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Oameni de succes ai Călărașiului
Tănase Marieta:  „Tot timpul

anului producem legume
proaspete”

Tănase Marieta: „ Neam început activita
tea în urmă cu 10 ani, cu ajutorul băieților,
care în perioada studenției au mers pentru
efectuarea stagiului de practică în horticul
tură în Anglia. La terminarea studiilor au ho
tărât să rămână acolo, unul profesor de ma
tematică, iar celălalt asistent social”
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Aurel Vasile: „ În
urma alegerilor loca
le din 5 iunie 2016,
am obținut un pro
cent de 84%, situân
dune pe primul loc
în județul Călărași”

„ Sloganul nostru
de campanie a fost „
Am câștigat împreu
nă, continuăm îm
preună! ” .  Împreună
cu cetățenii vom
continua proiectele
depuse pe AFIR
printre care se nu
mără și moderniza
rea Centrului Cultu
ral Jegălia... 

Aurel Vasile - Rețeta succesului
în administrație și sport!
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Temele, întâlnirile, problemele
cu părinţii sau prietenii sunt
principalii factori de stres în
viaţa adolescenţilor.  Adoles 
cenţii sunt suficient de maturi
să realizeze cum stresul le
afectează viaţa şi pot găsi mici
„portiţe” de eliberare. Cea mai
simpla si buna metodă pentru
a scapa de această problemă,
este să discute despre
sentimentele lor şi să îşi dea
seama ce împrejurări le sunt
mai prielnice şi comode pentru
această discuţie.
Odihnă și relaxarea nu

trebuiesc neglijate. Pentru a
face faţă situaţiilor, trebuie să
aibă mintea şi corpul odihnit.
Ştim cum tentaţiile internetului
sau ale jocurilor (LOL, CS:GO,
etc)  preferate ne pot răpi din
orele de somn, dar, dacă avem
un eveniment important sau
trebuie să ne trezim mai
devreme în următoarea zi, este
important să dormim cel puţin
8 ore.
Una din cele mai neplăcute

senzaţii ale stresului e că totul
capătă o stare de „urgenţă” –
trebuie să decizi acum dacă vei
merge la banchet, dacă vei da
examenul de conducere la 18
19 ani sau dacă eşti suficient
de pregătit pentru examenul de
Bacalaureat; nu poţi amâna
pregătirile pentru ziua ta pentru
luna următoare. Poate părea
extrem de greu și complicat să
faci o pauză şi săţi tragi
sufletul în acel moment, dar
dacă țiai da seama din timp
că nu ai cum să le faci pe toate
în acelaşi timp, faci primul pas
în eliberarea de starea de
stres.

Trebuie de cele mai multe ori,
să stai singur, să te gandești
care sunt prioritățile tale.

Poate părea un obicei
demodat, dar poţi ţine un jurnal
cu lacăt în care să scrii tot ceea
ce te apasă. Majoritatea tine 
rilor se apucă să scrie în
notițele din telefonul mobil. Mai
trebuie să te gandești care sunt
întalnirile tale prioritare. Dacă
eşti organizat, poţi fi mai puţin
stresat. Dacă eşti genul de
persoană care preferă să
discute cu cineva, găseşte un
prieten de încredere căruia îi
poţi împărtăşi ceea ce te
stresează. Dacă nu ai prieteni
atât de apropiaţi, poţi apela cu
încredere la o rudă sau la un
membru al familiei.
Pentru noi (tinerii)  situaţia

poate să fie tragica, dar o
persoană trecută prin viață
poate  privi diferit această pro 
blemă. În plus, atunci când
sunteţi puşi în situaţia să
explicaţi ceea ce simţiţi, veţi fi
surprinşi de ce îi puteţi spune
unei persoane faţă în faţă, în
contrast cu ce vă spuneţi vouă
în gând. E o oportunitate bună
să învăţaţi mai multe despre
propria persoană şi cât de în
largul vostru vă simţiţi să vorbiţi
despre ceea ce simţiţi. Con 
sider ca nouă, tinerilor ne sunt
tăiate aripile de prejudecăţi,
prejudecaţi care ne devin un
stres în plus.
Consider ca nouă, tinerilor ne

sunt tăiate aripile de preju de 
căţi, prejudecaţi care ne devin
un stres în plus.
Cu stresul vă puteţi confrunta

întrun mod destructiv (prin
fumat, băut sau probleme cu

alimentaţia), mai ales în peri 
oada examenelor sau a
Ba    ca laureatului, situația mea.
Sau constructiv (prin muzică,
sport, desen sau multe altele
activități relaxante pentru
tineri).
Exemplu meu: Pentru a mă

elibera de stresul acumulat pe
parcursul zilei, scoală, evaluări
că tot suntem pe ultima sută de
metri de terminare a liceului.
Eu mă destresez prin plimbări
în diferite locații ale orașului
meu, îmrepună cu aparatul
meu foto, mă relaxez privind
natura, frumusețea acesteia.
Este uimitor să privești cateva
furnici că trag de o frimitură de
prajitură. Părerea mea! De
altfel, îmi place să joc hanbal,
jucam cand aveam mai mult
timp liber, acum mă mai joc
ocazional prin parc.
Prin comportamentul pro 

ductiv puteţi să vă eliberaţi de
stres întrun mod plăcut şi să
evitaţi orice tentaţie negativă.
Viața este frumoasă, depinde

cum o trăiești.
Perioada adolescentei vine

atât cu momente frumoase,
unice, intense dar și cu mult
stres.
O să întrebați ce mare stres e

la vârsta de 1617 ani, răs 
punsul e la fel de simplu ca și
întrebarea.
Principalul stres este legat de

viitor, de ce drum va urma și
cum se va pune pe picioare.
Fiecare tânăr în formare se

teme că va eşua, că nu își va
îndeplini visul și pentru asta se
va apuca să învețe, săşi
traseze traiectorii ca și cum ar
trage linii subţiri pe foi de bloc
de desen.
Viitorul este important, pro 

babil cel mai important reper în
viața adolescentului.
Un alt stres important este

aspectul și acum se va arunca
cu pietre dar nu vă gândiți ca
mai nou societatea judecă o
carte după copertă iar tânărul
va fi acceptat sau nu în so 
cietate iniţial pe baza as pec

 tului, de aceea sunt destule
fete care se înfometează pen 
tru a avea o siluetă perfectă și
mulți băieți care bagă proteine
și fac sala pentru a avea
pătratele și un corp de invidiat.
Etichetele puse de societate

sunt cel mai important factor ce
influențează viața tânărului în
formare care în loc să se mai
bucure de copilărie se stro 
foacă să fie scos din reviste.
Școala, prejudecăţile, soci e 

tatea, aspectul, mentalitatea
unora devin greu de suportat
pentru tânărul ce abia a realizat
ce înseamnă viața cu adevărat.
Eu, ca și adolescent mă simt

presata de așteptările celor din
jur și de privirile „ascuţite” ale
celor ce încearcă să îmi
schimbe viitorul.
Nu trebuie ca lumea să uite

că tinerii sunt viitorul și cel mai
bine e să fie lăsați săși creeze
propriile drumuri fără pre ju 
decăţi și motive de abandon.

Cătălin Cojocaru și
Mădălina Dumitru 

De la o vârstă fragedă, a ales
să le transmită oamenilor
emoție, să le încânte sufletul cu
blândețe, cu sunete care se
completează unele pe altele
întro acustică ireproșabilă.
Ioana Feraru este posesoarea

uneia dintre cele mai frumoase
voci ale muzicii populare
românești. Deși are doar 12
ani, a participat la o mulțime de
concursuri de la care a obținut
numeroase premii.
Este elevă în clasa a VI –a la

Școala Gimnazială „ Nicolae
Titulescu” Călărași, iar timpul
liber șil dedică primei iubiri,
muzica, pe care a descoperito
la vârsta de 3 ani.
A făcut pe langă acestea

atletism, de unde a obținut
diferite premii, a luat lecții de
pian, iar în prezent ia lecții de
canto. Uneori mai cântă și la
orgă, însă nimic nu o face mai

fericită și mulțumită decât să
cânte cântece populare româ 
nești. „Sunt o fată frumușică”
este prima melodie cu care și
a încântat familia, iar în anul
2011 a dorit să se afirme pe
sce nele muzicii populare ro 
mânești. În perioada 2011
2014 a fost înscrisă la Palatul
Copiilor Călărași.
În 2013 a cântat pentru prima

dată în fața a sute de oameni,
la o nuntă a unor prieteni de
familie.
Tot în același an a obținut și

trei premii importante pentru
ea:  locul II  la prestigiosul
Festival Internațional „ LA
FÂNTÂNA DORULUI” , locul III
la Festivalul Național de muzică
și dans „ BATCA” și mențiune la
„Festivalul  Național de muzică
„Zâmbet de copil”.
Are modele de artiști, însă

cântecele Ileanei Sărăroiu i s

au lipit de suflet. Ca orice solist
are și un cântec preferat. „Ieși
măicuță la portiță” este cântecul
de care sa îndrăgostit și pe
care îl cântă de fiecare dată
când are ocazia.
Visează ca întro bună zi să

cânte pe cele mai înalte scene
ale lumii, să urmeze școala de
muzică,  să ducă muzica popu 
lară la un alt nivel.
În 2014 a obținut premiul I la

Festival Internațional „LA FÂN 
TÂNA DORULUI” și mențiune
la Festivalul Național de muzică
populară „ DOR DE CÂTNEC
ROMÂNESC” .
Adesea se întâmplă să

uimească mii de oameni prin
talentul său., iar acest lucru îi
oferă încrederea cu tărie în
împlinirea visului.
Exersează zilnic, participă cu

dăruire la majoritatea eveni 
mentelor și concursurilor de

muzică populară . La momentul
actual este solistă a Ansam 
blului Folcloric „Bărăganul”
Călărași.
De doi ani participă la

Festivalul Internațional „ Hora
Mare” , iar de curând a cântat și
în Silistra, Bulgaria.
Anul trecut a  obținut din nou

premiul I la Festival Inter na țio 
nal „LA FÂNTÂNA DORULUI”.
Tot în 2015 a obținut și men 
țiune la Festivalul „Tinere
Speranțe”, iar anul acesta la
același concurs a luat locul II.

Pe lângă performanțele în
muzică, cu care se mândește,
Ioana este și un copil ambițios,
cu rezultate bune la învățătură,
un talent cu care Călărașiul ar
trebui să se mândrească, un
copil care cu siguranță va
reprezenta muzica populară
românească acolo unde va
merge de fiecare dată.

Ne gandim la noi mai rar!

Ioana Feraru, un tânăr talent al muzicii populare românești!
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Aurel Vasile: „În urma alege 
rilor locale din 5 iunie 2016, am
obținut un procent de 84%,
situândune pe primul loc în
județul Călărași”.

„Sloganul nostru de campanie
a fost „Am câștigat împreună,
continuăm împreună!”.  Îm pre 
ună cu cetățenii vom continua
proiectele depuse pe AFIR
printre care se numără și
modernizarea Centrului Cul 
tural Jegălia. Pe data de 8 iunie
sau demarat lucrările de
construcție a acestei săli cu
capacitate de 600 de locuri
pentru spectacole, biblionet și
două camere amenajate spe 
cial pentru copiii care doresc să
învețe să cânte la un instru 
ment muzical.  De asemenea
în maxim 23 săptămâni vom
finaliza lucrările de moder 
nizare ale școlii generale din
Jegălia. Școala generală din
Iezeru va fi transformată foarte
curând în policlinică. Pentru
siguranța cetățeanului avem un
proiect de montare a 7080 de
camere de supraveghere video
și amenajarea unei camere de

monitorizare a acestora. Se va
asfalta 6 km de drum care  va
face legătura între terenurile
agricole  pe programul AFIR.
Avem un proiect depus pe
PNDR de asfaltare pentru 12,5
km și cu aceasta vom încheia
asfatarea în comuna Jegălia. A
apărut deja actul normativ
privind transmiterea unui bun
imobil din domeniul public al
statului, o clădire cu etaj care
se degradează pe zi ce trece
și unde vom face un centru mai
mare de pregătire pentru copii
care doresc să practice lupte
libere”
„Avem deja o echipă con 

sacrată de lupte libere, o sală
de sport special amenajate
pentru lupte libere, pot să spun
că pe distanța București
Constanța este cea mai dotată
pentru practicarea luptelor
libere. Dorim să construim
acest centru de pregătire în
mediul rural unde considerăm
că sunt condiții optime pentru
dezvoltarea acestui sport, într
un mediu natural și benefic
pentru dezvoltarea personală
și sportivă a copiilor ”

Aurel Vasile - Rețeta succesului în administrație și sport!

„Mulțumesc domnului pri
mar Aurel Vasile pentru im
plicarea în proiectul de înfii
nțare a unui centru de exce
lență pentru practicarea lup
telor libere în comuna Jegă
lia. Sunt un fiu al satului Ie
zeru, am practicat lupte libe
re și în acest moment am
luat decizia de a mă reîn
toarce în comuna natală
pentru ami aduce aportul în
educația sportivă și forma
rea copiilor.  Avem deja în
comuna noastră o sală de
pregătire cu destinație spe
cială pentru lupte libere. Iniț
iativa domnului primar de a
înființa un centru de excele
nță întrun mediu natural și
propice pentru acest sport

care din nefericire este ne
glijat în detrimentul fotbalu
lui, handbalului sau oricărei
alte discipline sportive, este
de lăudat și profit de preze
nța dumneavoastră pentru a
vă ruga să încercați să pro
movați luptele libere. Avem
nevoie de sponsori la fel
cum avem nevoie și de me
diatizare”.
„Avem deja materia primă,

copiii cu potențial care con
stituie pepiniera pentru viito
rii campioni, acest lucru fiind
posibil cu sprijinul exclusiv al
domnului Aurel Vasile care
nea sprijinit de fiecare dată
când am avut nevoie.  Sunt
sprijinit în munca mea și de
Hogea Dragoș, un tânăr an

trenor provenit de la CSM
Călărași condus de domnul
director Dumitru Chirilă care
susține toți sportivii crescuți
de noi. Ei beneficiază de ca
zare și masă la Hotel Sport
din Călărași. Avem o fată din
localitate care este de mult
timp multiplu campion națio
nal și care sunt sigur că va
avea rezultate și pe plan in
ternațional. Sportul acesta în
sine nu înseamnă doar să
faci performanță, înseamnă
dezvoltare personală, în
seamnă culturalizare. În de
plasările noastre prin țară
copiii au posibilitatea să vizi
teze obiective turistice, să
cunoască locuri noi, să so
cializeze”. „Performanța și satisfacția

cea mai mare este că noi îi
educăm pentru viață. Părinții
copiilor de la sate nu au tot
deauna posibilitatea săși tri
mită copii în Timișoara, Con
stanța, Odorheiul Secuiesc.
Un copil care face sport este
cu o treaptă mai sus decât
orice alt copil care nu practi
că sportul. Cea mai mare
satisfacție a unui antrenor
este să își vadă elevul pe
podium”.
„Aici cu echipa de lupte Tri

colorul Jegălia am avut re

zultate peste așteptări. În
momentul de față avem 64
de copii pe care încercăm
săi inițiăm în descifrarea tai
nelor luptelor libere. Avem
pregătire de cinci ori pe săp
tămână a cate două ore în
care încercăm să pregătim
copiii. Nu gonim pe nimeni,
selecția este naturală, cei
care își doresc cu adevărat
să facă performanță rămân,
ceilalți abandonează. Dacă
din 100 de copii înscriși ră
mân zece, consider că mi
am îndeplinit misiunea”.

Manea Ion- antrenorul de lupte libere care vrea, știe și poate!



Sâmbătă 11.06.2016, a avut
loc în municipiul Călăraşi con
cursul detaşamentelor de inter
venţie la dezastre faza zonală
Călăraşi. Acest concurs a fost
organizat în parteneriat cu Pri
măria Municipiului Călăraşi.
Proba teoretică a fost câştigată
de echipa Crucea Roșie Călă
raşi, formată din şase voluntari:
Blaja Bianca, Cristea Elisa,
Ifrim Irina, Popescu Alexandru,
Barbu Călin şi Tănase Ovidiu.

Proba practică a fost com
pusă din trei părţi distincte:
a) proba de intervenţie,  acor

dare de prim ajutor de bază şi
transport către ambulanţă pen
tru 4 victime vii ( simulare de
accident rutier, incendiu sau
cutremur, etc. )

b) proba de viteză pentru re
suscitare cardiopulmonară pe
manechin adult, copil şi bebe
luş
c) proba de triaj  stabilirea

priorităţilor în caz de accident
colectiv
La finalul acestui concurs

Aura Giurcă, directorul Cru
cea Roşie Călăraşi, a decla
rat:

„ Am luat locul 3/3. Locul I a
fost câștigat de Dâmbovița, iar
locul II de Ialomița. Sunt foarte
dezamăgită. Este ultima oară
când mai particip la astfel de
concursuri. Pentru că este vor
ba de copii. Nu mi se pare nor
mal ceea ce sa întâmplat. Noi
am încercat să fim fairplay. Am
avut victime, oameni machiați

care să simuleze un accident.
Am zis să fim corecți, să nu
dăm smsuri echipajului nostru.
Pur și simplu am zis să fim co
recți! Numai că cei de la Ialo
mița și de la Dâmbovița au ve
nit cu însoțitori care faceau po
ze și le trimiteau echipajului lor.
Doctorul a văzut, am contestat,
dar degeaba! Sunt supărată
pentru că este vorba de niște
copii care învață și care puteau
să stea acasă să butoneze fa
cebookul, dar au ales să în
vețe. Sunt niște copii pe care
noi ar trebui să ne bazăm în
cazul unui cutremur sau inun
dații. Ei chiar știu să salveze
viața. Sunt copii care în zece
zile au învățat cât învață alții în
trun rezidențiat ”

În urma auditului efectuat în săptămâna 610
iunie 2016, de către autoritățile competente, Spi
talul Județean Călărași a fost acreditat pentru
următorii cinci ani. Deși documentația aferentă
acreditării trebuia pusă la dispoziție de către de
partamentele de specialitate din spital, în reali
tate fiecare șef de secție și fiecare asistentșef
au pregătit documentația pentru secția în care
funcționau. Documentul oficial care certifică
acreditarea va eliberat în perioada următoare.

În acest moment Spitalul Județean Călărași
este condus cu delegație de către Camelia Ghi
veciu, dar funcția de director medical este încă
vacantă.

Vineri, 10 iunie, Liceul Teoretic „Mi
hai Eminescu” din Călăraşi a împlinit
50 de ani de existenţă.    În jurul orei
10:00, în curtea liceului sa ţinut o
festivitate la care au participat foştii
profesori şi elevi ai liceului. La festi
vitate au fost prezente şi nume im
portante ale oraşului, precum Daniel
Ştefan Dragulin (primarul municipiu
lui Călăraşi) şi George Iacob (prefec
tul judeţului Călăraşi).

Dupăamiaza, la ora 18:00, la sala
„Barbu Ştirbei” a avut loc un specta
col la care au participat actualii elevi
ai liceului, precum şi foştii absolvenţi.
Au fost numere de dans, muzica şi
teatru. Publicul a fost unul numeros,
sala fiind neîncăpătoare. Sa remar

cat corul liceului, coordonat de dom
nul profesor Radu Constantin, prin
sincronizarea perfectă a vocilor.

Festivitatea de aniversare

La manifestările prilejuite de ani
versare a 50 de ani de la prima ates
tare documentară a Liceului „ Mihai
Eminescu” Călărași, au participat
prefectul George Iacob, primarul Da
niel Ștefan Drăgulin, dar și actualii și
foștii profesori care au predat dea
lungul timpului în acest liceu de pres
tigiu din Călărași.

Actualul Liceu Teoretic „Mihai
Eminescu” Călăraşi este succesorul
liceelor teoretice care au funcţionat

înainte de anul 1990 în Călăraşi, ca
de exemplu al liceului umanist de fe
te „Sf. Gheorghe”(19251956) şi al li
ceului teoretic realumanist nr. 2
(19641977). Existenţa Liceului Teo
retic realumanist nr. 2 a fost de scur
tă durată (19651977), în condiţiile în
care, prin decretele 207/1977 şi
208/1977, unitatea şcolară sa repro
filat în liceu industrial de construcţii
cunoscut sub numele de Liceul in
dustrial nr. 3.

Primarul Daniel Ștefan Drăgulin a
felicitat cadrele didactice, absolvenții,
dar și elevii Liceului Teoretic „ Mihai
Eminescu” și a semnat în cartea de
onoare.

Acesta a primit din partea liceului,
în semn de mulțumire o carte și  o di
plomă de excelență pentru implica
rea constantă în activitățile școlare și
extrașcolare, urmată de mesajul „ Vă
mulțumim că faceți parte din destinul
nostru! ”

Manifestările dedicate împlinirii a
50 de ani de atestare documentară
a liceului a constat în diferite acțiuni
culturale care au avut loc în curtea
unității de învățământ.
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Spitalul Județean
Călărași a fost acreditat

Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din Călărași,
50 de ani de existenţă!

Aura Giurcă:„Sunt foarte dezamăgită. Este ultima oară
când mai particip la astfel de concursuri ”

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Primăria Municipiului Călărași cu sediul in mun. Călărași ,str. Bucuresti ,nr.
140 A, jud. Călărași, titular al proiectului , anunţă publicul interesat asupra
luării deciziei etapei de încadrare FARA evaluare de impact asupra mediului
fara evaluare adecvata de catre APM Călărași, in cadrul procedurilor de
evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata,pentru pro
iectul,, Reparatii strazi , municipiul Calarasi” propus a fi amplasat in mun.
Călărași, Str.Navodari,Victoriei, Macului,Musetelului,Stirbei Voda Panduri,
Bucuresti,Bdul Nicolae Titulescu, Bdul Cuza Voda, judetul Călărași.

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot
fi consultate la sediul   APM Călărași, Soseaua Chiciului , Nr.2, jud. Călărași,
în zilele de luni vineri , între orele 913, precum şi la următoarea adresă de
internet : www.apmcl.anpm.ro

2. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei
de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

Se oprește apa!
Societatea ECOAQUA S.A. Călăraşi, în calitate de beneficiar al contrac

tului prin care au fost reluate lucrările la obiectivul de investiții «Extinderea
şi reabilitarea reţelelor de distribuţie şi a sistemului de canalizare inclusiv
staţii de pompare apă uzată din aglomerarea Călăraşi», informează locui
torii municipiului Călăraşi asupra întreruperii programate a furnizării apei

potabile în municipiul Călăraşi, începând cu data de 22.06.2016, ora 0.00,
până la data de 22.06.2016, ora 23.00.

Întreruperea furnizării apei, pe durata şi în perioada programată, este
strict necesară pentru punerea în funcţiune a reţelelor nou executate şi

pentru finalizarea lucrărilor din cadrul contractului antemenţionat. ECOA
QUA S.A. Călăraşi le mulţumeşte cetăţenilor municipiului Călăraşi pentru
înţelegerea manifestată şi îşi exprimă regretul pentru inconveniențele de
orice natură cauzate prin şi pe durata desfăşurării lucrărilor şi a întrerupe

rii furnizării apei potabile.4



Formația lui Adrian Mi
halcea a avut un parcurs
excelent, cel mai bun din
istoria clubului fondat în
urmă cu aproape 90 de ani
în urmă. Niciodată Dună
rea nu sa bătut pentru
promovarea în Liga 1 așa
cum sa întâmplat în cam
pionatul care abia sa în
cheiat. 

Dunărea Călăraşi a înche
iat primul sezon de la pro
movarea în Liga 2 pe locul 2
în playofful Seriei I, la trei
puncte în spatele liderului
Rapid Bucureşti. 
Echipa lui Adrian Mihalcea

a jucat apoi primul baraj
pentru promovarea în Liga 1
cu UTA Bătrâna Doamnă,
însă nu a reuşit să treacă la
cel deal doilea după ce a
fost învinsă în dublă manşă
cu 43 de arădeni, după pre
lungiri.

10 jucători fără contract
La finalul sezonului, con

tractele majorităţii jucătorilor
Dunării, zece la număr, sau
încheiat, altora cinci expirân
dule împrumuturile. Cezar

Lungu, Bogdan Panait, Con
stantin Bumbac, Marian Chi
ţu, Valentin Andrei, Valentin
Balint, Mădălin Mureşan,
Sergiu Popescu, Saifeddine
Alami şi Daniel Vădrariu şi
au terminat contractele cu
echipa călărăşeană, în timp
ce împrumuturile lui Mihai

Popescu, Claudiu Săftescu,
Alexandru Stoica, Ionuţ Vînă
şi Gabriel Preoteasa nu mai
sunt valabile.

Costică Ștefan: 
„Nu vrem să renunțăm

la ei”

„Noi nu vrem să renunţăm
la niciunul dintre ei. Sunt ju
cători talentaţi care au con
tribuit la obţinerea acestei
performanţe deosebite şi
anume calificarea în playoff
şi participarea la primul ba
raj de promovare în Liga I.
Sper să ne vedem la nego

cieri şi să continuăm îm
preună şi în viitorul sezon”,
a declarat, pentru afcduna
reacalarasi.ro, preşedintele
Dunării, Constantin Ştefan. 
Altfel, reunirea lotului Du

nării Călăraşi va fi efectuată
pe 20 iunie.

Sport
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În cadrul ultimei şedinţe a Co
mitetului Executiv al Federaţiei
Române de Fotbal, desfăşura
te pe 4 iunie, înainte ca federa
lii să îşi facă bagajele şi să ple
ce în Franţa pentru EURO, ma
joritatea membrilor săi, Kyros
Vassaras şi Ştefan Stana ab
sentând motivat, au hotărât
când să înceapă noile campio
nate ale ligilor 2 şi 3.

Astfel, sa aprobat cu unani
mitate de voturi ca datele de în
cepere a ediţiei de campionat
2016/2017, Liga a 2a şi Liga a
3a, să fie următoarele:

30 IULIE 2016 – Campiona
tul Naţional Liga a 2a,

27 AUGUST / 3 SEPTEM
BRIE 2016 – Campionatul

Naţional Liga a 3a.
Totodată, sa aprobat, cu una

nimitate de voturi, ca perioade
le de transferuri aferente anului
competiţional 2017/2018 să fie
13 iunie  04 septembrie 2017
(perioada de vară) şi 23 ianua
rie  19 februarie 2018 (perioa
da de iarnă).

Dacă nu se vor desfiinţa şi al
te echipe, viitorul sezon al Ligii
2 ar trebui să fie format dintro
singură serie care să cuprindă
22 de cluburi: 
ACS Poli Timişoara
Petrolul Ploieşti

Dunărea Călăraşi
Dacia Unirea Brăila
SC Bacău
Farul Constanţa
FC Academica Clinceni
UTA Bătrâna Doamnă/FC Vo

luntari

Chindia Târgovişte
CS Mioveni
FC Braşov
FCM Baia Mare
CS Baloteşti
ACS Berceni
CSM Râmnicu Vâlcea

Şoimii Pâncota
Olimpia Satu Mare
Sepsi OSK Sfântu Gheorghe
Juventus Bucureşti
CS Afumaţi
ASU Poli Timişoara
Luceafărul Oradea

Vezi cum ar trebui să arate seria noului sezon al eșalonului secund

Dunărea a încheiat cel mai bun campionat 
din istoria clubului



VANZARI GARSONIERE
H815. Str. Musetelului, et. 4, 24 mp, cf si

intab. PRET: 39.000 lei neg
H829 Musetelului, et.4, gaze, termopan,

3 0mp, modificata, inst. eletrica noua, cf si
intab., PRET : 10.000 euro.
H1398 Policlinica 2, et 2, convector, boi

ler, Pret 50.000 lei
H1495 Zona Farfuria, et 4, 27 mp, PRET

36..000 lei
H1528 Policlinica 2, parter, 24mp, con

vector, termopan , boiler, mocheta, g, f,
balcon inchis termopan, izolatie ext., inst.
electrica/ sanitara / ventilatia refacute, cf si
intab.PRET: 15.500 euro neg.
H1578 Str. Progresul, et 4, vedere pe str

Flacara, gaze cu 3 focuri ( aragaz, convec
tor, instant), termopan, cf si intab. PRET
80.000 lei fix.
H1819 Str. Progresul, et.4, 27mp, con

vector, instant, parchet, termopan, g, f, cf
si intab. PRET: 15.000 euro
H1835 Str. Progresul, et.4, 27mp, centra

la, parchet, termopan, centrala noua, g, f,
buc. marita cu balconul, aer cond, renova
ta recent, cf si intab, cert. Energetic, PRET:
75.000 lei

H1864 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.
H1881 Dunarea, et 1, 27 mp, centrala,

termopan, cf si intab. PRET : 80.000 lei
neg.
H1890 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
H1892  N.Titulescu, parter, vedre fata,

centrala, termopan, g, f, parchet, 25 mp,
PRET: 80.000 lei
H1911 Progresul, et 4, izolatie acoperis,

centrala noua, balcon inchis termopan,
parchet,vedere Sud  str Progresul cf si in
tab PRET 60.000 lei neg
H1913 Policlinica 2, et 3, termopan, par

chet, usa metalica, cf si intab Pret 10.000
euro
H1937. Policlinica 2, et. 4, acoperis si sa

pa, convector, termopan, Aer cond, CF si
Intab. PRET : 47000 lei neg.
H1960. Piata Orizont  Posta 4, et. 4,

acoperis, usa metalica, mobilata & utilata,
CF si Intab. PRET : 80.000 lei
H1963. Str. Dunarea  Service Branza,

et. 2, renovata recent, centrala, termopan,
parchet, G+F, usa metalica, mobilier bu
catarie inclus, CF si Intab. PRET: 80.000
lei

VANZARI AP. CU 2 CAMERE
H959 Zona Posta 4, SD, et.4, 45mp, ter

mopan, parchet, izolat ext.,acoperis, cf si
intab., PRET: 24.000 euro neg.  
H987 Musetelului, et 1, SD, centrala, ter

mopan, g, f, balcon inchis PVC, cf, intab,
PRET 85.000 lei neg
H1142 Str. Macului, Zona Mircea Voda,

et.4, D, 60 mp., centrala, termopan, par
chet, g, f, acoperis scandura tabla, aer
cond., izolatie int., balcon inchis cornier, in
stalatie sanitara noua, cf si intab. PRET
135.000 lei .
H1259 Bdul N. Titulescu, parter, D, ter

mopan, g,f, parchet,centrala, 52 mp, cf si
intab. PRET 30.000 euro
H1365 Aleea 5 Calarasi, ND, et 4, termo

pan, g,f, convector, 40 mp, PRET 75.000
lei
H1394 Blv Cuza Voda, et 4, izolat, ND,

centrala, termopan, parchet, cf si intab,
PRET 88.000 lei 
H1474 Str. 1 Decembrie 1918, et.2, SD,

51 mp, bloc caramida, recent renovat,
centrala, termopan, g, f, par

chet, izolatie, aer cond. PRET: 38.000 eu
ro neg

H1603 Zona Pol. 2, et 1, SD, complet re
novat, instalatie electrica si sanitara noua,
g,f, parchet, centrala, izolat ext,PRET
28.000 euro 
H1645 Progresul, et.4, SD, 49 mp, gaze,

cf si intab.PRET: 20.000 euro
H1646 Prel. Bucuresti, et.3, SD, 50 mp,

centrala, g, f, parchet, termopan, aer
cond., izolatie int., cf si intab. PRET:
29.000 E
H1654 Str Musetelului Blocurile noi

2012, et 1, ND, 42 mp, termopan, centrala,
g,f,parchet, totul nou + mobila noua, cf si
intab PRET 25.000 euro neg.
H1694 Str Borcea, et 4, ND, 40 mp, aco

perit cu izolatie, centrala, termopan, par
chet, izolat ext, PRET 89.000 lei
H1742 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
H1749 Str. Navodari, bloc 2008, et.5,

mansarda, centrala, termopan, parchet, g,
f, aer cond., iz. ext., 1 balcon 2m/1m , aco
perit, cf si intab., PRET: 45.000 euro
H1768 Zona 10 Nivele, et 4/10, D, 52

mp, centrala, 1 balcon, cf si intab PRET
22.000 euro
H1828 Modelu, parter, SD, apa, curent,

pretabil spatiu comercial, aprox 43 mp,
PRET: 45.000 lei neg.
H1852 Str. Lalelelor, zona Orizont, et.4,

SD, termopan, g, f, parchet, centrala, aco
peris tabla, , aer cond, 49 mp,PRET:
100.000 lei

H1858 Panduri, et.4, D, 62 mp, centrala,
aer cond., termopan, parchet, g, f, 2 bal
coane inchise termopan, izolatie ext, aco
peris partial, cf si intab., PRET: 32.000 E
H1859 Aleea Centralei, zona 5 Calarasi,

et. 2, ND, centrala, termopan, izolatie ext,
40 mp, cf si intab, PRET:73.000 lei neg.
H1860 Baraganului, et 5/10, D, 53 mp,

convector, termopan partial, vedere calea
ferata, cf si intab, PRET: 70.000 lei
H1862 Luceafarului, et. 2, centrala, g, f,

parchet, termopan,44 mp, PRET :
145.000 lei
H1873 Bdul Republicii, parter, 42 mp,

posibilitate balcon, SD, renovat, g, f, par
chet, termopan, bloc caramida, cf si intab.,
PRET: 22.500 euro usor neg
H1875 Prel. Bucuresti, zona Vulturul, SD,

et.3, 49 mp, centrala, parchet, izolatie ext,
vedere pe spate, cf si intab, posibilitate ga
raj cu concesiune (1200 euro ). PRET :
22.000 euro
H1882 Bdul Cuza Voda, et.4, ND, 40mp,

termopan, parchet, centrala, balcon ter
mopan, vedere spate, PRET: 80.000 lei
H1900 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.
H1905 Belsugului, zona Orizont, et.3, D,

centrala, g, f, parchet, termopan, izolatie
int/ ext, aer cond, rulouri,PRET : 35.000 E
H1910 Centru Vechi  Primarie, et 3, bloc

din caramida, SD, 52 mp, centrala blocu
lui, 2 balcoane inchise PVC, g,f,parchet,
izolatie exterioara 2014 (10 cm), CFsi in
tab. PRET 30.000 euro
H1918. Aleea Constructorului, et.4, aco

peris, parchet, 2 balcoane cu PVC, usa
metalica, gaze, CF si Intab.PRET :
100000 lei 
H1922. Bdul Republicii  Sc. 5, et. 2, 40

mp, SD, centrala, gresie, termopan, mobi
lat & utilat. PRET : 27.000 euro neg.
H1923. str. Borcea, et. 4, ND, centrala,

termopan, parchet, renovat 2012, CF si In
tab. PRET : 90.000 lei
H1926. str. Navodari, et. 4, D, termopan,

incalzire electrica prin pardoseala, boiler,
CF si Intab. PRET : 23.000 euro

H1929. Str. Belsugului  Penny 2, et. 4,
D, usa metalica.PRET : 26.000 euro neg.
H1931. Str. Navodari  Bloc Poha 2007,

et. 2, D, 65 mp, vedere Parc, centrala, ter
mopan, izolatie exterioara, CF si Intab.
PRET : 43.000 euro
H1933. Bld. 1 Mai  Navrom, et. 4, SD,

50 mp, bloc caramida, centrala, ae cond.
Usa met. CF si Intab. PRET : 110000 lei
H1944. Str. Macului  Sc. 11, et. 2, D, re

novat in totalitate, termopan, centrala, izo
lat interior, parchet, G+F, usa metalica, 2
balcoane, CF si Intab. PRET : 140.000 lei
H1945. Str. Flacara  5 Calarasi, et. 1,

SD, convector, termopan partial, izolatie
ext., CF si Intab. PRET : 100.000 lei
H1953. Str. Progresul  Muzeu, et. 1, SD,

46 mp, renovat, centrala, termopan, par
chet, G+F, instalatii noi, mobilat & utilat, ac
ces uscator, CF si Intab. PRET: 31.000 E
H1961. Piata Orizont  Posta 4, D, et. 3,

vedere Piata, 57 mp, termopan, centrala
noua, usa metalica. PRET : 36.000 euro
H1964. Str. Navodari  bloc Poha, et. 1,

D, 71 mp + boxa, mobilat si utilat, centrala,
termopan, G+F, parchet, CF si Intab.
PRET : 45.000 euro
H1965. Str. Nufarului  Scoala 11, parter

inalt, D, renovat, usa metalica, izolat inte
rior si subsol, termopan, parchet, G+F, CF
si Intab. PRET : 140.000 lei
H1966. Str. Belsugului  Scola 11, et. 4,

D, acoperis, renovat 2015, vedere Sud,
termopan reflectorizant, G+F, parchet, mo
dificat, CF si Intab. PRET : 30.000 euro
H1968. str. Cornisei, parter, D, 50 mp, re

novat complet 2016, Cf si Intab. PRET :
31.000 euro.
H1969. str. Baraganului  Lic. Danubius,

parter, ND, 40 mp, termopan, centrala.
PRET : 22.000 euro neg. 
H1968. Str. Navodari  MirceaVoda, bloc

din 1999, et. 2, SD, 63 mp, centrala, ter
mopan, parchet, Cf si Intab, Cert. Energe
tic. PRET : 33.000 euro
H1969. Str. Panduri  Scoala 8 / Mircea

Voda, et. 1, D, 60 mp, termopan, centrala.
PRET : 27.000 euro
H1973. Str. Belsugului  Scoala 11, et. 1,

D, 58 mp, termopan, parchet, centrala, 2
balcoane PVC, AC, rulouri, izolat ext., usi
noi, instalatie cupru, instalatie sanitara no
ua, CF si Intab.PRET : 36.000 euro

VANZARI AP. CU 3 CAMERE
H1106 Str. Luceafarului, et.4, D, 70mp,

acoperis, centrala, aer cond., parchet, g,f,
termopan, cf in lucru, PRET: 32.000 euro
H1120 Centrul Vechi, et 4, SD, acoperis,

termopan, parchet, g,f, centrala noua, AC;
renovat, balcon termopan, boxa 9 mp, ac
ces curte int, 70 mp. PRET 43.000 euro
neg, / schimb casa
H1130 Str. Florilor, Zona Sc. 11, parter,

D, 80mp, centrala, g, f, parchet partial, bal
con cu beci. PRET: 45.000 euro neg.
H1242 Str. Flacara, et.4, D, 80 mp., cen

trala, parchet, termopan, usi lemn noi, g.,f.,
izol ext., 2 balcoane inchise termopan cu
gresie si faianta, PRET: 42.000 euro
H1330 Zona Service Branza, D, termo

pan, parchet, et 3, g,f, centrala, 1 balcon
inchis in termopan, renovat, 70 mp. PRET
150.000 lei neg
H 1353 Str Lalelelor, parter, SD, centrala,

parchet, g,f, 59 mp, izolat int.ext, cf si intab
PRET 40.000 euro (schimb 2 cam)
H1380 Str Panduri, et 4, D,acoperis ta

bla, izolat int., g,f, centrala, 80 mp, cf si in
tab. PRET 160.000 LEI
H1385 Str Macului, D, et 4, termopan,

gresie, faianta, centrala, 80 mp, izolatie int,
2 bai, 2 balcoane PRET 160.000 lei
H1409 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 
H1444 Str Navodari, Zona Mircea Voda,

parter, D, 76 mp, centrala, termopan si
parchet partial,balcon, cf si intab. PRET
150.000 lei
H1457 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
H1470 Str. Borcea, et 4., D, izolatie, cen

trala, g, f, parchet, 75mp, mobilat si utilat,
PRET: 35.000 euro neg.
H1629 Str. Stirbei Voda, Zona 2 Moldo

veni, et.1, SD, termopan, centrala, g, f, 2
balcoane inchise, boxa la parter, PRET:
25.000 euro
H1671 Str Sulfinei, et 4, D, 69 mp, ac,

centrala noua,PRET 39.000 euro
H1673 Navodari, et 4, D, 84 mp, hidroi

zolatie, termopan, parchet, g.f, centrala, 2

balcoane inchise termopan, 2 grup.sanita
re, ac, izolat ext, cf si intab PRET: 38.000
euro
H1714 Str. Borcea, et.2, SD, 65mp, con

vector, boiler, 1 balcon, tamplarie pvc, cf si
intab. PRET : 150.000 lei neg.
H1731 Zefirului, et. 2, D, 85 mp, centrala,

termopan, parchet, g, f, 2 bai amenajate,
functionale, 2 balcoane inchise cu termo
pan, aer cond., CF, PRET : 40.000 euro
H1735 Cornisei, et.4, D, 70mp, g, f, ter

mopan, parchet, acoperis structura meta
lica cu tabla zincata, 1 balcon 6 m, aer
cond., cf si intab., cert. energetic, PRET:
36.000 euro
H1743 Belsugului, zona Orizont, D, con

structie 1994, etaj 3, suprf. 100 mp, cen
trala, g, f, parchet, termopan, 2 bai, 1 bal
con pe toata suprf. ap inchis cu termopan,
izolatie, cf si intab.PRET: 53.000 euro
H1820 Str. Cornisei, et.4, D, bloc bca, 57

mp, termopan, parchet,gaze, izolatie, pod
acoperit cu tabla, g, f, 2 balcoane inchise
termopan, cf si intab PRET: 35.000 euro
H1853 1 Decembrie 1918, zona Centrul

Vechi, et.2, D, 68,55 mp, centrala, g, f, par
chet, termopan, boxa, cf si intab, PRET:
47.000 euro
H1861 Baraganului, parter, D, 65mp, ter

mopan, centrala, g, f, termopan, modificat
in spatiu comercial, sistem alarma, insta
latie incalzire noua, cf si intab, certificat
energetic,PRET: 37.000 euro
H 1878 Borcea, et.3, ND, centrala, ter

mopan, parchet, g, f, 50mp, 1 balcon in
chis termopan, cf si intab. PRET: 25.000
euro 
H1885 Dunarea, et.1, D, termopan, bloc

caramida, parchet, centrala, izolatie int, 3
balcoane, 2 bai, aprox 92 mp, ( fost ap 2
cam si gars ) cf si intab, PRET: 40.000 eu
ro neg.
H1893 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:
195.000 lei neg
H1895 Bdul Cuza Voda, et.2, SD, 67

mp, convector, vedere fata, situat mijloc,
cf si intab, PRET : 120.000 lei 
H1919. 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.
H1920. Bdul N. Titulescu  Lic. Agricol,

et. 3, ND, vedere fata, convector, usa me
talica. PRET : 25.000 euro neg.
H1925. str. 1 Decembrie 1918, et. 2, 60

mp, SD, centrala, termopan, AC, reabilitat
exterior/izolatie, vedere Lic. Economic.
PRET : 43.000 euro
H1935. Str. Flacara, et. 1, D, vedere fata,

renovat de 5 ani, placat interior, centrala,
AC 2 buc, termopan, CF si Intab.PRET :
45.000 euro
H1938. Parcul Florilor  bloc ANL, prelua

re Contract, et. 4, vedere str. Bucuresti, re
compartimentat, centrala, balcon inchis
aprox. 15 mp. PRET : 28000 euro.
H1946. Str. Dunarea, et. 1, CF si Intab.

PRET : 35.000 euro
H1950. Zona 10 Nivele, et. 10, D, lift

functional ( antene Vodafone ), convector,
2 bai. PRET : 60.000 lei
H1951. Bdul N. Titulescu  10 Nivele, et.

3 / 10, D, centrala, termopan, usa metali
ca, 2 balcoane inchise, izolat casa scarii si
interior, CF si Intab. PRET : 40.000 euro
H1967. Str. Zefirului  Metrologie, et. 3, D,

82 mp, renovat partial, centrala, termopan,
CF si Intab. PRET : 36.000 euro
H1970. Str. Baraganului  Lic. Danubius,

et. 1, SD, 67 mp, termopan, centrala, par
chet, vedere Est, boxa subsol, CF si Intab.
PRET : 160.000 lei
H1974. Str. Panduri  zona Cutit, et. 2, D,

imbunatatiri minime, CF si Intab. PRET :
160.000 lei

VÂNZĂRI AP. CU 4 CAMERE
H980 Zona 10 Nivele, SD, et 9, 90 mp,

lift nefunctional. PRET 60.000 lei
H1325 Str. Stirbei Voda, Zona 2 Moldo

veni, et.2, D, 85mp, centrala, g, f, parchet,
termopan, izolatie int., 2 balcoane, insta
latie electrica si sanitara noi, PRET:
130.000 lei
H1368 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
H1579 Str Panduri, Zona Scolii nr 8, Par

ter, g,f, termopan, parchet, centrala, 90 mp
( fara balcon), 2 bai, vedere fata/ spate,
subsol curat, izolat. PRET 55.000 euro
H1596 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
H1648 Str Cornisei, et 4, acoperis, par

chet, centrala, termopan, amenajat recent,
cf si intab PRET 42.000 euro
H1767 Str Rahova, zona Casa din Vis

(ICIL) et 1/1, D, 100 mp, acoperis, centra
la, termopan, 1 balcon , bloc din caramida,
PRET: 42.000 euro
H1832 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
H1836 Str. Cornisei, et.4, D, 90mp, izo

latie, parchet, centrala, g, f, termopan, 2
balcoane cornier, aer cond, izolatie int, ga
raj, cf si intab. PRET: 45.000 euro neg
H1884 Panduri, et.4, D, acoperis, centra

la, termopan, parchet, g, f, 103 mp, 2 bal
coane inchise termopan, renovat
2015,PRET: 50.000 euro
H1948. Zona Parc central, et. 3, D, 95

mp, termopan, parchet stejar, centrala, CF
si Intab. PRET : 230.000 lei
H1971. Str. Victoriei  Musetelului, et. 2,

D, 100 mp, centrala, termopan, G+F, par
chet, 2 bai, 2 balcoane. PRET : 45.000 E

DUPLEX ( AP. 5 CAMERE)
H1277. Zona Penny  str. Trandafirilor, et.

45, D, centrala, parchet, termopan, tera
sa. PRET : 50.000 euro neg
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Agenție Imobiliară
www.imobiliarecalarasi.ro

Tel/Fax: 0242.313.433, 
Tel. Mobil: 0722.130243/ 0751.097.182

Călărași, str. București, nr. 2 , Stația de autobuz 5 Călărași  

Pierdut act concesiune loc de veci în Cimitirul Sfântu
Lazăr cu nr. 3296 din 03.02.2003 pe numele Hagea

Constantin îl declar nul.



17 – 23 iunie 2016:
Orele: 17,00; 20,00
Luni: orele 17,00 nu este proiectie

Now You See Me: Jaful Perfect 2 - 3D

 Regia: Jon M. Chu
 Cu: Daniel Radcliffe, Lizzy Caplan
 Gen film: Acţiune, Comedie
 Durata: 115 minute
 Premiera in Romania: 17.06.2016

Cei patru călăreţi (Jesse Eisenberg, Woody Har
relson, Dave Franco şi noua adiţie Lizzy Caplan) se
întorc, din 17 iunie, in Now You See Me: Jaful Per
fect 2 cu o aventură formidabilă, ridicând iluzionis
mul la un cu totul alt nivel care va cuprinde întreaga
planetă.

La doar un an după ce au păcălit FBIul şi au câş
tigat admiraţia publicului cu cele mai spectaculoase
trucuri de magie, echipa se pregăteşte de o nouă
performanţă inegalabilă cu scopul de a demonstra
cruzimea unui periculos magnat din industria tehno
logică. 

Timp liber
Centrul Cultural Judeţean Călărași -

Cinema 3D/2D    PROGRAM 
perioada  17 - 23 iunie 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.
Informaţii:

- tel: 0242-312800
- Parcul central, B-dul 1 Mai, nr.5A

- site:  www.culturalcl.ro 
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În urma sesizării unor cetățeni ai comu
nei Borcea neam deplasat în localitate
pentru a ne convinge singuri dacă recla
mațiile sunt fondate.

Lam găsit pe viceprimaul Costică
Zaharia întro stare avansată de ebrie
tate și asta la ora 9 dimineața.  Întrebat
despre problemele cu inundațiile din co
mună, acesta a răspuns senin: „  Nu știu
nimic, nu am informații despre ea, vezi
un tractor de la I.S.U. pe stradă, poate
pe teren, pe undeva este un tractor...pri
maru' știe ”

Întrebat dacă mai dorește să continue
în politică, acesta a făcut următoarea
declarație: „ Voi fi de la toamnă deputat,
voi face o fabrică de bere în comună! ”
Cam atât am putut să înțelegem din

bâlbâielile lui Nea Costică, viceprimarul
veșnic turmentat de la Borcea. Reco
mandăm domnului primar, Aniel Theo
dor Nedelcu să dea o dispoziție prin ca
re domnul mai sus menționat să fie tes
tat cu aparatul etilotest la sosirea în in
stituția primăriei. Poate va avea înțelep
ciunea săl trimită acasă lângă nepoți,
acolo unde îi este locul.

Costică Zaharia - viceprimarul 
veșnic turmentat!



C M Y K

Actualitate

8

17 iunie 2016

Tănase Marieta: „ Neam
început activitatea în urmă
cu 10 ani, cu ajutorul bă
ieților, care în perioada
studenției au mers pentru
efectuarea stagiului de
practică în horticultură în
Anglia. La terminarea stu
diilor au hotărât să rămâ
nă acolo, unul profesor de
matematică, iar celălalt
asistent social”

„În urmă cu 2 ani , cel mic
la insistențele noastre sa în
tors acasă pentru a ne ajuta
în dezvoltarea acestei afa
ceri de familie. În prezent
avem 20 de solare, 2 ha de
grădină și o mică livadă. Tot
timpul anului producem le
gume proaspete și comer
cializăm produsele de acasă
și în piața Orizont, unde
avem o mică tarabă. Statul
român nu nea ajutat în ni
ciun fel, am încercat să de
punem proiecte peste pro
iecte, dar de fiecare dată ne
am lovit de birocrație și legi
slația greoaie și schimbătoa
re. De aceea am hotărât în
consiliul de familie ca profitul

obținut întrun an săl rein
vestim pentru construcția
unui nou solar. Nu avem an
gajați, lucrăm împreună eu ,
soțul, fiul, nora, socrul. Folo
sim numai sămânță hibrid
produsă în rasadnița pro
prie, beneficiem de un sis
tem de încălzire cu apă cal
dă, producem răsaduri pri
măvara foarte devreme.
Profitul nu este prea mare,

dar în schimb avem satisfa
cția că am reușit. Noi am lo
cuit în municipiul Călărași,
soțul meu Sandu a fost fot
balist, iar eu am lucrat în în
vățământ timp de 12 ani, dar
la insistența copiilor, care au
văzut cum se lucrează în
afară am început această
mică afacere. În comuna Di
chiseni, nimeni nu mai încer
case niciodată să înceapă o
afacere de acest gen. Ni
meni nu ne dădea nicio șan
să, dar de la 3 solare cu care
am început, am ajuns după
10 ani să ne extindem
aproape de șapte ori mai
mult”
„Una dintre marile proble

me cu care ne confruntăm
este concurența neloială fă
cută de depozitele engross
și supermarketuri. Noi înce
pem producția foarte devre
me și ne este foarte greu să
convingem consumatorii că
produsele noastre sunt ro
mânești și că nu folosim în
grăsăminte chimice. Plan
tăm roșiile pe la mijlocul lui
februarie și undeva la înce
putul lui mai suntem cu ele
deja în piață. Pe mulți dintre
clienții care nu credeau că
este posibil așa ceva a tre
buit să îi aduc în solar să se
convingă singuri. În curând
vom ieși pe piață cu ardei
kapia și vom avea aceiași
problemă, vor spune din nou
că sunt importați din Turcia,
Spania. Clienții sunt foarte
suspicioși ”

În timp ce comunicam
cu doamna Tănase, sa
apropiat și fiul acesteia,
Liviu Tănase, ”vinovatul
principal” de începerea
acestei afaceri de familie.

„În anul 2005 neam apu
cat de construcția primului

solar și în prezent am ajuns
la 5000 metri pătrați acope
riți cu folie. Această activita
tea implică multă muncă,
mult stres, multă bătaie de
cap, dacă aș da timpul în
apoi nu maș mai apuca de
așa ceva. Acum este prea
târziu, investiția este făcută
și trebuie să merg până la
capăt. Activitatea întrun so
lar începe în luna ianuarie cu
semănatul în turbă, în alveo
le, pus pe paturi încălzite ter
mic și undeva pe 20 februa
rie începem plantarea răs
adului în solar. Avem culturi
alternative, practic cultivăm

ceva tot timpul, nu ne permi
tem niciodată să ne luăm
concediu. Cel mai bun lucru
pe care lam învățat în stră
inătate este respectul față
de consumatori exprimat
prin informarea corectă și
calitate. Cu cât vom învăța
mai repede să respectăm
aceste standarde cu atât va
fi mai bine. Transmit cititori
lor ziarului Realitatea din
Călărași precum și tuturor
clienților noștri să cumpere
cu încredere produsele
noastre românești, naturale
și de cea mai bună calitate ”
, a declarat Liviu Tănase

Oameni de succes ai Călărașiului
Tănase Marieta: „Tot timpul anului producem legume proaspete ”
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