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Proaspătul și totodată cel mai tâ
năr viceprimar al municipiului Că
lărași, Dragoș Coman, șia început
în forţa activitatea şi este hotărât
să facă faţă provocărilor. Lam gă
sit în birou înconjurat de dosare şi
am încercat să obţinem câteva
răspunsuri la întrebările venite din
partea cetăţenilor.

Dragoș Coman:
Schimbăm tot

ce vom constata
că trebuie
schimbat!



Proaspătul și totodată cel
mai tânăr viceprimar al munici
piului Călărași, Dragoș Coman,
șia început în forţa activitatea
şi este hotărât să facă faţă pro
vocărilor. Lam găsit în birou în
conjurat de dosare şi am încer
cat să obţinem câteva răspun
suri la întrebările venite din par
tea cetăţenilor.

Rep. : Dacă finalizaţi lucră
rile la scuar, cum intenționați să
fluidizaţi traficul în zona Orizont
 Sc. 12, ținând cont că în toam
nă această școală va fi funcțio
nală ? 

Dragoş Coman: Școala Nr.
12 are 3 intrări. Pe cea de pe
Str. Luceafărului se va face un
degajament de la carosabil ce
va permite celor ce vin cu mași
nile, să lase copiii pe trotuar la
poarta de acces. Acest degaja
ment are ca scop exact, ne
afectarea circulației în această
zonă.

Rep. : Care sunt mijloacele
de monitorizare a celor ce pres
tează muncă în folosul comuni
tății? Câte persoane aveți în
evidență?

Dragoş Coman: Monitori
zarea prin pontaj se face de că
tre Serviciul Public Pavaje şi
Spații Verzi dar asta nu în
seamnă că personal nu voi ve
rifica activitatea acestora în te
ren.

În evidența din luna Iulie sunt
182 de persoane cu cantină so
cială, dar doar 28 de persoane
apte de muncă iar cu ajutor so

cial 152 de familii dintre care 56
de persoane apte de muncă.

Rep. : Care sunt propunerile
dumneavostră pentru eficienti
zarea activității angajaților Pri
măriei? 

Dragoş Coman: Aici este o
discuție mai amplă. Dacă vreți
să discutăm despre factorii mo
bilizatori, nivelul salarizării poa
te fi un impediment mare, doar
că în cadrul Primăriei Călărași,
sunt oameni dedicați muncii lor,
întro măsură destul de mare.
În altă ordine de idei veți vedea
în perioada următoare că anga
jații primăriei vor purta semne
distinctive, fie ecuson, fie echi
pament de muncă care îi va pu
ne în centrul atenției, indiferent
că lucrează întrun serviciu din
afara primăriei sau în birourile
din clădirea centrală. Astfel toți
cetățenii vor şti numele celui cu
care au discutat  şi vor putea
semnala activitățile angajaților
primăriei. Este important ca
atunci când mergi, spre exem
plu, în cimitir să vezi care sunt
angajații şi cu ce se îndeletni
cesc aceștia în timpul progra
mului.

Modalităţi sunt multe, aşa că
în  perioada imediat următoare
voi încerca să văd ce se pliază
cel mai bine pe profilul fiecăru
ia. Avantajul este că sunt oa
meni de calitate în marea lor
majoritate şi vom găsi căile de
lucru pentru eficientizarea mun
cii fiecăruia dintre noi.

Rep. : Când se vor finaliza

lucrările pe Str. Cornișei? Dar
scuarul de pe București? 

Dragoş Coman: Pe Cor
nișei până la sfârșitul anului,
ceea ce înseamnă că va fi cu
mult înainte de data din con
tract, iar scuarul sperăm că în
luna noiembrie va fi gata. Aici
se va ţine cont şi de faptul că nu
se poate pune gazonul pe tem
peraturi de vară şi de perioada
de vegetație a arborilor ce vor fi
plantați tot pe acest scuar.

Rep. : Ce vă propuneți,
acum la început de mandat, să
schimbați sau să îmbunătățiți?

Dragoş Coman: Schimbăm
tot ce vom constata că trebuie
schimbat pentru o mai bună co
laborare şi pentru o mai mare
eficiență în munca prestată.
Dar ținta este ca ideile, starea
de spirit şi viziunea noastră (a
celor doi viceprimari) să fie
transpusă în viitoarele acțiuni
ale Primăriei Municipiului Călă
raşi.

Rep. : Care este stadiul or
ganizării licitației pentru trans
portul în comun din municipiu?

Dragoş Coman: La ultima
licitație, în faza finală, au parti
cipat două firme dar nu sau ca
lificat, şi din acest motiv au con
testat procedura. Așteptam fi
nalizarea contestației şi în cel
mai scurt timp se va organiza o
altă licitaţie în funcție de decizia
instanței .

Rep. : Care sunt cele mai
mari probleme pe care trebuie
să le rezolvați la serviciile pe

care le aveți în subordine?
Dragoş Coman: Probleme

sunt, unele importante altele
mai puţin, dar nu aş dori să le
discut în public, important este
să încerc să fac ca ele să nu
mai existe, iar munca în folosul
cetățeanului să fie la standarde
cât mai ridicate. Noi punem în
centrul atenţiei ,cetăţeanul şi
problemele lui.

Rep.: Care este relația dum
neavoastră cu primarul Daniel
Ştefan Dragulin?

Dragoş Coman: Pot să
spun că pană acum, a fost una
foarte bună şi nu aș dori să se
înțeleagă greșit, că ceea ce fa
cem noi viceprimarii facem de

capul nostru fără o discuție
prealabilă cu domnul primar şi
fără coordonarea sau acceptul
acestuia. Eu cred că este im
portant ca oamenii să înțelea
gă că tot ce se realizează la
nivel de municipiu se face cu
un efort integrat al tuturor ser
viciilor şi direcțiilor ce stau în
spatele echipei de conducere
din fruntea primăriei, dar din
păcate, munca acestora se
vede mai puţin. Profit de
această ocazie, pentru a
transmite un mesaj cetăţenilor
municipiului Călăraşi: Noi, cei
din echipa primăriei, suntem
aici cu scopul de a le rezolva
problemele!
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Comunicat de presă
Asociația de dezvoltare intercomunitară

ECOAQUA, are 37 de unități teritorial
administrative membre, după cum urmează:
Judeţul Călăraşi, Municipiul Călăraşi, Municipiul
Olteniţa, Municipiul Urziceni, Oraşul Lehliu –
Gară, Oraşul Budeşti, Oraşul Fundulea
Comuna Manasia, Comuna Reviga, Comuna
Alexeni, Comuna Șoldanu, Comuna Chirnogi,
Comuna Belciugatele, Comuna Chiselet,
Comuna Crivăț, Comuna Dor Mărunt, Comuna
Dorobanțu, Comuna Independența, Comuna
Luica, Comuna Nicolae Bălcescu, Comuna
Plătărești, Comuna Radovanu, Comuna
Sărulești, Comuna Spanțov, Comuna Ulmu,
Comuna Vasilați, Comuna Gârbovi, Comuna
Frumușani, Comuna Grădiștea, Comuna
Gurbănești, Comuna Lehliu, Comuna Mitreni,
Comuna Nana, Comuna Tămădău Mare,
Comuna Coșereni, Comuna Grindu, Comuna
Ion Roată.
Asociația are ca obiectiv elaborarea şi

aprobarea strategiei de dezvoltare, a
programelor de reabilitare, extindere şi
modernizare a sistemelor de utilităţi publice
existente, a programelor de înfiinţare a unor noi
sisteme, precum şi a programelor de protecţie
a mediului.
Pentru prevenirea unor situații neplăcute prin

care ar putea trece utilizatorii serviciului de
alimentare cu apă și canalizare, informăm că în
urma modificărilor apărute la Legea serviciului
de alimentare cu apă şi de canalizare nr.

241/2006, a apărut obligația ca utilizatorii, acolo
unde există rețea de canalizare, să se
racordeze la aceasta.
Redăm în continuare articolele din lege care

vorbesc despre acest lucru:
Art. 31. (14) Utilizatorii, persoane fizice sau

juridice, inclusiv cei care au sisteme proprii de
alimentare cu apă, au obligaţia de a se racorda
la sistemele publice de canalizare existente sau
nouînfiinţate, dacă aceştia nu deţin staţii de
epurare avansată care respectă condiţiile de
descărcare a apelor epurate în mediul natural.
Art. 39.  (5) Constituie contravenţie

nerespectarea de către utilizatori a prevederilor
art. 31  alin. (14)  şi se sancţionează cu amendă
de la 2.000 lei la 4.000 lei.
Art. 40.   (1) Dispoziţiile referitoare la

contravenţii, prevăzute în prezenta lege, se
completează cu prevederile Ordonanţei
Guvernului  nr. 2/2001, aprobată cu modificări
şi completări prin Legea  nr. 180/2002, cu
modificările şi completările ulterioare, cu
excepţia art. 28.
(2) Constatarea contravenţiei  şi aplicarea

sancţiunii prevăzute la art. 39  alin. (5) se fac de
către personalul împuternicit al Gărzii Naţionale
de Mediu.
(3)Constatarea contravenţiilor prevăzute de

prezenta lege şi aplicarea sancţiunilor se fac de
către persoane împuternicite de ministrul
mediului, apelor şi pădurilor, de ministrul
dezvoltării regionale  şi administraţiei publice, de
preşedintele A.N.R.S.C., de preşedinţii consiliilor
judeţene, de primari sau de împuterniciţii
acestora, conform competenţelor lor.

Bărbat tăiat de tren 
în zona 10 Nivele

Miercuri, 17 august 2016, în
jurul orei 6:00 în zona 10
Nivele din municipiul Călărași
a fost găsit trupul secționat de
tren al unui bărbat având o
vârstă de aproximativ 60 ani.
Ancheta organelor abilitate
este în desfășurare, dar din
primele cercetări se pare că
bărbatul a fost lovit de tren în timp ce încerca să traverseze
șinele de cale ferată și pe fondul neatenției a fost strivit de
locomotiva care ia secționat trupul în două.

Paramedicii SMURD din cadrul Detașamentului de pompieri
Călărași împreună cu un echipaj al Ambulanței au ajuns rapid la
fața locului, însă din nefericire, nu sa mai putut face nimic pentru
respectivul bărbat, care a fost secționat de trenul personal 8343

În data de 17.08.2016, ora 05.50, un echipaj de prim ajutor
SMURD din cadrul Detașamentului de pompieri Călărași a fost
solicitat prin intermediul 112 – număr unic pentru apeluri de
urgenţă, să acționeze pe raza municipiului Călărași, pe strada
Locomotivei, în zona 10 nivele, la trecerea la nivel cu calea
ferată, pentru a acorda primul ajutor unei persoane de sex
masculin, cu identitate necunoscută (aproximativ 60 de ani, fără
documente), care a foat călcată de trenul personal 8343.

La sosirea paramedicilor SMURD și a echipajului S.A.J.,
persoana era efectiv secționată în două, fără nicio șansă de
supraviețuire.

Organele abilitate urmează să stabilească cu exactitate
împrejurările nefericitului accident, în urma căruia bărbatul șia
pierdut viața întrun mod atât de tragic.

2



Actualitate 19 august 2016

3

Vești bune pentru
medicii călărășeni!

AJOFM Călărași organizează în luna august 2016, 
8 programe de formare profesională

În urma indiciilor pe care vi
le vom oferi veți putea iden
tifica Pokemonul care din
funcția de comisar șef al
Gărzii de Mediu Călărași își
permite să sfideze cetățenii
municipiului Călărași. Pe da
ta de 28 iunie, primarul Da
niel Drăgulin a emis o solici
tare cu privire la disconfortul
ambiental creat de mirosul
greu de suportat noaptea și
răspunsul a fost halucinant:
„ Toți operatorii economici
controlați respectă legea ”
Concluzia este că Pokemo

nii de la Garda de Mediu au
nasul înfundat sau nu locu

iesc în municipiu.
Persoana care va găsi cei

mai mulți Pokemoni pe par

cursul unei săptămâni, va fi
premiată de redacția ziarului
Realitatea din Călărași.

Identificați Pokemonul 
din instituțiile publice!

În ultimele săptămâni sau
desfășurat lucrări de întreți
nere carosabil și trotuare pe
strada Sulfinei. Contractul
de lucrări include asfaltare
carosabil pe o suprafață de
6.807 mp și amenajare tro
tuare pe o suprafață de
3.142 mp.
Lucrările se apropie de fi

nal, mai este necesară tur
narea covorului asfaltic pe
carosabilul cuprins între str.
Panduri și str. Ciocârliei.

Modernizarea cartierul Mircea Vodă
continuă!

Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă –

Călăraşi organizează, în luna august
2016, 8 programe de formare
profesională gratuite pentru
persoanele aflate în evidența AJOFM
Călărași, în următoarele locații:
• Oltenița – frizer, brutar, lucrător în

comerț, lucrător în structuri pentru
construcții, barman
• Lehliu Gară – lucrător în comerț
• Călărași – maseur, operator

introducere, validare și prelucrare
date

Toate cursurile sunt organizate în
colaborare cu Centrul Regional de

Formare Profesională Călărași.
Persoanele aflate în căutarea unui
loc de muncă, pe lângă faptul că

beneficiază în mod gratuit de aceste
cursuri, au şi alte facilităţi, precum:
rechizite şi materiale de instruire,

manuale, echipament de protecţie pe
timpul instruirii practice, dacă este
cazul, abonament gratuit pe
mijloacele de transport pentru traseul
de la domiciliu la unitatea de
pregătire, consultaţii medicale, analize
medicale şi teste necesare
frecventării cursului.

Persoanele care participă la
cursurile de formare profesională

gratuite, dacă se încadrează în
muncă în perioada desfășurării
cursului, pot beneficia în continuare,
până la finalizarea programului de
formare profesională început, de
servicii de formare profesională
gratuite.

Relații suplimentare se pot obține
la telefon 0242.318.376 interior

105 – compartiment formare
profesională.

Camelia Ghivechiu, actualul manager al Spitalului Județen
de Urgență Dr. Pompei Samarian Călărași a anunțat pe pagina
sa personală de facebook hotărârea luată de Comitetul
Director al spitalului privind majorarea sporului pentru gărzile
efectuate de medici în cursul săptămânii.
„ Comitetul Director al Spitalului Județean de Urgență Dr.

Pompei Samarian Călărași a hotărât majorarea sporului pentru
gărzile efectuate de medici în cursul săptămânii, la 75%. În
acord cu OUG 20/ 2016 acest spor este cuprins între 25% si
75%. Pânî acum spitalul a plătit 50%. Efortul financiar este de
aproximativ 37 mii lei lunar, suma pe care o vom suporta din
fondurile suplimentare contractate cu Casa de sănătate. Avem
în vedere și o mai atentă monitorizare a cheltuielilor prin
introducerea, cred că ar fi pentru prima oară, a unor bugete
de sectie. ”



Reporter: Pentru început,
spunețimi câteva lucruri des
pre dumneavoastră. Cine sun
teți și cu ce vă ocupați?
Lucian Carapidis: Sunt Lu

cian Carapidis. În prezent ad
ministrator la S.C. TUDAN
TRAVEL SERVICES S.R.L. O
firmă care are ca obiect de ac
tivitate reparații auto.
Reporter: Cum vați decis să

puneți bazele acestei afaceri?
De unde această idee?
Lucian Carapidis: Tatăl meu

deține o firmă de transport.
Aveam costuri foarte mari la
reparațiile mașinilor. De acolo
a venit și ideea. Am zis că ar fi
cazul să facem ceva conex
transportului. Un service în ca
re să ne reparăm singuri mași
nile. Inițial a fost doar pentru
noi. În timp au mai venit prie
teni de familie care aveau ne
voie de câte o reparație. Vorba
sa dus de la unul la altul, iar
ușor, ușor au venit și clienții.
Reporter: Care considerați

că este rețeta succesului?
Lucian Carapidis: Consider

că rețeta succesului constă în
14 ore de muncă și riscul de
gândire. Se doarme iepurește.
Trebuie să știi ce vrei cu ade
vărat, să te axezi și să te dă
ruiești muncii. Este esențial ca
întodeauna să faci ceea ce îți
place. Dacă te axezi pe ceva
care este foarte bănos și nu îți
place este de scurtă durată.
Niciodată nu vei face treabă,
decât pentru moment.

Reporter: Vați fi văzut fă
când altceva?
Lucian Carapidis: Nu! Chiar

le spuneam zilele acestea bă
ieților că nu maș vede să fac
treaba asta nici pentru o sută
de milioane pentru altcineva,
cu toate că mare muncă fizică
nu depun. Nu aș face serviciul
acesta, nu aș putea.
Reporter: Cu câte persoane

vați început activitatea? Câte
locuri de muncă ați oferit locui
torilor municipiului Călărași
prin intermediul acestei afa
ceri?
Lucian Carapidis: La înce

put aveam în jur de 34 anga
jați. Astăzi avem în jur de 17
salariați.
Reporter: Știm că sunteți im

plicat în foarte multe proiecte
umanitare. Ce puteți să ne
spuneți despre asta?
Lucian Carapidis: Da, așa

este! Când am putut să ajut,
am făcuto de fiecare dată.
Reporter: În general oamenii

au tendința de a se lăuda cu
gesturi mărețe. Dumneavoas
tră de ce nu vă place să vorbiți
despre asta?
Lucian Carapidis: Exact din

cauza asta nu îmi place să
vorbesc. Ar suna ca o laudă.
Nu îmi place să mă laud. De
multe ori am cerut să nu se
știe că este de la mine. Am
ajutat cum am putut, cu trans
port. Material foarte rar. De
multe ori am fost eu și am
cumpărat ce era nevoie.
Reporter: Se pare că băiatul

dumneavoastră este la fel de
implicat ca și dumneavoastră.
Lucian Carapidis: Da! Cu

băiatul meu am avut o perioa
dă grea. Am petrecut un Cră
ciun în centrul de plasament
SERA, iar atunci el spunea că
pentru el acolo este acasă, se
împrietenise cu copii de acolo.
A fost o situație în care un bă
iețel de acolo îmi spunea tăti
cule, soției mele mămico, ne
lua în brațe. Foarte emoțio
nant!
Am început să fac asta în ur

mă cu 3 ani. Însă și înainte

eram implicat, căci ca să faci
un gest ca acesta trebuie să ai
o inimă, iar inima asta nu îți vi
ne anul acesta sau anul viitor.
O ai dintotdeauna. În general
unde mi sa oferit informații în
cât să am încredere că per
soana respectivă spune ade
vărul, căci știți, umblă mulți de
genul „ Dămi și mie! ” , am
ajutat. Așa dacă mia fost re
comandată de un prieten, o
cunoștință, nu am ezitat să
ajut. Am știut sigur că necesită
ajutor.
Acum dacă stau să îmi amin

tesc, toate astea au început

iarna, când erau ninsori, dru
muri blocate, acum mai bine
de 3 ani. Atunci am creat pen
tru prima dată o campanie de
genul acesta.

Reporter: Revenind la afa
cere. Care este strategia de
dezvoltare a firmei? Vă doriți
ceva mai mult pe viitor?
Lucian Carapidis: Da, îmi

doresc ca pe terenul din fața
serviceului să fac un fel de
orășel auto, cum sar spune.
Ceva modern. Depozit de pie
se, magazin de vânzare, vul
canizare, spălătorie, linie ITP,
absolut tot ce ține de auto. Ne
ajută pe noi pentru parcul nos
tru auto.
Reporter: În ce măsură vă

ajută statul să vă dezvoltați ca
întreprinzător privat?
Lucian Carapidis: Să ne

dezvoltăm? Nu prea ne ajută
să ne dezvoltăm. Am încercat
să accesez niște fonduri euro
pene, dar cred că am prea
mulți angajați pentru ce se ofe
ră la momentul acesta. Mia
trecut prin minte să fac o altă
firmă.
Reporter: Știm că acesta es

te un domeniu sensibil. Ați
avut des controale? Ați întâm
pinat probleme?
Lucian Carapidis: Au fost

controale, dar nu am avut pro
bleme nici măcar de sănătate,
securitatea muncii, sau altele.
Lucrăm pentru un concept ne
mțesc, Auto Check Center. Ei
se ocupă de echipamentul bă
ieților, de tot ce înseamnă pie
se, stare tehnică. Avem firmă
care se ocupă de tot ce în
seamnă elevatoare, revizie, la
capitolul acesta suntem bine,
nu avem bătăi de cap, iar totul
funcționează ca la carte.
Reporter: În orice domeniu

există concurență. Ce ne pu

teți spune despre concurența
de la nivel zonal?
Lucian Carapidis: Da! Este

concurență și este bine venită.
Concurența pentru mine în
seamnă un lucru bun deoare
ce ieși în evidență prin ceea
ce faci. Îmi place să mă lupt cu
cineva, dar să fie o luptă loială.
La serviceuri auto am mai în
tâlnit cazuri când verbal sa
ofertat ceva, iar practic pe
mașină a fost montat altceva.
Nu vreau să mă pronunț. Să
fac eu ceva asemănător? Nu!
Eu am fost sincer și iam spus
omului în față, care este pro
blema și cât costă. Ai un preț
mai bun, mergi acolo. Întot
deauna când am avut un client
lam sfătuit să meargă acolo,
unde ca si cum ar fi mașina
mea. Ce decizie aș fi luat eu l
am sfătuit și pe el să facă ace
lași lucru.
Reporter:  Clienții sunt prio

ritatea numărul unu întro afa
cere. Obișnuiți să stați de vor
bă cu clienții de fiecare dată?
Lucian Carapidis: În propo

rție de 99% dintre cazuri. De
fiecare dată când sunt aici. As
ta le dă încredere clienților.
Trebuie să știi să le răspunzi,
sunt date tehnice. Sunt mulți
care vin la reparat și nu știu ce
e aia o anumită piesă. Trebuie
să le spui ce este, ce se poate
întâmpla dacă nu o schimbă.
În prezent avem 67 transpor
turi zilnice, de unde ne vin pie
se. Orice chestie mecanică se
rezolvă în maxim în 2 zile. Pie
sele vin în maxim 45 zile din
Germania în cazul în care nu
există stoc. Cel mai apropiat
depozit apropiat României es
te cel de la Budapesta. 80%
din piese de acolo vin.

Reporter: Ați avut momente
când ați simțit nevoia să renu

nțați?
Lucian Carapidis: Da! Am

vrut să renunț de multe ori la
anumiți clienți pentru că unii
sunt cum sunt. Le oferi expli
cații și degeaba, unii chiar sunt
dificili. Ca peste tot. Nu poți să
mulțumești pe toată lumea. Îmi
amintesc de când eram șofer
de autocar, iar de multe ori
plecam cu străinii în circuite,
iar majoritatea circuitelor făcu
te cu străinii aveau ghizi bă
trâni cu experiență. Un ghid
bătrân mia zis: „ Câte locuri
are autocarul? 50. Dacă 26
dintre ei sunt mulțumiți în
seamnă că a fost bine. Pe mi
ne ma mulțumit chestia asta.
E ca o deviză!
Reporter: Care este mottoul

domneavoastră după care vă
ghidați în viață?
Lucian Carapidis: La asta

chiar nu mam gândit. Am pos
tat de curând o chestie care
mia plăcut: „ Am văzut oa
meni simpli, foarte deștepți și
mulți proști cu diplomă ” .
Reporter: Să ne facem o

idee de sfârșit. Să înțelegem
că dacă vrem să atingem apo
geul succesului nu  există o
formulă standard ci este nevo
ie de multă ambiție și multă
muncă?
Lucian Carapidis: Chestia

aceasta cu reparatul mașinilor
mai puțin stă în teorie și mai
mult în practică. Chiar mă gân
deam de curând la ce făceau
înainte baieții și ce fac acum.
Se învață. Lucrând înveți! Te
confrunți cu o grămadă de
probleme, a doua oară devine
mai simplu. Sunt mașini care
când vin și li se expune pro
blema știu deja unde să se du
că și să o rezolve. Au mai în
tâlnit defectul respectiv. Totul
ține să vrei să înveți.

Actualitate 19 august 2016

Oameni de succes ai Călărașiului
Lucian Carapidis:  „Dacă tu crezi că un profesionist este scump,

este din cauză că nu știi cât te costă un incompetent! ”

4



Învinsă în prima etapă pe
teren propriu, 21 cu Dacia
Unirea Brăila, Dunărea Că
lăraşi şia revenit în cel deal
doilea meci al sezonului, în
deplasarea de la Snagov,
acolo unde a trecut cu 40
de modesta Metalul Reşiţa.
Cu o echipă mult schimbată
faţă de cea care se califica
în barajul pentru promovare
a sezonului trecut, Dunărea
începe să se sudeze, însă
răbdarea suporterilor călără
şeni e scurtă.
Cu patru noutăţi în formula

de start faţă de prima etapă,
echipa lui Adrian Mihalcea a
câştigat fără emoţii jocul cu
reşiţenii mutaţi în Ilfov. Ra
fael Licu (5) a deschis scorul
încă din primele minute, du
pă ce la învins pe Samoilă,
mijlocaşul Dunării bifând al
doilea său gol în acest se
zon după ce a marcat şi con
tra Brăilei. Scorul a fost ma
jorat de Ciocâlteu, în minutul
62, ca peste alte opt minute
Licu să înscrie din nou, dar
golul său să fie anulat pentru
o poziţie de offside. Diferen
ţa de pe tabelă a fost mărită
apoi de alte două ori în ulti
mele minute de joc. Kanda a
reuşit o dublă în minutele 71
şi 81, astfel că Dunărea şia
refăcut golaverajul general
cu acest succes la o diferen
ţă de patru goluri.
În meciul cu Metalul, antre

norul Adrian Mihalcea ia fo
losit şi pe jucătorii transferaţi
în săptămână premergătoa
re acestei dispute de la Sna
gov. Alexandru Ciocâlteu a
fost folosit ca titular şi a de
butat cu gol, în timp ce fostul
petrolist George Mareş a in
trat pe teren la pauză în locul
lui Denis Dobra.
Dacă în meciul cu Brăila au

debutat la Dunării noutăţile
Silviu Ilie, Codreanu, Paul
Radu, Ibrian, Dobra şi Rafa
Licu, jucători transferaţi în
pauza competiţională, în
partida cu Metalul, Mihalcea
a mizat pe alte patru achiziţii
din această vară: Mihuţ, Ov.
Popescu, Ciocâlteu şi Ma
reş.
Au evoluat echipele: 
Metalul Reșița: Samoilă

(cpt.)  Dr. Matei, E. Matei,
Chira, Gaţă, Buzdugan (Cio
banu 72), Muscă, Al. Dan,
Buduroi, Oancea (Pitulice
46), Negruş (Dinu 46)
Rezerve neutilizate: Al. Ra

du  Nedelcu, Ghimiş, Iorga
Antrenor: George Dumitru
Dunărea Călărași: C. Lun

gu  Ibrian, Bg. Panait (cpt.),
S. Ilie, C. Mihuţ (S. Matei 46)
 Kanda, P. Radu (Ţenea
75), Ov. Popescu, Licu, Cio
câlteu  Dobra (Mareş 46)
Rezerve neutilizate: G. Po

pa  Val. Balint, V. Petre, Al.
Dincă
Antrenor: Adrian Mihalcea

Sport
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De curând, sa încheiat la
Călărași ediția a IXa a com
petiției Cupa Marinei la Mini
fotbal, organizată de Primă
ria Municipiului Călărași,
competiție desfășurată în ca
drul evenimentelor prilejuite
de sărbătoarea Ziua Marinei.

La ediția din acest an sau în
scris 13 echipe, un număr „no
rocos„ pentru finalista din acest
an. Echipa arbitrilor din cadrul
Asocieției Județene de Fotbal:
„cavalerii fluierului„ au obținut
marele trofeu pus în joc de or
ganizatori și au realizat un gest

frumos la finalul ediției donând
toți banii oferiți pentru primul
loc unui coleg din cadrul Comi
siei Județene de Arbitri care a
suferit un accident.
O surpriză plăcută a fost și

prezența celor din cadrul Pri
măriei Călărași, echipă condu
să de viceprimarul Dragoș Co
man. Aceasta a ajuns să joace
finala mică, pierdută în fața for
mației care a reprezentat Jan
darmeria Călărași, scor 6  8.
„Vedeta„ echipei din cadrul Pri
măriei a fost Dragoș Coman,
tânătul viceprimar al municipa
lității, jucător care a reușit 10
goluri la acest turneu. „Neam
prezentat mai mult decât ono
rabil la acestă ediție. A fost una
foarte frumoasă asta și pentru
că finaliștii au făcut un gest no

bil și au donat marele premiu.
Au fost și câteva incidente, așa
e la sport, dar până la urmă
toată lumea a fost mulțumită.
Am avut o echipă foarte bună
și asta sa văzut la această
ediție. Pe viitor sper să termi
năm mult mai sus, poate chiar
să obținem primul loc„, a spus
viceprimarul, Dragoș Coman.
Echipe participante: 
C. Tenaris Silcotub
Sofidel
Primăria Municipiului
Consiliul Județean
Jandarmeria
Donalam
R.C.T.
Sindicatul Integrarea
C. Ecoaqua S.A.
S.U. Barbu Știrbei
Martifer

P.J.
Cavalerii Fluierului
Rezultatele finalelor, arbitrate

de domnii Caraion Cristian și
Solomon Marian, au fost urmă
toarele:
Finala mică : Primăria Mun.

Călărași   Jandarmeria  68
Finala mare  :  Sindicatul In

tegrarea  Cavalerii Fluierului
25
Echipele clasate pe primele 4

locuri au primit câte o minge, o
cupă și o diplomă pentru fieca
re jucător.
Echipele clasate pe podium

au primit pentru fiecare jucător
câte o medalie, iar în bani, pre
miile au fost următoarele: Locul
I  160 lei/jucator, locul II  140
lei/jucator, locul III  120 lei/ju
cator

Dragoș Coman: „Pentru prima dată, Primăria Călărași a jucat
finala mică la Cupa Marinei”

Fotbal / Liga a 2-a, etapa a 2-a: Metalul Reșița – Dunărea Călărași 0 – 4
Prima victorie pentru Dunărea în noul sezon!

Rezultate: etapa a 2a: 
CSM R. Vâlcea  ASU P. Timişoara       00
FC Academica Clinceni  ACS Berceni 40
Chindia Târgovişte  CS Baloteşti         10
Foresta Suceava  UTA B. Doamnă      02
Dacia U. Brăila  Unirea Tărlungeni      20
Metalul Reşiţa  Dunărea Călăraşi        04
CS Mioveni  Olimpia Satu Mare           10
Ş. Pâncota  Sepsi OSK Sf. Gheorghe 07
Luceafărul Oradea  CS Afumaţi           10
FC Braşov  Juventus Bucureşti           10

Etapa a 3a: Vineri, 19 August
Olimpia Satu Mare  FC Braşov 18:00
Sâmbătă, 20 August
CS Afumaţi  FC Academica Clinceni 11:00
CS Baloteşti  CSM Râmnicu Vâlcea 11:00
Unirea Tărlungeni  Metalul Reşiţa 11:00
Juventus Bucureşti  Şoimii Pâncota 11:00
Sepsi OSK Sfântu Gheorghe  Luceafărul

Oradea 11:00
ACS Berceni  Chindia Târgovişte 11:00
Dunărea Călăraşi  CS Mioveni 12:30 (di

gisport1)
UTA Bătrâna Doamnă  Dacia Unirea Brăi

la 15:00

Duminică, 21 August
ASU Politehnica Timişoara  Foresta Su

ceava 12:30

Clasament / Liga 2: 
1. Dacia Unirea Brăila   6
2. Chindia Târgovişte   6
3. FC Braşov   6
4. UTA Bătrâna Doamnă 4
5. CS Afumaţi   3
6. Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 3
7. Olimpia Satu Mare   3
8. FC Academica Clinceni   3
9. Dunărea Călăraşi   3
10. Juventus Bucureşti   3
11. CS Baloteşti   3
12. Unirea Tărlungeni   3
13. Luceafărul Oradea   3
14. CS Mioveni   3
15. CSM Râmnicu Vâlcea   2
16. ASU Politehnica Timişoara   1
17. Foresta Suceava   0
18. ACS Berceni   0
19. Metalul Reşiţa   0
20. Şoimii Pâncota   0



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 50000 lei
H1495 Zona Farfuria, et 4, 27 mp, PRET

36.000 lei
H1578 Str. Progresul, et 4, vedere pe str

Flacara, gaze cu 3 focuri ( aragaz, con
vector, instant), termopan, cf si intab,
PRET 80000 lei fix.
H1819 Str. Progresul, et.4, 27mp, con

vector, instant, parchet, termopan, g, f, cf
si intab. PRET:15.000 euro
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 sanita
re noi, cf si intab, cert energetic, PRET:
20.000 euro
H1892   N.Titulescu, parter, vedere 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
intab PRET 60.000 lei neg
H1913 Policlinica 2, et 3, termopan, par

chet, usa metalica, cf si intab Pret 10000
euro
H1960. Piata Orizont – Posta 4, et. 4,

acoperis, usa metalica, mobilata & utilata,
CF si Intab. PRET:80000 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:80000 lei
H1982. Zona Bis. Anastasia – Lic. Danu

bius, et. 1, vedere spate, 22 mp, boiler,
convector. CF si Intab. PRET:45000 lei
H1983. Str. Musetelului – Penny 2, par

ter, vedere fata, termopan, usa met, con
vector, CF si Intab. PRET:13000 Euro

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 85000 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,
instalatie 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 30000 euro
H1394 Blv Cuza Voda, et 4, izolat, ND,

centrala, termopan, parchet, cf si intab,
PRET 88000 lei  
H1474 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
H1603 Zona Pol. 2, et 1, SD, complet re

novat, instalatie electrica si sanitara noua,
g,f, parchet, centrala, izolat ext, PRET
28000 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, centra
la, g,f,parchet, totul nou +

mobila noua, cf si intab. PRET 25000 e.
H1694 Str Borcea, et 4, ND, 40 mp, aco

perit cu izolatie, centrala, termopan, par
chet, izolat ext, PRET 89000 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
22000 euro
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 termopan, izolatie ext, acoperis
partial, CF si intab, PRET:32.000  euro
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
H1875 Prel. Bucuresti, zona Vulturul,

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

40mp, termopan, parchet, centrala, bal
con termopan, 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:40000 euro neg.
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 30000 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, mo
bilat & utilat. PRET:27000 euro neg.
H1923. Str. Borcea, et. 4, ND, centrala,

termopan, parchet, renovat 2012, CF si
Intab. PRET:90000 lei
H1926. Str. Navodari, et. 4, D, termopan,

incalzire electrica prin pardoseala, boiler,
CF si Intab. PRET:23000 euro
H1929. Str. Belsugului – Penny 2, et. 4,

D, usa metalica. PRET:26000 euro neg.
H1931. Str. Navodari – Bloc Poha 2007,

et. 2, D, 65 mp, vedere Parc, centrala, ter
mopan, izolatie exterioara, CF si Intab.
PRET:43000 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:140000 lei
H1945. Str. Flacara – 5 Calarasi, et. 1,

SD, convector, izolatie ext., CF si Intab.
PRET:100000 lei
H1953. Str. Progresul  Muzeu, et. 1, SD,

46 mp, renovat, centrala, termopan, par
chet, G+F, instalatii noi, mobilat & utilat,
acces uscator, CF si Intab. PRET:31000
eur
H1964. Str. Navodari – bloc Poha, et. 1,

D, 71 mp + boxa, mobilat si utilat, centra
la, termopan, G+F, parchet, CF si Intab.
PRET:45000 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:140000 lei
H1966. Str. Belsugului – Scola 11, et. 4,

D, acoperis, renovat 2015, vedere Sud,
termopan reflectorizant, G+F, parchet,
modificat, CF si Intab. PRET:30000 euro
H1969. Str. Baraganului – Lic. Danubius,

parter, ND, 40 mp, termopan, centrala.
PRET:22000 euro neg.  
H1968b. Str. Navodari – MirceaVoda,

bloc din 1999, et. 2, SD, 63 mp, centrala,
termopan, parchet, Cf si Intab, Cert. Ener
getic. PRET:33000 euro
H1969b. Str. Panduri – Sc. 8 / Mircea

Voda, et. 1, D, 60 mp,parchet ,termopan,
centrala, G+F. PRET:32000 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
noua, CF si Intab. PRET:36000 euro
H1975. Zona Parc Central, et. 4, SD, 57

mp, acoperis, renovat, centrala, termo
pan, G+F, parchet, CF si Intab.
PRET:28000 E
H1979b. Str. Belsugului – Sc. 11, SP.

Comercial, intrare separata, modificat, AC
2 buc, termopan. PRET:35000 euro
H1980. Bld. Republicii, et. 1, bloc cara

mida, centrala, termopan, parchet, G+F.
PRET:30000 euro
H1981. Str. Musetelului – bloc 2010, et.

1, vedere fata, 68 mp, CF si Intab.
PRET:140000 lei
H1984. Bld. Republicii, et. 4, vedere spa

te, 43 mp,  bloc caramida, termopan, ru
louri, centrala, AC. PRET:22500 euro
H1988. Bld. CuzaVoda, et. 4, SD, 45

mp, vedere fata, CF si Intab. PRET:70000
lei
H1989. Bdul 1 Mai, et. 3, SD, 46 mp,

termopan, centrala, Cert. Energetic.
PRET:27000 euro
H1990. Zona Bazar – str. Jirlau, et. 4, D,

60 mp, renovat in totalitate, 2 balcoane,
acoperis, CF si Intab. PRET:30000 euro /
135000 lei

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

acoperis,  centrala, aer cond., parchet, g,f,
termopan, CF si Intab. PRET:32000 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 43000 euro
neg, / schimb casa
H1130 Str. Florilor, Zona Sc. 11, parter,

D, 80mp, centrala, g, f, parchet partial,
balcon 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 termo
pan cu gresie si faianta, PRET:42.000 eu
ro
H1330 Zona Service Branza, D, termo

pan, parchet, et 3, g,f, centrala, 1 balcon
inchis in termopan, renovat, 70 mp
PRET 150000 lei neg
H 1353  Str Lalelelor, parter, SD, centra

la, parchet, g,f, 59 mp, izolat int.ext, cf si
intab PRET 40000 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 160000 LEI
H1385 Str Macului, D, et 4, termopan,

gresie, faianta, centrala, 80 mp, izolatie
int, 2 bai, 2 balcoane PRET 160000 lei
H1409 Str Musetelului – Belsugului / ca

minul de copii, SD, et 4, acoperis, termo
pan, parchet, g,f, centrala, 70 mp, PRET
28000 euro neg
H1444 Str Navodari, Zona Mircea Voda,

parter, D, 76 mp, centrala, termopan si
parchet partial,balcon, cf si intab, PRET
150000 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  2 Moldoveni,

et.1, SD, termopan, centrala, g, f, 2 bal
coane inchise, boxa la parter,  PRET:
25000 euro
H1671 Str Sulfinei, et 4, D, 69 mp, ac,

centrala noua, PRET 39000 euro
H1673 Navodari, et 4, D, 84 mp, hidroi

zolatie, termopan, parchet, g.f, centrala, 2
balcoane inchise termopan, 2 grup.sani
tare, ac, izolat ext, cf si intab PRET:38000
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:40000 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:
36000 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:53000 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:32000 euro
H1853 1 Decembrie 1918, zona Centrul

Vechi, et.2, D, 68,55 mp, centrala, g, f,
parchet, termopan, boxa, cf si intab,
PRET: 47000 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:37000 euro
H 1878 Borcea, et.3, ND, centrala, ter

mopan, parchet, g, f, 50mp, 1 balcon in
chis termopan, cf si intab. PRET:25000 e.

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:40000 euro
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:
195000 lei neg
H1895 Bdul Cuza Voda, et.2, ND, 50

mp, convector, vedere fata, situat mijloc,
cf si intab, PRET:100000 lei
H1919. str. Cornisei – Orizont, et. 3, D,

58 mp, centrala, termopan, izolatie inte
rioara si casa scarii, AC, mobilat si utilat.
CF si Intab. PRET:37000 euro neg.
H1920. Bdul N. Titulescu – Lic. Agricol,

et. 3, ND, vedere fata, convector, usa me
talica. PRET:25000 euro neg.
H1925. str. 1 Decembrie 1918, et. 2, 60

mp, SD, centrala, termopan, AC, reabilitat
exterior/izolatie, vedere Lic. Economic.
PRET:43000 euro
H1935. Str. Flacara, et. 1, D, vedere fata,

renovat de 5 ani, placat interior, centrala,
AC 2 buc, termopan, CF si Intab.
PRET:45000 euro
H1938. Parcul Florilor – bloc ANL, pre

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

PRET:35000 euro
H1950. Zona 10 Nivele, et. 10, D, lift

functional ( antene Vodafone ), convector,
2 bai. PRET:60000 lei
H1951. Bdul N. Titulescu – 10 Nivele,

et. 3 / 10, D, centrala, termopan, usa me
talica, 2 balcoane inchise, izolat casa sca
rii si interior, CF si Intab. PRET:40000 e.
H1967. Str. Zefirului – Metrologie, et. 3,

D, 82 mp, renovat partial, centrala, termo
pan, CF si Intab. PRET:36000 E
H1970. Str. Baraganului – Lic. Danubius,

et. 1, SD, 67 mp, termopan, centrala, par
chet, vedere Est, boxa subsol, CF si Intab.
PRET:160000 lei
H1976. Str. Bucuresti – Vulturul, et.2, ve

dere fata, SD, 66 mp, bloc caramida, ter
mopan, centrala, AC, CF si Intab. PRET:
150000 lei
H1977. Str. StirbeiVoda – Lic. Danu

bius, et. 2, D, 75 mp, centrala, termopan,
2 balcoane cornier, vedere fataspate, CF
si Intab. PRET:170000 lei
H1978. Zona Muzeu, et. 3, D, vedere fa

ta, centrala noua, termopan, bancon ter
mopan, CF si Intab. PRET:45000 E
H1979. Str. Navodari, et. 2, D, 70 mp, re

novat, centrala, termopan, AC 2 buc, CF
si Intab. PRET:49000 euro
H1987. Str. Lalelelor – Ambulanta, et. 3,

SD, 60 mp, centrala, termopan, usa met,
balcon PVC. PRET:32000 euro
H1991. Prel. Bucuresti – Lic. Eminescu,

et. 2, D, 75 mp, gaze, convector, 2 balcoa
ne. PRET:40000 euro
H1992. Zona Lic. Economic – Pta Mare,

et.1, SD, 65 mp, gaze 1 foc, incalzire cen
trala bloc, CF si Intab. PRET:150000 lei
H1993. Zona Penny Orizont, et. 3, SD,

90 mp, renovat, modificat, 2 balcoane.
PRET:50000 euro

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

lift nefunctional. PRET 60000 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:
130000 lei
H1368 Str Prel Bucuresti, et 4, D, bloc

BCA din 1989, parchet, g, f, centrala, izo
lat ext., Ac, 90 mp, mobilat, 2 balcoane,
CF si intab PRET  55000 euro neg
H1579 Str Panduri, Zona Scolii nr 8, Par

ter, g,f, termopan, parchet, centrala, 90
mp (fara balcon), 2 bai,  vedere fata/ spa
te, subsol curat, izolat. PRET 55000 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 49000 euro
H1648 Str Cornisei, et 4, acoperis, par

chet, centrala, termopan, amenajat re
cent, cf si intab PRET 42000 euro
H1767  Str Rahova, zona Casa din Vis

(ICIL) et 1/1, D, 100 mp, acoperis, centra
la, termopan, 1 balcon , bloc din carami
da, PRET:42000 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:45000 euro neg
H1884 Panduri, et.4, D, acoperis, cen

trala, termopan, parchet, g, f, 103 mp, 2
balcoane inchise termopan, renovat
2015, PRET: 50000 euro
H1948. Zona Parc central, et. 3, D, 95

mp, termopan, parchet stejar, centrala,
CF si Intab. PRET:230000 lei
H1971. Str. Victoriei – Musetelului, et. 2,

D, 100 mp, centrala, termopan, G+F, par
chet, 2 bai, 2 balcoane. PRET:45000 e.

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

et. 45, D, centrala, parchet, termopan, te
rasa. PRET:50000 euro neg

Actualitate

6

19 august 2016

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  



19 – 21 august 2016:
Vineri: orele 12,30
Sambata, duminica: orele 10,30 si 12,30
26 – 28 august 2016:
Vineri: orele 12,30
Sambata, duminica: orele 10,30 si 12,30
Petrecerea cârnaţilor – 3D
Regia: Greg Tiernan, Conrad Vernon
Cu: James Franco, Jonah Hill, Kristen Wi

ig, Salma Hayek
Gen film: Animaţie, Comedie
Durata: 83 minute
Rating: AG
Premiera in Romania: 12.08.2016
Un film animat fără menajamente despre

încercarea unui cârnat de a descoperi ade
vărul despre propria existență.

După ce cad dintrun coș de cumpărături,
acest cârnat erou și noii lui prieteni pornesc
întro călătorie periculoasă prin supermar
ket, ca să se întoarcă pe raftul lor înainte de
reducerile de 4 iulie.

19 – 25 august
Orele: 17,00; 20,00
Luni: orele 17,00 nu este proiectie
Cu orice preţ – 2D
Regia: David Mackenzie
Cu: Jeff Bridges, Chris Pine, Ben Foster
Gen film: Crimă, Dramă
Durata: 102 minute
Premiera in Romania: 12.08.2016
Doi frați, un fost pușcăriaș și un tată divo

rțat, sunt anunțați că ferma familiei urmează
să fie lichidată de bancă, așa că decid să
pornească un șir de jafuri pline de adrenali
nă pentru a strânge bani ca să răscumpere
afacerea. Un om al legii cu multă experiență
le ia urmele, hotărât să îi prindă.

Comuna Dichiseni a implementat
în perioada 28.04.2014 – 15.08.2016,
în parteneriat cu Consiliul Județean
Călărași, proiectul cu titlul – CLUB CU
SPECIFIC PESCĂRESC în comuna Di-
chiseni, judetul Călărași, finanțat
prin Programul Operațional de Pes-
cuit, Axa prioritară – 4 – Dezvoltarea
durabilă a zonelor pescărești, mă-
sura: 2.1.1  - Îmbunătățirea competi-
tivității zonei de pescuit, prin
investiții, în vederea îmbunătățirii
mediului de viață – Strategia de dez-
voltare locală integrată a zonei pescă-
rești – DUNĂREA CĂLĂRĂȘEANĂ,
contract nr. : 150/28.04.2014.

Obiectivul general presupune re-
abilitarea, modernizarea și dez-
voltarea infrastructurii socio-culturale
(Căminul cultural din satul Coslogeni,
comuna Dichiseni) prin realizarea
unui cadru optim pentru diversifi-
carea activităților în acest sens și îm-
bunățățirea serviciilor socio-culturale
(Club cu specific pescăresc), în ved-
erea creșterii competitivității eco-
nomice la nivelul teritoriului.

Contractul de executie lucrari
incheiat intre comuna Dichiseni si
S.C. ACL S.R.L. pentru obiectivul: “In-
fiintare club cu specific pescaresc, co-
muna Dichiseni judetul Calarasi”,
avand o valoare de 682.201,08 lei, la
care se adauga TVA in valoare de
163.728,26 lei, a constat in:

Lucrari de demolari care au constat
in desfacerea locala a pardoselilor
existente ; desfacerea tencuielilor in-
terioare si exterioare conform
proiect, in vederea executiei cama-
suielilor la pereti ; desfacerea inveli-
torilor, a jheaburilor si burlanelor in
vederea refacerii lor; desfacerea usi-
lor si ferestrelor ; demolare zidariei

de caramida conform proiect ;
Turnare beton la fundatii grupuri sa-

nitare, turnare beton armat in radier,
pereti si placa fosa vidanjabila; repa-
ratii fisuri si crapaturi la pereti prin in-
jectare cu mortar de ciment ; forarea
mecanica a gaurilor in vederea prin-
derii plasei sudate necesara camasui-
rii peretilor ;armarea, cofrarea si
turnarea betonului in nuclee conform
proiect ;  armarea, cofrarea si turna-
rea betonului in cadre si centuri
conform proiect ; armarea peretilor
cu plasa sudata si executarea torcre-
tului in vederea realizarii camasuirii
conform proiect   

Executie sarpanta si invelitoare
conform proiect

La interior cladire existenta au fost
realizate gleturi la pereti, tavane din
placi din rigips, plafoane suspendate
din rigips.

La grupul sanitar au fost realizate zi-
darie din BCA, tencuieli interioare si
exterioare , sape interioare, pardoseli
din gresie si placarea pereti cu

faianta, lucrari de amenajre grupuri
sanitare conform proiect. Au fost
montare lavoare, vas wc si rezervoare
complet echipate, usi acces si ferestre
din profile PVC si instalatie de alimen-
tare cu apa si canalizare noi.

La exterior executarea termosiste-
mului la pereti realizat din polistiren
lipit cu adeziv si armat cu plasa de
fibra de sticla, si a fost realizata ten-
cuiala decorativa.  

De asemenea au fost achizitionate
bunuri in constand in instalatie de so-
norizare, bunuri/mobilier si au fost
organizate evenimente pentru pro-
movarea programului si a finantato-
rului, precum si a obiectivului de
investitii realizat in cadrul proiectului. 

Pana la data de 12/08/2016, valoa-
rea totala a proiectului este de
888.683,29 lei, din care  cheltuielile
eligibile efectuate si decontate din
POP 2007 -2013 sunt de 870.923,29
lei, la care se adauga TVA.

Relatii suplimentare pot fi solicitate pe
adresa primaria.dichiseni@yahoo.ro.

Timp liber
Centrul Cultural Judeţean Călărași 

PROGRAM  Cinema 3D/2D    

COMUNICAT DE PRESA

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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Mă numesc Cătălin Marius
Călin, am 34 ani, în momentul
acesta locuiesc în Călărași și
dezvolt o afacere, mai exact un
brand care se numește „Cu
nești” .
Cunești vine de la locul în care

am copilărit, locul unde am bu
nicii, fiind foarte aproape de lo
cul unde am plantat prima liva
dă.
În momentul acesta am plan

tați peste 100 de pomi și ur
mează să plantez anul acesta
și anul viitor în jur de 500 de
pomi fructiferi. Am din toate so
iurile, îmi place să experimen
tez, să încerc mai mult, să văd
exact ce funcționează, ce se
prinde, ce crește mai bine și ce
se pretează pentru ce am de
gând să fac pe viitor.
Pe viitor o să reduc din numă

rul speciilor, o să merg pe tot ce
înseamnă magiun, sau produ
se care pot fi procesate fără
adaos de zahăr.
Am încercat cu o cultură expe

rimentală de trandafiri, sunt
aduși din regiunea Kazan, Bul
garia și vom extinde aceasta
cultură până la cel puțin 150 de
fire pentru dulceața de tranda
firi.
Nu dorim să intrăm pe produ

cția de genul uleiurilor, parfu
murilor sau săpunurilor de tran
dafiri, dat fiind faptul că nu
avem în momentul acesta nici
tehnologia necesară.
Proiectul „ Cunești” a început

mai întâi ca o idee de a procesa
toate fructele pe care le aveam
pentru că a produce nu este o
afacere mai rentabilă, mai mulți
bani se fac din distribuție decât
din producție. Asta este o con
cluzie generală la care am
ajuns noi împreună cu alți pro
ducători din Cunești, Grădiștea,
Rasa.

În acest moment, necesarul
de fructe nui acoperit din pro
ducția noastră și ca urmare
avem în plan să facem contrac
te cu producători din comuna
Grădiștea.
Am început să producem pen

tru uz personal, pentru familie
și prieteni în urmă cu trei ani.
Am pornit de la un volum de
producție de 150 de borcane în
primul an, la 640 de borcane
anul trecut, iar anul acesta esti
măm să ajungem undeva la
5000 de borcane. Din păcate
nu putem să asigurăm întregul
necesar de fructe doar cu pro
ducția noastră. Din punctul nos
tru de vedere nu este nici o pro
blemă deoarece marfa pe care
alții o produc acolo este de o
calitate foarte bună, nu este tra
tată chimic, poate fi folosită fără
nici o problemă.
În momentul de față distribuția

are loc, așa cum vam spus,
mai mult către familie și prie
teni, cel puțin până anul trecut
așa sa și întâmplat.
Începând de anul acesta am

înființat o microîntreprindere,
unde avem și doi angajați, iar
distribuția se va face după ce
vom reuși să  autorizăm con
form normelor sanitarveterina
re un punct de lucru în care să
prelucrăm fructele și legumele,
deoarece de anul acesta pe
lângă gem, dul
ceață și magiun, vom produce
și zacuscă.
Ajutor prea mare de la stat nu

am avut și nici nu am aplicat
pentru fonduri europene sau
fonduri guvernamentale până
în acest moment deoarece ne
am lovit de birocrație.
Un punct de sprijin lam

avut la Primăria Grădiștea, în
persoana domnului Corbu,
cu care avem o relație foarte

bună, atât cu acesta cât și cu
funcționarii publici.
În județul Călărași, în acest

moment există un singur pro
ducător care are capacitatea să
producă la nivelul de 5000 de
borcane pe an.
Foarte mulți sunt cei care pro

duc în jur de 200300 de borca
ne pe an, mai mult pentru uz
personal. Pe noi nu ne derajea
ză  concurența, avem încredere
în ceea ce producem și achiziț
ionăm ca materie primă. Cum
vam spus fructele și legumele
în marea lor majoritate le achi
ziționăm din comuna Grădiș
tea, iar persoanele de la care le
cumpărăm le cunoaștem de
mult, am copilărit împreună.
Zahărul pe care noi îl folosim
este cumpărat de la fabrica de
zahăr Bod, fiind produs integral
din sfeclă de zahăr. Acesta vine
însoțit de analize și alte docu
mente care ar putea fi puse la
dispozitia oricui și oricând fără
nici un fel de problemă. Concu
rența nu ne sperie, chiar ne do
rim să existe concurență. Așa
știm și noi cât de bine suntem
poziționați pe piață, cât de mult
își doresc oamenii să consume
un produs care este natural, ca
re este sănătos.
Rețetele pe care noi le folosim

sunt rețetele pe care noi le
avem de la bunica mea, de la
bunicii de la Rasa, rețete pe ca
re leam găsit în cărți, destul de
vechi, de prin anii '20 '30, cărți
suite în podul casei.  Am avut
un noroc că am găsit aceste
cărți, dar pentru că nu erau gra
majele standardizate, a trebuit
să experimentăm astfel încât
să ajungem și să scriem exact
cantitățile necesare pentru fie
care ingredient.

Ai mei se ocupau cu agricul
tura, întotdeauna se găseau la
noi în curte fructe și legume. În
vacanță îmi ajutam bunica la a
produce tot ce însemna suc de
roșii, gem, dulceță, ardei și tot
ce se putea conserva.

Sincer acum 10 ani nu mă ve
deam întorcândumă la a pro
duce gemuri, dulcețuri și con
serve. Acum fac asta și este o
chestie nemaipomenită, iar din
colo de toate reportajele în care
sunt prezentate afaceri de suc
ces de genul faci dulceață aca
să, o vinzi și te umpli de bani,
trebuie să spunem că este foar
te mult de muncă, este foarte
mult timp pe care trebuie să îl
consumi în munca asta. Aici nu
mă refer la timpul zilnic, unde ai
nevoie de cel puțin 10 ore pe
care trebuie să le dedici muncii
acesteia. În momentul în care
ești producător, trebuie să te în
grijești de fructele tale începând
din ianuarie până în decembrie,
7 zile din 7.
„Pot să fiu mai bun decât

oamenii pe care îi admir! ” ,
este mottoul după care eu mă
ghidez. Am norocul că fac parte
dintro generație de sacrificiu,
considerată de unii, dar încă pli
nă de oportunități. Am prieteni
care la 34 de ani ca și mine au
afacerile lor pe care le adminis
trează foarte bine și pentru care
muncesc. Personal consider că
dacă am fi mult mai multe
exemple în afară de mine și cei
pe care îi cunosc lucrurile sar
schimba destul de mult în bine.
Cineva spunea odată că un

client nu știe ce vrea până nu
îi oferi. Personal nu o să le
spun clienților despre cât de
bună este dulceața sau zacus
ca pe care eu o fac, despre ca
litatea pe care o au produsele,

pot doar să le spun că eu sunt
deschis oricărei discuții, orică
riei întrebări pe care ei o au. De
asemenea pot să îi întrebe pe
oricare din clienții mei despre
ceea ce eu am făcut, iar cei ca
re vor să guste din marfa pe ca
re eu o am, cu mare drag le
stau la dispoziție.
Cei care doresc să mă contac

teze, o pot face pe facebook.
De asemenea avem și o pagi
nă web www.cunesti.ro, iar
acolo se pot găsi mai multe in
formații despre datele de con
tact.
Intenționăm să comercializăm

produsele și în magazinele din
Călărași, dar astea după auto
rizarea din partea unității sani
tarveterinare, încă nu am sta
bilit în ce magazin și unde.
Oferte avem din partea unor
proprietari de magazine din Că
lărași, dar cu siguranță vor fi
magazine locale, nu încercăm
să ne extindem la nivel națio
nal.
Sincer cred că am trecut de la

piața din 1989, când produsele
nu aveau atâția agenți chimici
în ele, iar acum oamenii au în
ceput să știe exact ce consumă
și ce ar fi indicat să consume,
întradevăr, loc sub soare este
pentru toată lumea care vrea să
producă, dar după cum spu
neam, este un volum de muncă
foarte mare pe care trebuie să
îl depui dacă vrei să obții un re
zultat bun sau dacă vrei să
ajungi la un anumit nivel.
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Oameni de succes ai Călărașiului
Dulceața, o pasiune 
ce îți îndulcește viața
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