Sfântului Nectarie

Dintro dată, unei doamne
în vârstă, din București, i sa
făcut rău și a căzut pe stradă.
Scuipând cheaguri de sânge
și aproape pierzânduși cu 
noștința, femeia a fost dusă
de urgență la spital. La spital,
după cinci zile petrecute con
ectată la aparate, în urmă
consultației, sa rostit un diag 
nostic multiplu: ulcer gastric
duodenal, cu crater de natură
malignă; hemoragie digesti
vă, cu anemie post hemora

gică 6; infarct miocardic.
În urmă unui consult a 

mănunțit și a mai multor eco 
 grafii, femeia a fost programa 
tă pentru o intervenție chi
rurgicală urgență. Între timp,
femeia a mers la Mănăstirea
Radu Vodă, unde venea ade
sea, spre a se închină Sfân
tului Nectarie și ai săruta cin 
stitele Moaște. Spunând unui
părinte durerea în care se a 
flă, ea a primit o sticluța cu
untdelemn din candelă Sfân
tului Nectarie, spre a se unge
în fiecare dimineață, până la
operație. Ajungând la spital,
în ziua programată, chirurgul
care urmă să facă inter ven 
ția, ia zis acesteia: „Nu am
ce tăia, căci rana sa închis!”

Un monah operat
de Sfântul Nectarie

Un monah tânăr din Ro
mânia a fost diagnosticat cu
mai multe boli grele: hepatită
activă, colecist alungit, gas
trită cronică, ulcer duodenal,
reflux gastroesofagian, pietre
la fiere și colon iritabil. În
tâmpinând mari greutăți în a
mânca și a munci, după doi
ani de internări și analize,
monahul a venit la un spital
din București, unde, în urmă

analizelor, a fost programat
pentru o dublă operație, la
fiere și la stomac.

Știind despre Moaștele
Sfântului Nectarie, aflate la
Mănăstirea Radu Vodă, mo
nahul a mers să se închine și
să se roage pentru ajutor.
Simțind o mângâiere deose
bită din partea sfântului, mo
nahul a plecat spre casă,
simținduse încă foarte rău.
A două zi, însă, nici semn de
durere, nicăieri.

Ajungând la spital, în ziua
programată pentru operație,
când au fost făcute analizele,
acestea au ieșit perfecte. Nici
semn de boală. Doctorul,
crezând că este vorba de o
eroare de calculator, a repe
tat analizele, însă rezultatul a
fost același. Nici semn de
boală, căci Sfântul Nectarie îl
operase pe monah în chip
tainic, tămăduindul.

Îndemn la smerita
rugăciune, către Sfântul

Nectarie din Eghina
Veniți toți credincioșii, să

cinstim pe Nectarie, lumină
torul Bisericii cel nou arătat;
că acesta, în zilele noastre, cu
dumnezeiască cuviință, viețu 
ind întru cuvioșie și dreaptă
credința, virtuțile sfinților ce
lor de demult în șine lea în
tipărit. Și, vas al alegerii fă
cânduse, precum Pavel, cu
vrednicie sa proslăvit, prin
harul cel sfințitor al Duhului,
dăruind fiecăruia cererile cele
spre mântuire, că un ierarh
preaîndumnezeit.

Mănăstirea Radu Vodă, cu
hramul Sfânta Treime, are ca
protector, din 2002, pe Sfân
tul Nectarie Taumaturgul. Păr 
ticele din moaștele Sfântului
Nectarie, dăruite mănăstirii în
2001, sunt așezate întro ra
clă care stă în partea stângă
a bisericii, sub un baldachin.
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Sâmbătă 5 martie
orele 18 la Biserica
cu hramul Nașterea
Sf. Ioan Botezăto-
rul, situată în spa-
tele Școlii gen. nr
11 din Călărași, vor
fi aduse moaștele
Sf. Nectarie. 

Protopopiatul Călărași a prezentat, sâmbătă,
5 martie, moaștele Sf. Nectarie



Aceasta se desfășoară în
perioada martie  decembrie
2016, în scopul mențierii si

guranței cetățenilor, prin in
formarea populației cu privi
re la măsurile de autoprotec

ție ce trebuie adoptate pen
tru a nu deveni victimele in
fracțiunilor săvârșite cu vio
lență și la consecințele juri
dice și sociale în cazul comi
terii unei astfel de infracțiuni.

Proiectul sa lansat astăzi,
în comunele Dor Mărunt și
Dragalina, cu ocazia Zilei In
ternaționale a Femeii, în ca
drul unor întâlniri cu repre
zentantele sexului frumos.

Polițiștii de prevenirea cri
minalității și cei de ordine
publică leau întâmpinat pe
doamne și domișoare cu flori
și au discutat cu acestea
despre regulile pe care tre
buie să le urmeze în cazul
unui conflict în familie. Toto
dată, la întâlniri au participat
și cadre medicale care au
prezentat tehnici de prim
ajutor în caz de leșin și leza
re cu un corp tăietor.

Pe parcursul anului, în
cadrul acțiunilor preventive
ce se vor derula, vor fi rea
lizate și difuzate materiale
cu conținut preventiv, vor
avea loc discuții cu grupul
țintă, urmând să fie prelu

crate situații ipotetice de
victimizare din agresiuni fi
zice și să fie transmise re
comandări pentru adopta
rea unei conduite de evita
re a conflictelor.

Pentru promovarea mesa
jului proiectului de prevenire
a fost realizat un afiș, pre
cum și flyere, care vor fi di
fuzate în locuri și zone tran
zitate de public numeros.
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Inspectoratul de Poliție Județean Călărași lansează Proiectul
„Bumerangul violenței”, pentru prevenirea infracțiunilor de lo
viri sau alte violențe în mediul urban și rural.

BUMERANGUL VIOLENŢEI

Proiect de prevenire a infracţiunilor
săvârșite cu violenţă

Cercetat pentru furt de
combustibil dintr-o mașină și
conducere fără permis

Polițiștii din Oltenița, se
sizați despre furt de com
bustibil dintrun autovehi
cul parcat, au prins cu ope
rativitate persoana bănuită
și au constatat că aceasta
conducea o mașină, fără să
posede permis.

În noaptea de 03/04
martie 2016, oamenii legii
au fost sesizați despre fap
tul că întro parcarea din
municipiul Oltenița se află
două persoane care sus
trag combustibil dintrun
autoturism.  

Polițiștii deplasați de în
dată la fața locului au de
pistat un autoturism, în ca
re se aflau persoanele bă
nuite, U. Claudiu, de 20
ani, (la volan) care nu po
sedă permis de conducere,
și G. Ionuț, de 17 ani, am
bii din Oltenița. 

În mașină au fost găsite
mai multe peturi tăiate, cu
urme de combustibil, care
au fost ridicate în vederea
continuării cercetărilor

pentru comiterea infracțiu
nilor de furt calificat și con
ducerea unui vehicul fără
permis.

Chiselet – bănuit de furt de
bijuterii dintr-o locuinţă,
identificat de poliţiști 

Polițiștii din Chiselet au
identificat un tânăr, care ar
fi sustras bijuterii dintro
casă. Persoana bănuită a
fost reținută, prejudiciul de
aproximativ 10.000 lei fiind
recuperat. 

În urma investigațiilor
efectuate de polițiști din
cadrul Secției 2 Poliție Ru
rală Oltenița, la sesizarea
unei persoane din comuna
Chiselet, cu privire la furtul
mai multor bijuterii de aur
din locuința sa, în perioada
03 – 22 februarie 2016, a
fost identificată persoana
bănuită de comiterea fur
tului, E. Mihail, de 17 ani,
din comuna Chiselet, jude
țul Călărași.

Prejudiciul a fost recupe
rat și predat persoanei vă
tămate, iar față de E. Mi
hail a fost dispusă, la data

de 04 martie 2016, măsura
reținerii pentru 24 de ore.

Mandat, pus în executare de
poliţiști / octogenar,
condamnat pentru tentativă
de omor, încarcerat

În dupăamiaza de 04
martie 2016, polițiști din
cadrul Poliției Orașului Leh
liu Gară au au pus în apli
care un mandat de execu
tare a pedepsaei cu închi
soarea, emis în aceeași zi
de Tribunalul Călărași pe
numele lui Z. Ion, de 81
ani, din Lehliu Gară.

Bărbatul, condamnat la
3 ani și 4 luni de închisoare
pentru tentativă de omor, a
fost încarcerat în peniten
ciar.

Cercetaţi pentru infracţiuni
contra siguranţei circulaţiei pe
drumurile publice

În seara de 04 martie
2016,  polițiștii din Chirnogi
lau depistat pe T. Ionel, de
46 ani, din localitate, în
timp ce conducea un auto

turism pe DN 41, având o
concentrație alcoolică de
1,05 mg/l alcool pur în ae
rul expirat.

Conducătorul auto a fost
condus la spital pentru re
colatrea de mostre biologi
ce în vederea stabilirii al
coolemiei.

Polițiștii din Belciugatele
au depistat în seara de 05
martie 2016, pe DJ 302, pe
P. Vasile, de 24 ani, care con
ducea un moped, fără a po
seda permis de conducere.   

La data de 06 martie
2016, polițiștii din Budești
au depistat un minor de 15
ani, din comuna Șoldanu,
județul Călărași, în timp ce
conducea un autoturism,
fără a poseda permis de
conducere.

La data de 06 martie
2016, polițiști din cadrul
Secției 6 Poliție Rurală Gră
diștea au identificat, pe ra
za comunei Ciocănești, pe
M. Alexandru, de 21 ani,
din comuna Gurbănești, ju
dețul Călărași, care condu
cea un autoturism, deși
prezenta o concentrație al
coolică de 0,86 mg/l alcool
pur în aerul expirat. 

În dimineața de 06 mar
tie 2016, polițiști din Olte
nița au depistat în trafic un
moped condus de C. Vasi
le, de 60 ani, din localitate,
care nu posedă permis de
conducere.

În dimineața de 06 mar
tie 2016, polițiștii Serviciu
lui Rutier Călărași au depis
tat pe DN 31 în comuna
Ciocănești, pe T. Viorel, de
46 ani, din municipiul Călă
rași, care prezenta o con
centrație alcoolică de 0,48
mg/l alcool pur în aerul ex
pirat.

Infracțiunile contra sigu
raței circulației pe drumuri
le publice sunt cercetate în
cadrul dosarului penal în
tocmit în fiecare caz în par
te.

Polițiștii sunt în continua
re în teren, acțiunile lor vi
zând salvarea de vieți
omenești, creșterea sigu
ranței tuturor participanți
lor la trafic și sancționarea
corespunzătoare a tuturor
celor care încalcă normele
legale, nesocotind pericolul
reprezentat de conducerea
sub influența alcoolului sau
fără a poseda permis.

Po l i ț i a  i n f o r m e a z ă
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Intervenție la incendiu de
autoturism pe A 2, calea II,
la km 40 

Un echipaj de stingere
din cadrul Secției de
pompieri Lehliu Gară a
acționat rapid pentru li
chidarea incendiului
timp de aproximativ 20
minute

Conducătorul vehiculului
sa autoevacuat, fiind în
afara oricărui pericol

În data de 05.03.2016,
ora 13.54, pompierii militari
din cadrul Secției Lehliu au
fost solicitați să acționeze
pe A 2, la km 40, sens de
mers Constanța   București
(pe raza localității Nicolae
Bălcescu), pentru stingerea
unui incendiu izbucnit la o
autovehicul de transport
marfă (înmatriculat în mu
nicipiul Bucu rești), proprie
tate individuală, aparținând
lui Marian B.

La sosirea echipajului de
stingere, incendiul se mani
festa violent, generalizat, cu
flacără deschisă și fum dens
la nivelul întregii autoutilita
re (aceasta fiind staționată
pe banda de urgență a au
tostrăzii).  

Conducătorul autovehicu
lului a conștientizat pericolul
de incendiu, a staționat pe
banda de urgență, sa auto
evacuat și a solicitat
intervenția  pompierilor
profesioniști.

Pompierii militari sau de
plasat la această intervenție
cu o autospecială de stinge

re cu apă și spumă, de ca
pacitate mărită, acționând
rapid pentru lichidarea in
cendiului timp de aproxima
tiv 15  20 de minute.

Potrivit primelor cercetări
efectuate de către pompierii
militari la fața locului, se pa
re că incendiul a fost posibil
din cauza unui scurtcircuit
electric produs la nivelul
compartimentului motor al
vehiculului.

În urma incendiului auto
vehiculul a fost distrus în to
talitate, valoarea pagubelor
fiind estimată în acest caz la
suma de aproximativ
14.000 de lei.      

La locul incendiului sa
deplasat și un echipaj de
prim ajutor SMURD din ca
drul Secției de pompieri
Lehliu Gară, care nu a inter
venit însă, nefiind cazul.

Igienizarea de prima
vară poate constitui un
real pericol de incendiu,
care se poate solda cu
pagube materiale însem
nate

I.S.U. “Barbu Știrbei” Că
lărași vine în sprijinul cetă
țenilor cu următoarele re
comnadări :

Potrivit analizei statistice
a incendiilor din ultimii ani,
în această perioadă a anului
se manifestă o creștere
alarmantă a numărului de
arderi necontrolate, ca ur
mare a acțiunilor de igieni
zare a terenurilor cu vege
tație uscată, iar în cele mai
multe cazuri, focul se extin
de la gospodăriile populației
sau la păduri, provocând în

semnate pagube materiale
și chiar pierderi de vieți
omenești.

Perioada de primavară se
caracterizează prin cel mai
mare număr de incendii,
aceste evenimente nedorite
având loc în special în me
diul rural, și nu de puține ori
pagubele materiale provo
cate de acestea sunt consis
tente.

Inspectoratul pentru Si
tuații de Urgență “Barbu
Știrbei” al județului Călărași
aduce la cunoștință cetățe
nilor care dețin sau admi
nistrează terenuri agricole,
prevederile generale care
trebuie să fie respectate la
arderea vegetației uscate și
a resturilor vegetale, în fapt
măsurile minime de preve
nire în acest sens sunt ur
mătoarele: condiții meteo
rologice fără vânt; colecta
rea în grămezi a vegetației
uscate și a resturilor vege
tale în cantități, astfel încât,
arderea să poată fi contro
lată; executarea arderii în
zone care să nu permită
propagarea focului la fondul
forestier / construcții și să
nu afecteze rețelele electri
ce, de comunicații, conduc
tele de transport gaze natu
rale, produsele petroliere ori
alte bunuri materiale com
bustibile; curățarea de ve
getație a suprafeței din jurul
fiecărei grămezi pe o dis
tanță de 5 m,; desfășurarea
arderii numai pe timp de zi;
asigurarea mijloacelor și
materialelor pentru stinge
rea eventualelor incendii;

supravegherea permanentă
a arderii; stingerea totală a
focului înainte de părăsirea
locului arderii; interzicerea
acoperirii cu pământ a foca
relor. 

Utilizarea focului deschis
nu se admite la distanțe mai
mici de 40 m față de locurile
cu pericol de explozie  gaze
și lichide combustibile, va
pori inflamabili, explozivi
etc., respectiv 10 metri față
de materialele sau substan
țele combustibile  lemn,
hârtie, textile, carton asfal
tat, bitum, ulei etc., fără a fi
supravegheat și asigurat
prin măsuri corespunzătoa
re. 

Pe terenurile în pantă, ar
derea vegetației uscate se
face pornind din partea de
sus a pantei. Arderea vege
tației uscate și a resturilor
vegetale se execută numai
după obținerea permisului
de lucru cu focul, conform
prevederilor Normelor ge
nerale de apărare împotriva
incendiilor, aprobate prin
Ordinul ministrului Adminis
trației și Internelor nr.
163/2007.

Emiterea permisului se
face prin grija primarului de
către șeful serviciului volun
tar pentru situații de urgen
ță sau persoana desemnată
în acest sens.

În zona de siguranță a li
niilor de cale ferată, dru
muri, rețele electrice, rețele
de telefonie, conducte de
transport lichide combusti
bile și gaze, clădiri și supra
fețe împădurite, vegetația

uscată se va curăța, fiind in
trezisă 

utilizarea focului deschis
sau arderea vegetației us
cate în aceste zone de
protecție.

Totodată trebuie mențio
nat și faptul că se impune
supravegherea permanentă
a copiilor pe toata durata
arderii vegetației uscate și a
resturilor vegetale.

Prevenirea jocului copiilor
cu focul în condiții și în locuri
în care se pot produce in
cendii constituie o obligație
a persoanelor care răspund,
potrivit legii, de creșterea,
educarea și ingrijirea copii
lor.

Atragem atenția, că in
conformitate cu prevederile
H.G.R. nr. 537/2007 privind
stabilirea si sancționarea
contravențiilor la normele
de prevenire și stingere a
incendiilor, „arderea resturi
lor vegetale, gunoaielor,
deșeurilor și a altor mate
riale combustibile, fără lua
rea măsurilor pentru împie
dicarea propagării focului la
vecinătăți” sau „amenajarea
locurilor pentru utilizarea
focului deschis în condiții și
la distanțe care favorizează
propagarea focului la con
strucții, depozite, culturi
agricole, păduri, plantații si
alte vecinătăți” se sancțio
neaza cu amendă de la
1.000 la 2.500 lei.

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

Călărași
Plutonier adjutant.

Tătăranu ȘtefanOvidiu

Inspectia Muncii a aplicat amenzi de 360.000 de euro în cinci zile 
Inspecția Muncii a desfă

șurat, în perioada 29.02 –
04.03.2016, acțiuni de con
trol în urma cărora sau apli
cat amenzi în valoare totală
de 363.409 euro, adică
1.599.000 de lei. Au fost de
pistate 127 de persoane ca
re lucrau la negru. 38 dintre
acestea erau din judetul Ar
ges.În domeniul relațiilor de
muncă, la nivel national sau
aplicat amenzi în valoare de
1.121.500 de lei din care
755.007 lei pentru muncă la
negru. Pentru primirea la
muncă a mai mult de cinci
persoane fără contracte in
dividuale de muncă, inspec
torii de muncă au făcut 4
propuneri de cercetare pe
nală, din care 3 în judetul
Arges. Au fost sancționați
389  de angajatori. 

În aceeași perioadă, în

domeniul securității și sănă
tății în muncă sau aplicat
amenzi în valoare de
477.500 de lei. Angajatorii
au comunicat către inspec
toratele teritoriale de muncă
64 de evenimente care, în
urma cercetărilor efectuate
de inspectorii de muncă, vor
fi încadrate sau nu ca fiind
accidente de muncă. Au fost
dispuse 3 opriri de echipa
mente si 3 sistări de activi
tate pentru evitarea acci
dentărilor.

„Ziua Internatională a Fe
meii ne obligă la o atentă
preocupare pentru siguran
ta, securitatea, sănătatea si
respectarea relatiilor de
muncă a angajatelor, recu
noasterea valorilor pentru
care femeile au luptat fără
să tină cont de granite si ob
stacole. Inspectia Muncii va

respecta prin exercitarea
atributiilor din domeniile de
competentă realizările socia
le, politicile si rezultatele ob
tinute de femei în raporturile
de muncă si care, prin fortă
reală si exemplu au făcut
posibil progresul.”  Dantes
Nicolae BRATU, inspector
general de stat.

ITM Calarasi a avut urma
toarele rezultate in sapta
mana 29 februarie – 4 mar
tie 2016: 45  controale (co
mert, agricultura, transport,
paza si protectie, construc
tii), au fost sanctionati 21 de
angajatori, au fost sanctio
nati contraventional 7 anga
jatori, sau dat 44 avertis
mente si sau aplicat amenzi
in valoare de 109.000 lei. –
Razvan Ilie MESESEANU
Inspector Sef ITM Calarasi.

Serviciul Comunicare

Po m p i e r i i  i n f o r m e a z ă
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Cea de-a doua întâlnire dintre
cele două echipe a fost câștigată
din nou de Rapid, cu același scor
cu care o făcuse și în tur, la Călă-
rași, scor 1-0.

Înainte derby-ului de vineri,
ambele formaţii se aflau la egali-
tate de puncte în clasamentul Se-
riei I, iar pentru Dunărea nu exista
altă variantă în afară de victorie,
chiar dacă în unele momente ale
partidei din Giulești arbitrajul a
fost decisiv în favoarea gazdelor!

Trupa lui Adrian Mihalcea a în-
cercat să dea lovitura mai mult pe
contraatac în Giulești, asta după
ce în minutul 33 s-a rupt echili-
brul pe teren în derby-ul cu Ra-
pid. Panait l-a faultat în careu pe
N'Koyi și centralul bucureștean
Iulian Dima a dictat penalty pen-
tru gazde și l-a trimis la vestiare
pe fundașul călărășean după ce i-
a aratat al doilea galben. Totuși,
scorul nu a fost deschis, deoarece
Iulian Popa a trimis peste trans-
versală de la punctul cu var.

Mihalcea a fost nevoit să facă
prima schimbare și l-a introdus în
teren pe fundașul Bumbac, în lo-
cul lui Mureșan, fără să observe
prestaţia lamentabilă a fundașu-
lui stânga Marian Chiţu. Până la fi-
nalul primei părţi a jocului Rapid
mai primește o lovitură de pe-
deapsă. Nou-intratul Bumbac l-a
agaţat în careu pe Martin și arbi-
trul a pus din nou balonul pe
punctul cu var. De această dată
experienţa lui Cezar Lungu și-a
spus cuvântul, portarul Dunării
apărând execuţia lui Martin, dar
și reluarea lui Trandu, salvând-și
echipa de două ori în câteva se-
cunde!

În repriza a doua, Dunărea nu
a mai contat în atac. Călărășenii s-
au apărat, au tras de timp și au în-
cercat să ţină cât mai mult de ba-
lon. În minutul 66 a venit și singu-
ra execuţie a acestui meci pentru
fostul lider. Marin Chiţu, ţinut ne-
explicabil în teren de antrenorul
Mihalcea, după foarte multe gre-

șeli pe care le-a făcut în acest
meci, îl pierde din marcaj pe Tu-
doran și acesta marchează în
poarta lui Cezar Lungu. Spre final,
Morar trimite în bara transversală,
aceasta fiind ultima ocazie mare
pentru Rapid.

În urma acestui succes la limi-
tă, giuleștenii urcă pe prima pozi-
ţie în clasamentul Seriei I, cu 42
de puncte și cu un meci mai pu-
ţin desfășurat, în vreme ce Dună-
rea ocupă poziţia secundă. Chiar
dacă au pierdut din nou în faţa
principalei contracandidate la
promoare, călărășenii nu renunţă
la obiectiv. Play-off-ul se anunţă
unul destul de interesant, punc-
tele se vor înjumătăţi, iar cele do-
uă echipe se vor întâlni încă de
două ori.

Etapa următoare, miercuri, 9
martie Dunărea a stat, iar pe 12
martie se deplasează la Clinceni,
unde întâlnește un alt adversar
redutabil, FC Academica.      

Au evoluat echipele: 

Rapid București - Drăghia -
Kusnir, Robuste, Cruz, Fota - R.
Costin (Luque '46), Trandu - Tudo-
ran, M. Martin (Ţîră '77), I. Popa (V.
Morar '46) - N'Koyi

Rezerve neutilizate: Botaș -
Avrămia, Raiciu, N. Vasile

Antrenor: Dan Alexa
Dunărea Călărași - C. Lungu -

Ţenea, Bg. Panait, M. Popescu, M.
Mureșan (Bumbac '36) - S. Matei -
Al. Stoica (Săftescu '89), Sg. Po-
pescu (Kanda '53), Alami, M. Chi-

ţu - V. Alexandru
Rezerve neutilizate: G. Popa -

V. Andrei, Vădrariu, Balint
Antrenor: Adrian Mihalcea
Eliminat: Bg. Panait '32 (cumul

de galbene)
Stadion: Valentin Stănescu

(București); Arbitru: Iulian Dima
(București); Asistenţi: Iulian Radu
și Bogdan Velicu (ambii Bucu-
rești).

Cătălin NIȚU,
jurnalist acreditat FR
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Fotbal / Liga a 4-a

Derby-ul campionatului județean
s-a terminat egal

Borcea și Venus au scos un scor de egalitate în etapa a 17-a, scor
1 – 1. Liderul din Independența și echipa cu cele mai multe trofee
din campionatul județean a obținut un punct în deplasarea de la
Borcea. Venus este foarte aproape de a câștiga anul acesta sezonul
Ligii a 4-a. Trupa lui Ilie Zeciu se află la 7 lungimi de undă distanță
față de Victoria Chirnogi, echipă pregătită de Adrian Cristea. Vic-
toria a câștigat la Grădiștea cu scorul de 3 – 1. O surpriză vine de
la Dragoș Vodă, formația fraților Moldoveanu reușind o victorie în
fața celor de la Fundulea. Etapa viitoare se preconizează un alt der-
by: Grădiștea – Ciocănești. 

Liga a 4-a, etapa a 17-a, rezultate: 
Agricola Borcea – Venus Independența 1-1
Conpet Ștefan cel Mare – Victoria Lehliu Gară 2-2
Unirea Dragalina – Spicul Roseti 1-0
Victoria Dragoș Vodă – Progresul Fundulea 4-0 
Dunărea Grădiștea – Victoria Chirnogi 1-3
Dunărea Ciocănești – Steaua Radovanu 3-1 
Viitorul Curcani – Unirea Manastirea 2-0
AS Belciugatele – Rapid Ulmeni 0-3 (gazdele s-au retras din

campionat si vor pierde toate meciurile din retur cu 3-0).

Etapa a 18-a, sâmbătă, 12 martie, ora 15:00
Victoria Chirnogi-Unirea Mânăstirea
Venus Independența-Viitorul Curcani
Rapid Ulmeni-Agricola Borcea
Progresul Fundulea-A.S. Belciugatele
Spicul Roseți-Victoria Dragoș Vodă
Victoria Lehliu-Unirea Dragalina
Steaua Radovanu-Conpet Ștefan Cel Mare
Dunărea Grădiștea-Dunărea Ciocănești

Clasament / primele 3, Liga a 4-a: 
1.Venus Independența 47p
2.Victoria Chirnogi 40p
3.Agricola Borcea 38p

Cătălin NIȚU, jurnalist acreditat FRF

Handbal / Liga Națională, etapa a 23-a: Dunărea Călărași –
CSM Ploiești 40 – 29

Cu o floare nu se face primăvară
În sfârșit! Handbaliștii lui Aihan Omer au câștigat primul meci

după cinci înfrângeri consecutive. 
Dunărea Călărași a bătut CSM

Ploiești în etapa a 23a din cadrul
Ligii Naționale de handbal. Elevii
lui Aihan Omer au câștigat cu
scorul de 40 – 29 și își fac anu
mite calcule pentru playoff. La
CSM Ploiești au jucat contra celor
de la AHC și doi călărășeni, Hoi
naru și portarul Cristi Antonaru. 

Victoria obținută de Dunărea
este un importantă. Doar pen
tru moral. Aihan Omer, antre
norul celor de la AHC spunea
înaintea partidei cu Ploiești că
din sezonul următor aduce la
echipă „jucători cu experiență”.
Se pare că abia acum antreno
rul care este și Selecționerul
Națio nalei de handbal șia dat
seama că nu face față în cam
pionat cu „mercenari”. Rămâne
de văzut. 

Dunărea va juca etapa urmă
toare pe 14 martie la Minaur Ba
ia Mare.

Cătălin NIȚU,
jurnalist acreditat FRF

Fotbal / Liga a 2-a, etapa a 20-a, Rapid București - Dunărea Călărași 1 – 0 

Rapid câștigă și returul cu Dunărea Călărași
și revine pe prima poziţie în Seria I

Rapid București s-a impus în faţa Dunării Călărași cu greu, în
etapa a 20-a, după ce giuleștenii au ratat două penalty-uri și
au avut un jucător în plus pe teren din minutul 33.



„Valorile cele mai mari ale
câștigului salarial mediu no
minal net sau înregistrat în
activități de servicii în tehno
logia informației (inclusiv ac
tivități de servicii informati
ce), de 5.113 lei, iar cele mai
mici în hoteluri și restaurante,
de 1.163 lei”, se arată întrun
comunicat al Institutului Na
țional de Statistică (INS).

În luna ianuarie 2016, în
majoritatea activităților din
sectorul economic, nivelul
câștigului salarial mediu net
a fost mai mic decât în luna
precedentă ca urmare a
acordării în decembrie 2015
a primelor ocazionale (inclu
siv prime trimestriale, anuale
sau pentru sărbători), a
drepturilor în natură și aju
toarelor bănești, plății sume
lor din profitul net și din alte
fonduri (inclusiv tichete de
masă și tichete cadou).

De asemenea, câștigurile

salariale medii nete din luna
ianuarie au fost mai mici
comparativ cu luna prece
dentă ca urmare a nerealiză
rilor de producții ori încasări
lor mai mici, în funcție de
contracte/proiecte, sau a an
gajărilor de personal cu câș

tiguri salariale mici.
Cele mai semnificative

scăderi ale câștigului salarial
mediu net sau înregistrat în
silvicultură și exploatare fo
restieră (inclusiv pescuit și
acvacultură)  cu 33,1%,
respectiv în fabricarea produ

selor de cocserie și a produ
selor obținute din prelucrarea
țițeiului  cu 30,9%.

Declinul a fost între 20,5%
și 29,5% în activități de edi
tare, extracția minereurilor
metalifere, transporturi pe
apă, intermedieri financiare
(cu excepția activităților de
asigurări și ale fondurilor de
pensii), fabricarea hârtiei și a
produselor din hârtie, fabri
carea altor mijloace de trans
port, transporturi aeriene, ti
părirea și reproducerea pe
suporturi a înregistrărilor,
cercetaredezvoltare, res
pectiv între 15,0% și 19,5%
în fabricarea calculatoarelor
și a produselor electronice și
optice, colectarea și epurarea
apelor uzate, fabricarea pro
duselor din tutun, industria
metalurgică, telecomunicații,
extracția cărbunelui superior
și inferior, fabricarea produ
selor farmaceutice de bază și
a preparatelor farmaceutice,
depozitare și activități auxi
liare pentru transport, alte
activități de servicii.

Creșteri ale câștigului sala
rial mediu net față de luna
precedentă sau înregistrat în
sectorul economic doar în
tranzacții imobiliare (2,6%),

activități de servicii în tehno
logia informației (inclusiv ac
tivități de servicii informatice)
(de 0,7%) și au fost cauzate
în principal de acordarea de
prime ocazionale și realizarea
de producții ori încasări mai
mari (funcție de contracte).

În sectorul bugetar sau
înregistrat scăderi ale câști
gului salarial mediu net față
de luna precedentă în învăță
mânt (1,9%), respectiv în
administrația publică (
1,4%). În sănătate și asis
tență socială câștigul salarial
mediu net a crescut ușor
comparativ cu luna prece
dentă (+0,2%).

Comparativ cu luna ianua
rie a anului precedent, câști
gul salarial mediu nominal
net a crescut cu 11,7%. In
dicele câștigului salarial real
față de aceeași perioadă a
anului precedent a fost de
114,1%. Indicele câștigului
salarial real a fost de 92,6%
pentru luna ianuarie 2016 fa
ță de luna precedentă. Față
de luna octombrie 1990, in
dicele câștigului salarial real
a fost de 147,7%, cu 11,7
puncte procentuale mai mic
față de cel înregistrat în luna
decembrie 2015.

„Prima Casă a generat cir
ca 120130.000 de tranzacții
de la începutul programului,
pe când numai anul trecut
au avut loc circa 750.000 de
tranzacții imobiliare în total.
Dispariția Prima Casă nu
poate să fie un element defi
nitoriu în România”, a afir
mat joi analistul imobiliar
Radu Zilișteanu, întro con
ferință pe tema relației con
sumatorului de servicii finan
ciare.

El admite că programul a
reprezentat totuși un ele
ment de natură psihologică
în perioada de criză, întrucât
există obișnuința oamenilor
de a spune că prețurile pe
orice piață se formează ca
urmare a întâlnirii cererii cu
oferta.

„Criza a fost una de încre
dere, în principal, și de aceea
recâștigarea încrederii este

foarte importantă”, a atras
atenția analistul imobiliar.

Pe de altă parte, Zilișteanu
a criticat parlamentarii pen
tru că nu au ținut cont de ni
cio opinie din partea specia
liștilor bancari, ci șiau urmat
instinctul politic.

„Se pare că parlamentarii
nu au vrut să asculte nicio
opinie din rândul specialiști
lor din piața bancară, ci au
mers după instinctul lor poli
tic”, a punctat analistul.

El a subliniat că această
contracție a procesului de
creditare care va avea loc pe
segmentul imobiliar, cu con
secințe de remunerare mai
slabă a plasamentelor în
bănci, va avea efecte tot
asupra clienților, care nu vor
mai avea acces facil la pro
duse de creditare.

„Probabil că se va dezvolta
un produs de leasing imobi

liar, băncile vor păstra pro
prietatea asupra imobilului
până la finalizarea contractu
lui. Totodată, vom asista, în
tro țară subbacarizată, la
continuarea dezintermedierii
financiare”, a atenționat Zi
lișteanu.

O altă consecință ar putea
fi creșterea din nou a apeti
tului pentru tranzacțiile în
numerar, contracarând efor
turile din ultimii ani de a in
versa trendul și de a încuraja
plățile electronice.

„Ajungem în situația în ca
re, în condițiile în care unele
țări intenționează să renunțe
la plățile în numerar, iată că
noi ne îndreptăm iar către
tranzacțiile în numerar”, a
concluzionat Zilișteanu.

Guvernul este de acord cu
legea dării în plată, dar con
sideră că ar trebui să aibă un
marcat caracter social, iar

prevederile sale nu ar trebui
să se aplice și programului
Prima Casă, ministerul de Fi
nanțe și cel al Justiției având
o serie de observații asupra
inițiativei legislative.

De altfel, BNR și asociațiile
bancherilor au cerut prin
amendamente ca programul
guvernamental să fie scos
din prevederile legii, însă se
natorii au respins această
propunere. Legea se află în
proces de reexaminare, a 
junsă la Camera Deputaților,

care este for decizional.
De la lansarea programu

lui, în anul 2009, până în de
cembrie anul trecut au fost
acordate peste 166.000 de
garanții, pentru finanțări în
valoare de peste 3,2 miliarde
euro (după preluarea a 50%
din risc de către bănci), res
pectiv peste 13,9 miliarde
lei.

Din total, anul trecut au
fost emise peste 30.000 de
garanții, valoarea depășind
2,5 miliarde lei.
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Analist imobiliar: Dispariţia programului Prima Casă
nu poate fi un element definitoriu în România

Dispariţia programului Prima Casă de pe piaţă în contextul in-
trării în vigoare a legii dării în plată nu reprezintă un „element
definitoriu” în România, având în vedere că au fost realizate
circa 130.000 de tranzacţii imobiliare prin program, iar totalul
tranzacţiilor au ajuns la 750.000 anul trecut

Câștigul salarial mediu net a scăzut în ianuarie cu 8%,
la 1.943 lei, după primele din decembrie

Câștigul salarial mediu net a scăzut în ianuarie cu 8,1% (171
de lei) faţă de decembrie, la 1.943 lei, în timp ce câștigul sa-
larial mediu brut a înregistrat un declin de 8,3%, la 2.688 lei,
cele mai mari câștiguri nete fiind în continuare în IT, iar cele
mai mici în hoteluri și restaurante.



Un fost membru SI ne
mulțumit a trimis postului
britanic un dispozitiv USB
cu aceste fișiere, furate de
la șeful poliției interne a or
ganizației jihadiste, potrivit
Sky News.

Documentele respective,
care conțin, între alte infor
mații, numele, adresele și
numerele de telefon ale
unor recruți, sunt de fapt
formulare completate de
către cetățeni din 55 de
țări care sau alăturat SI,
precizează Sky News.

Unele fișe ar conține in
formații despre jihadiști
neidentificați până acum și
care se află în Europa de
Vest, Statele Unite, Cana
da, Magreb și Orientul Mij
lociu, potrivit postului.

„Sky News a informat
autoritățile”, a anunțat
postul pe site.

Ministerele britance de
Interne și Externe nu erau
disponibile să comenteze
imediat.

Recruții SI răspund în to
tal unui număr de 23 de în
trebări  între altele despre
grupa sanguină, numele de
fată al mamei sau „nivelul

înțelegerii sharia”, legea
islamică  potrivit unor co
pii ale unor formulare difu
zate de Sky News.

Scurgeri anterioare de
informații au trădat deja o
tendință birocratică pro
nunțată a SI. Dacă aceasta
din urmă este confirmată,
ea va constitui  prin aploa
rea sa  cea mai importan
tă scurgere de informații.

Richard Barrett, un fost
director al unității de luptă
împotriva terorismului din
cadrul serviciilor britanice
de informații externe, a ca
talogat aceste informații
drept o „resursă inestima
bilă pentru analiști”.

Risc de „implozie”
„Ar putea fi un eveni

ment major”, a declarat
pentru AFP Chris Phillips,
directorul general al cabi
netului International Pro
tect and Prepare Security
Office.

„Acest lucru arată cât de
vulnerabilă este (gruparea)
SI în fața celor din interio
rul său care se întorc împo
triva sa”, a apreciat el.

Documentele transmise

Sky News ar putea să fie
folosite în viitoare procese,
potrivit lui Phillips, și să
conducă la o reducere a
numărului plecărilor unor
cetățeni din țările europene
sau nordamericane către
zone aflate sub controlul
SI.

„Înțelegerea modului în
care acești oameni au călă
torit și cine ia recrutat es
te esențială în vederea re
ducerii (numărului) unor
plecări viitoare”, a subliniat
el.

Câteva mii de cetățeni
europeni sau alăturat
acestei organizații  care a
cucerit zone vaste în Siria
și în Irak, unde a proclamat
în 2014 un „califat” , iar
autoritțile din țările lor de
origine se tem că ar putea
comite atentate după ce se
întorc.

Numele anumitor jiha
diști  deja identificați 
apar în aceste documente.
Este vorba, între alții, des
pre AbdelMajed Abdel Ba
ry, un fost rapper originar
din Londra care a devenit
cunoscut după ce a postat
pe Twitter o fotografie în

care agită un cap uman.
Alt nume cunoscut în

Marea Britanie este cel al
lui Junaid Hussain, un sus
ținător SI originar din Bir
mingham (centru), ucis în
trun atac cu avioane fără
pilot în august.

Documentele au fost li
vrate Sky News de către un
fost luptător din cadrul Ar
matei Siriene Libere (ASL)
care sa alăturat SI și care
își spune „Abu Hamed”.

După ce au fost furate, el
lea transmis unui jurna
list, în Turcia, căruia ia
spus că a părăsit SI din
cauza „prăbușirii principii
lor islamice în care crede”
în interiorul grupării.

„Această organizație es
te o escrocherie, nu este
islamul”, afirmă el întro în

registrare video difuzată de
Sky News, în care nu i se
vede fața. El afirmă că spe
ră ca documentele pe care
lea furnizat să permită,
„cu voia lui Allah”, distru
gerea Statului Islamic.

„Aceste informații trebu
ie, evident, să fie utilizate.
Ele aparțin celor care luptă
împotriva Statului Islamic”,
continuă el.

El afirmă că organizația
jihadistă șiar fi abandonat
cartierul general din orașul
Rakka, în nordul Siriei, și s
ar fi retras în deșert.

Această scurgere de do
cumente „arată că există
voci disidente în cadrul SI”,
a declarat pentru AFP Oli
vier Guitta, directorul ge
neral al cabinetului de con
sultanță GlobalStrat.
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Popularitatea lui Merkel atinge cel mai mare procent
de susţinere din partea germanilor din 2016

Potrivit unui sondaj realizat
de institutul de monitorizare
Forsa, Merkel ar putea obține
50% dintre voturile alegăto
rilor în cazul unor alegeri ge
nerale ipotetice, în timp ce
contracandidatul său, Sigmar
Gabriel, din partidul Social
Democrat (SPD) ar înregistra
doar un procent de 13%.

Față de luna trecută, po
pularitatea lui Merkel a cres
cut cu două procente, în con
dițiile în care sondajul este
publicat înainte de alegerile
de duminică organizate în

trei landuri din țară.
Însă popularitatea coaliției

conservatoare, formată din
Uniunea CreștinDemocrată
(CDU) a lui Merkel și Uniunea
CreștinSocială (CSU) a lui
Horst Seehofer, din Bavaria,
a rămas neschimbată, înre
gistrând un procent de 35%,
în timp ce susținerea față de
SPD a scăzut cu un procent
la 23%.

Partidul populist antiimigra
ție Alternative für Deuts
chland (AfD), care, potrivit
sondajelor, va obține rezultate

bune în alegerile de duminică
organizate în landurile Baden
Wuerttemberg, RenaniaPa
latinat, SaxoniaAnhalt, a în
registrat o creștere în sondaje

cu un procent la 10%.
Merkel a fost criticată, în ne

numărate rânduri, chiar și de
partenerii de coaliție precum
premierul Bavariei, Horst See

hofer, pentru politica deschisă
față de imigranți, responsabilă
de numărulrecord de 1,1 mi
lioane de solicitări de azil înre
gistrate în țară în 2015.

Cancelarul german Angela Merkel a înre-
gistrat o creștere a popularităţii sale faţă
de luna trecută, atingând cel mai mare
procent de susţinere din acest an, dar
popularitatea coaliţiei conservatoare ră-
mâne neschimbată, potrivit unui nou son-
daj publicat miercuri, informează Reuters.

Scurgere de informaţii DEVASTATOARE pentru ISIS: Un fost jihadist dezvăluie
datele personale a 22.000 de recruţi, o adevărată „mină de aur”

Postul de știri Sky News a anunţat miercuri că a intrat în po-
sesia unor documente care conţin numele a 22.000 de membri ai
grupării Stat Islamic, o scurgere de informaţii care poate fi
devastatoare pentru gruparea jihadistă în opinia unor experţi,
relatează AFP online.
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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 , boi-
ler, 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, ter-
mopan, g, f, centrala blocului, fara balcon,
PRET: 26.000 euro
H 1578 Str. Progresul, et 4, vedere pe str Flacara, gaze cu 3 fo-
curi ( aragaz, convector, instant), termopan, cf si intab
PRET 80 000 lei fix.
H 1819 Str. Progresul, et.4, 27mp, convector, instant, parchet,
termopan, g, f, cf si intab. PRET: 15.000 euro
H 1835  Str. Progresul, et.4, 27mp, centrala, parchet, termo-
pan, centrala noua, g, f, buc. Marita cu balconul, aer cond, re-
novata 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, ter-
mopan, 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, termo-
pan, 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., cen-
trala, termopan, parchet, g, f, acoperis scandura tabla, aer
cond., izolatie int., balcon inchis cornier, instalatie sanitara no-
ua, 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,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, cen-
trala, 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 elec-
trica 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,

termopan, aer cond., izolatie int., cf si intab. PRET: 29.000 E
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, 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, cen-
trala, 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, ter-
mopan, parchet, g, f, aer cond., iz. ext., 1 balcon 2m/1m , aco-
perit, 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,
acoperis, SD, centrala, aer cond, parchet, 49 mp, 1 balcon in-
chis  cf si intab. PRET: 85.000 lei
H 1828 Modelu, parter, SD, apa, curent, pretabil spatiu co-
mercial, 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, aco-
peris 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, termopan
partial, 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, cen-
trala, parchet, izolatie ext, vedere pe spate, cf si intab, posibi-
litate garaj cu concesiune (1000- 1200 euro ),
PRET : 21.800 euro neg
H 1879 Str. Dumbravei, et.4, centrala, acoperis, termopan,
parchet, mobilat, electrocasnice, cf si intab. PRET: 26.000 eu-
ro
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, ter-
mopan, 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 bal-
coane 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, re-
novat 2012, CF si Intab. PRET : 90 000 lei
H 1924. str. Cornisei – Orizont, et. 1, D, centrala, termopan,
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
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, ter-
mopan, 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
totalitate, 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, par-
chet, g,f, centrala noua, AC; renovat, balcon termopan,
boxa 9 mp, acces curte int, 70 mp. PRET 43 000 euro  neg,
/ schimb casa
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
termopan cu gresie si faianta, PRET: 42.000 euro
H 1317 Zona Orizont Str Zavoiului, D, et 4, acoperis, ter-
mopan, parchet, gresie, centrala, usa metal, izolatie int,
cf si intab 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,
centrala, 80 mp, cf si intab. PRET 160 000 LEI
H 1385 Str Macului, D, et 4, termopan, gresie, faianta,
centrala, 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
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, 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, aco-
peris, centrala, termopan, g, f, parchet, 82 mp, balcon in-
chis, 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, cen-
trala, 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, ter-
mopan, 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, termo-
pan, 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 1735 Cornisei, et.4, D, 70mp,  g, f, termopan, parchet,
acoperis structura metalica cu tabla zincata, 1 balcon 6
m, aer cond., cf si intab., cert. energetic, PRET: 36.000 eu-
ro
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 1820 Str. Cornisei, et.4, D, bloc bca, 57 mp, termopan,
parchet,gaze,  izolatie, pod acoperit cu tabla, g, f, 2 bal-
coane inchise 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 in-
tab,PRET: 47.000 euro
H 1861 Baraganului, parter, D, 65mp, termopan, centrala,
g, f, termopan, modificat in spatiu comercial, sistem alar-
ma, instalatie incalzire noua, cf si intab, certificat ener-

getic, 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,  par-
chet, centrala, izolatie interioara, 3 balcoane, 2 bai func-
tionale, 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 termopan, izolatie ext, cf si intab, PRET: 200.000
lei neg
H 1895 B-dul Cuza Voda, et.2, SD, 67 mp, convector, ve-
dere fata, situat mijloc, cf si intab, PRET : 120.000 lei
H 1919. str. Cornisei – Orizont, et. 3, D, 58 mp, centrala,
termopan, 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. Eco-
nomic. 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, cen-
trala, 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, bal-
con inchis 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, cen-
trala, parchet, g, f, AC, 3 balcoane, 2 inchise termopan, mo-
bilier 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, in-
stalatie 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, par-
chet, 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,
parchet, 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, termo-
pan, 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 intab. 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, acope-
ritacu 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,
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 azbo-
ciment, 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 man-
sarda, 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, gra-
dina, 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 des-
chidere, casa caramida lipita - perete independent, tabla, baie,
bucatarie,  4 camere SD, parchet partial, dusumea, soba, ter-
mopan partial  PRET 55 000 euro neg
H 1280 Calarasi, Zona Petrache, teren 600mp, casa chirpica,
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 / 1 dormitor, canali-
zare, termopan, parchet, g,f, centrala, baie, bucatarie, AC, li-
ving 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, amprenta 232 mp, teren
387, deschidere 10 ml, cf si intab PRET 130 000 euro
H 1489 Calarasi, Cartier Magureni, casa chirpica tencuita, aco-
perita 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, 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, am-
prenta 110 mp S+P+1+M – SUPRAFATA UTILA 450 MP, aco-
perita cu Lindab, izolata, piatra decorativa la baza + toata
vurtea, termopan,g,f, parchet, centrala, canalizare,Compar-
timentare : Subsol – garaj, dresing, birou, camera centralei,
P- living, bucatarie, dormitor +baie, Etaj 1 – 3 dorm, 2 bai,
balcon, M – sala de jocuri + balcon, curtea este amenajata,
piscina acoperita+ 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, canalizare, cf si
intab PRET 45 000 euro  neg.
H 1624 Calarasi, zona P-ta Mare, casa caramida lipita, 2 ca-
mere, 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,
centrala 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,
parchet, sobe, gaze la poarta, cf si intab. PRET 20 000 euro
neg
H 1717 Calarasi, zona Electrica – bulevard, casa bca + cara-
mida + chirpica, tabla lindab, termopan maro, parchet, cen-
trala, 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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Filmul „Star Wars: Trezirea
Forței” a fost nominalizat la
11 categorii la ediția din acest
an a MTV Movie Awards, ac
trița britanică Daisy Ridley fi
ind nominalizată la categoria
„cea mai bună actriță”, „cel
mai bun erou” și „cea mai bu
nă scenă de luptă”.

Actrița britanică Daisy Rid
ley, în vârstă de 23 de ani,
conduce în ceea ce privește
numărul de nominalizări în
cursa pentru MTV Movie
Awards pentru rolul său din
pelicula „Star Wars: Trezirea
Forței”. Daisy Ridlez a fost
nominalizată la categoria
„cea mai bună actriță”, „cel
mai bun erou” și „cea mai
bună scenă de luptă” din
noul film Star Wars, produs
de compania Disney, care a
avut încasări de peste 2 mi
liarde de dolari la nivel global,
potrivit Reuters.

John Boyega, de aceeași
vârstă cu Daisy Ridley, a fost
nominalizat pentru „cel mai
bun debut” și „cea mai bună

scenă de acțiune” pentru ro
lul dezertorului Stormtrooper
Finn din „Star Wars: Trezirea
Forței”.

Filmul „Star Wars: Trezirea
Forței” este și în competiția
pentru „cel mai bun film al
anului” și pentru „cea mai
bună distribuție” la MTV Mo
vie Awards.

Pelicula „Star Wars: Trezi
rea Forței” este o continuare
a faimoasei saga create de
George Lucas, iar acțiunea se
petrece la 30 de ani distanță
de cea din episodul al șaselea
al seriei, „Războiul Stelelor:
Întoarcerea lui Jedi”, lansat în
1983. Luke Skywalker, ulti
mul maestru Jedi, a dispărut,
însă el trebuie neapărat să fie
găsit pentru a salva galaxia
de acțiunile maleficului Prim
Ordin, organizația ce a înlo
cuit Imperiul Galactic. Prințe
sa Leia, devenită general, îl
trimite pe pilotul de vânătoa
re Poe Dameron întro misiu
ne specială, cu obiectivul de
al găsi pe Luke Skywalker. El

se va întâlni în această misiu
ne cu tinerii Finn și Rey. Din
distribuția celui deal șapte
lea episod al francizei fac
parte, între alții, Harrison
Ford, Daisy Ridley, Carrie Fis
her, Mark Hamill, Adam Dri
ver, Peter Mayhew, Gwendo
line Christie, Oscar Isaac și
Simon Pegg.

Trofeele MTV Movie
Awards se acordă în funcție
de aprecierile publicului. „În
competiția pentru premii in
tră filme explozive, cu înca
sări foarte mari, pentru care
oamenii sau îmbulzit în cine
matografe să le vadă: come
dii, filme cu supereroi, știin
țificofantastice, fantastice și
de acțiune”, a declarat pro
ducătorul executiv al show
ului MTV Movie Awards.

MTV Movie Awards sunt
faimoase pentru umorul ire
verențios și pentru categorii
excentrice precum „cel mai
bun sărut” și „cel mai bun
răufăcător”. Leonardo DiCa
prio, câștigătorul premiului

Oscar pentru cel mai bun ac
tor în rol principal în acest an,
va concura la MTV Movie
Awards la categoria „cea mai
bună scenă de luptă”, pentru
încăierarea cu ursoaica fero
ce din filmul „The Revenant”.
De asemenea, DiCaprio este
nominalizat și la categoria
„cel mai bun actor”.

Totodată, filmul fantastic
de acțiune și aventuri „Dead

pool” a primit opt nominali
zări, inclusiv pentru vedetele
Ryan Reynolds și Morena
Baccarin.

MTV Movie Awards se vor
acorda la Los Angeles, în ca
drul unei ceremonii ale cărei
gazde vor fi actorii Dwayne
Johnson și Kevin Hart. Cere
monia de decernare a MTV
Movie Awards va fi difuzată
pe 10 aprilie, la MTV.
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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

18 – 20 martie 2016: 
Vineri: orele 12,30
Sambata, duminica: orele 10,30 si 12,30
25 – 27 martie 2016: 
Vineri: orele 12,30
Sambata, duminica: orele 10,30 si 12,30

Kung Fu Panda 3 – 3D
După ce a scăpat Valea Liniștită de maleficul lord Shen, pașnicul și mâncăciosul Po se
bucură de gloria faptelor sale de vitejie. Relaxarea și toate bunătățile din lume îi încântă
zilele, dar fericirea nu va dura prea mult, căci dolofanul panda va avea de înfruntat o
extraordinară amenințare supranaturală al cărei scop este distrugerea completă a spi-
ritului kung fu! 

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

Seria Divergent: Allegiant -  2D
După cutremurătoarea revelație din Insurgent, Tris și Four sunt obligați să eva-

deze dincolo de zidurile care înconjoară orașul Chicago. Pe lângă pericolele necu-
noscute care îi așteaptă, asta mai înseamnă să-și abandoneze pentru prima dată
prietenii și familia. Tot ce știau devine irelevant în această nouă lume ,iar cei doi
trebuie să aleagă în cine să aibă încredere în momentul în care izbucnește un
război care amenință întreaga omenire. Pentru a supraviețui, Tris va lua decizii
aproape imposibile care îi vor testa curajul,sacrificiul și iubirea.

18 – 24 martie
Orele: 17,00; 20,00
Luni: orele 17,00 nu este proiectie

Cod roșu la Londra - 2D
După decesul Prim Ministrului britanic, un plan diabolic de eliminare a celor

mai mari lideri ai lumii este pus în aplicare la înmormântarea acestuia de către o
organizație teroristă. Terifiantul plan ar duce la distrugerea capitalei Marii Britanii
și aplicarea unei groaznice viziuni asupra viitorului. Sigura speranță de a opri de-
zastrul rezidă în implicarea Președintelui Statelor Unite ale Americii și a formida-
bilului său Serviciu Secret - mai exact a conducătorului acestuia - dar și a unui
rigid agent al serviciului britanic MI-6, ce nu se încrede în nimeni.

„Star Wars: Trezirea Forţei” a obţinut cele mai multe
nominalizări la MTV Movie Awards



La data de 7 Martie 2016,
orele 16, Sala Barbu Știrbei a
Centrului Cultural Județean a
devenit neîncăpătoare. Școa 
la Gimnazială ”Tudor Vladimi
rescu” din Călărași a organi
zat spectacolul ”De vorba cu
primăvara”, având ca parte
neri : Inspectoratul Școlar
Județean Călărași, Casa Cor
pului Didactic Călărași și Cen
trul Cultural Județean Călă 
rași.

Pe scenă au evoluat micii
artiști ai claselor primare din
cadrul Școlii Gimnaziale ”Tu
dor Vladimirescu” din Călă 
rași, fiind coordonați de către
doamnele profesorînvățător
: Mărgărit Otilia Luminița, di
rector adjunct,  Mariniță Da

niela,  Marin Elena, Ghiță Ele
na, Popa Nicoleta, Dumitru
Elena, Mănescu Adina,
Ioniță Sorina, Bucșa Miron
Elena, Niculescu Ecaterina,
Mitu Steluța, Popescu Valen
tina și Tenea Georgeta – do
cumentarist.

La eveniment au participat
: Marius Dulce, viceprimar al
Municipiului Călărași, Dan Eu
gen Cristodor, președinte al
PSD Călărași, Melania Vulpoiu
– inspector școlar, Corina Ma
gearu – inspector școlar, Lilia
na Gingașu – inspector școlar
și metodist CCD Călărași, De
nisa JilăveanuCiulinaru – con
silier județean.

Ansamblul ,,Mugurașul” al
Palatului Copiilor din Călărași,

constituit si din elevi ai școlii
mai sus menționate,coordo
nat de doamna profesoara
Tudor Daniela, a încheiat oda
adusă primăverii de către toți
aceia care au dansat, au cân
tat, au aplaudat și au simțit
că primăvara este în sufletele
noastre.

La final, atât doamna di
rector, prof. Butoi Adriana, cât
și doamna director – adjunct,
prof.înv. primar , Mărgărit
Otilia Luminița, au mulțumit
tuturor celor implicați în acest
proiect educațional, ce a avut
ca scop stimularea și promo
varea capacităților creatoare
ale copiilor.

Marian Pîrloagă
Foto: Cătălin Cojocaru
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Școala gimnazială nr 11-Tudor Vladimirescu din Călărași
a prezentat de Ziua Femeii, spectacolul „De vorbă cu primăvara”

Jandarmeria Călărași vrea să se transfere la Poliție. Prin rapoarte personale
Peste 40 de jandarmi din

mun. Călărași au solicitat
prin raport să li se aprobe
transferul la Poliție. Nu este
vorba de jandarmii de la bi
rou ci de aceia din operativ,
care au participat la misiuni
de ordine publică de tot fe
lul începând cu asigurarea
manifestărilor sportive, cul
tural artistice, religioase, la
deszăpezire, inundații ori
acolo unde li sa ordonat.

Motivația reală a jandar
milor călărășeni este faptul
că primesc un salariu mai
mic cu cel puțin 67 milioa
ne de lei vechi față de
polițist, care este mai bine
plătit – în condițiile în care
prestează aceleași activități
ca acesta.

Alte nemulțumiri ale jan
darmilor sunt condițiile de
fectuoase de muncă pe ca
re le au în Jandarmeria
Călărași, cum ar fi dezafec
tarea de peste 1 an a gru
purilor sociale, lipsa apei, a
chiuvetelor și a dușurilor.
încăperile în care aceștia își
desfășoară activitatea fiind
insalubre, nevăruite de
peste 10 ani, cu pereții
crăpați și prost iluminate.

Jandarmii călărășeni mai
sunt nemulțumiți pentru că
muncesc frecvent după

programul de 12 ore ca ur
mare a lipsei de efective și
numărului mare de misiuni
– în condițiile în care preve
derile legale interzic munca
peste programul de 12 ore.

Jandarmii acuză proasta
dotare cu echipamente și
mai ales starea tehnică a
multor autovehicule de
intervenție uzate moral, cu
defecțiuni mecanice frec
vente.

În urma reorganizării
Jandarmeriei de anul trecut
din luna decembrie jandar

mii din Călărași nu au fost
promovați pe funcții cores
punzătoare pregătirii, ma
joritatea lor având studii
superioare și fiind încadrați
pe funcții ce presupun doar
studii medii.

Jandarmii au fost obligați
prin ordinul unui fost minis
tru urmărit pentru a fi cer
cetat penal, anume Dan Ni
ca – ca să execute misiuni
zilnice cu polițiștii, întrucât
Poliția Română are un defi
cit foarte mare de polițiști
pentru munca de operativ.

Ministrul Nica a mărit în
2009 salariile polițiștilor cu
12,5% pentru polițiști iar
jandarmilor lea transmis
felicitări, după care un nu
măr mare a fost disponibili
zat în 2011. Polițiștii bene
ficiază de spor de fidelitate
iar jandarmii nu au acest
spor. Spre exemplu un
polițist cu vechime în M.A.I.
de peste 25 ani beneficiază
de un spor de + 25% față
de salariul de bază.
Polițiștilor li se acordă și alte
sporuri de care jandarmii

nu beneficiază – aceasta fi
ind principalul motiv al soli
citărilor acestora de a se
transfera la Poliție.

Șeful interimar al Jandar
meriei Călărași, col. Mihai
Ionel lea comunicat jan
darmilor că el se opune
transferului acestora la
Poliție, că nu le va aproba
acest drept prevăzut de Co
dul Muncii – invocând că nu
va mai avea cine să execute
misiunile Jandarmeriei în
Călărași.

Marian Pîrloagă


