
C M Y K

Numărul 23 | Vineri 21 octombrie 2016 | Anul I | Preț 1,5 lei

S.C. Libro
Events ,admi-
nistrată de un

fost operator la
o benzinărie

din Lehliu înca-
sează aproape
doua miliarde
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Câinele nu pleacă nicio-
dată de la măcelărie/

Maria Dragomir își
începe cariera politică în

P.N.L. cu o minciună
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Sârbul Boris Zi-
vanovic a venit

cu norocul la
Călărași.  Du-
nărea a câști-
gat cu Unirea
după o pauză

de patru etape pagina 5
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Luni, 17 octombrie 2016,
primarul municipiului Călă
rași, Daniel Ștefan Drăgulin,
a fost prezent la Adunarea
Generală a Asociației Muni
cipiilor din România, organi
zație unde a deținut, în ultimii
patru ani, funcția de membru
în Comitetul Director.

În urma alegerilor avute
loc în cadrul lucrărilor, prima
rul Daniel Ștefan Drăgulin a
fost ales, pentru următorii
patru ani, vicepreședinte al
AMR.

Dragulin a fost ales pentru patru ani,
vicepreședinte al Asociației Municipiilor

din România



Comitetul Local pentru Situații de
Urgență de la nivelul municipiului Că
lărași organizează, în data de 24 oc
tombrie 2016, între orele 11:00
12:00, un exercițiu de intervenție în
caz de cutremur.
Astfel, în ziua de 24 octombrie, la

ora 11:00 va fi pus în funcţiune siste
mul centralizat de alarmare publică,
compus din sirene electrice şi elec
tronice, care va emite semnalul de
ALARMĂ LA DEZASTRE. (sem nalul
ALARMĂ LA DEZASTRE se compu
ne din 5 sunete a 16 secunde fiecare,
cu pauză de 10 secunde între ele,
timp de două minute).

Programul activităților este urmă
torul:
ORELE: 10.00  11.00  Activitatea

Comitetului Local pentru Situații  de
Urgență și  a Centrului Operativ cu
Activitate Temporară,  pentru organi
zarea măsurilor de intervenţie în cazul
unui cutremur de pământ ce a afectat
municipiul Călăraşi. Con ducerea ac
ţiunilor de limitare şi înlăturare a ur
mărilor cutremurului de pământ, în
cooperare cu alte instituţii, agenţi eco
nomici şi forţe specializate. Prezenta
rea concepției și a modului de orga
nizare al exercițiului.
Locul de desfăşurare: Sediul Primă

riei  din str. București, nr. 140A;
ORELE :11.00  11.02  Verificarea

sistemului de înştiinţare  alarmare al
municipiului Călăraşi.
Locul de desfăşurare: Platoul din

Piața Orizont.
ORELE: 11.05    Exerciţiu de eva

cuare simultană a elevilor şi cadrelor
didactice de la şcoli generale, colegii,
licee şi grupuri şcolare, surprinşi în
timpul orelor de curs de o situaţie de
urgenţă.
Locul de desfăşurare: Şcoli genera

le, colegii, licee, grupuri şcolare, age
nți economici și instituții  din munici

piul Călăraşi;
ORELE: 11.05   Exercițiu de li 

mitare și înlăturare a urmărilor unui
cutremur de pământ care a afectat un
bloc de locuințe (blocul L36, SC.1)
zona10 nivele. Modul de comportare
al cetățenilor și folosirea mijloacelor
de primă intervenție din dotare până
la sosirea forțelor  specializate.
Locul de desfăşurare: Blocul de lo

cuințe L36, SC.1.
ORELE: 11.05  Exerciţiu de protec

ţie civilă pentru salvarea elevilor şi
cadrelor didactice de la Școala Ge
nerală cu clasele IVIII, Nr.8, Mircea
Vodă, surprinşi în timpul orelor de
curs de un cutremur de pământ.
Locul de desfăşurare: Școala Gene

rală cu clasele IVIII, ne.8, Mircea Vo
dă Călăraşi;
ORELE: 11.05  Exerciţiu de protec

ţie civilă pentru salvarea elevilor şi
cadrelor didactice de la Școala Ge
nerală cu clasele IVIII, Nr.11, Tudor
Vladimirescu, surprinşi în timpul ore
lor de curs de un cutremur de pă
mânt.
Locul de desfăşurare: Școala Gene

rală cu clasele IVIII, Nr.11, Tudor
Vladimirescu Călăraşi;
ORELE: 11.05   Exercițiu de limita

re și înlăturare a urmărilor unui cutre
mur de pământ care a afectat S.C.
Tenaris Silcotub S.A. Călărași 
Locul de desfăşurare: S.C. Tenaris

Silcotub S.A. Călărași;
ORELE: 11.05   Exercițiu de limita

re și înlăturare a urmărilor unui cutre
mur de pământ care a afectat S.C.
Delta Gas Cov S.R.L. Punct de Lucru
Călărași 
Locul de desfăşurare: S.C. Delta

Gas Cov S.R.L. Punct de Lucru  Că
lărași 
ORELE :14.00  Bilanțul exercițiului.
Locul de desfăşurare: Primăria mu

nicipiului Călărași.
Reprezentanții Serviciului Voluntar

pentru Situații de Urgen țe, din cadrul
Primăriei Municipiului Călărași, fac
apel la populația din municipiul Călă
rași ca pe timpul exercițiului să nu in
tre în panică. Încetarea exercițiului de
alarmare publică se va comunica tot
cu ajutorul sirenelor, prin introduce
rea semnalului "Încetarea alarmei",
care constă întrun sunet continuu,
de aceeași intensitate, cu durata de
două minute.
Forțele și mijloacele participante

care asigură logistica acestui
exercițiu sunt:
Inspectoratul pentru Situații de Ur

gență ”Barbu Știrbei” Călărași
Inspectoratul Județean de Jan

darmi Călărași
Inspectoratul de Poliție al județului

Călărași
Primăria Municipiului Călărași
Poliția Locală Călărași
Filiala Călărași a Crucii Roșii din

România
societățile comerciale de utilități pu

blice din municipiul Călărași
Inspectoratul de Stat în Construcții

Călărași
Agenția pentru Protecția Mediului

Călărași

,,Având în vedere că încă din vremea Greciei
străvechi rostul poeziei era muzica, și al muzicii,
poezia, cred totuși că primirea premiului Nobel
pentru literatură de către un cetățean cunoscut
publicului larg mai degrabă drept menestrel de
cât ca „scriitor” este meritată și îl recompesează
nu doar pe împricinatul, adică pe Bob Dylan, ci o
întreagă zonă culturală meritorie, atât de speci
fică secolului XX și mai ales tehnologiei moderne
de reproducere a artelor sonore. Poate că e un
premiu care îi recompensează și memoria unui
Jim Morrison, sau care îi mai taie din amărăciu
nea distrugerii și autodistrugerii unui Bertrand
Cantat (Noir Désir) sau care îl face un pic mân
dru și pe un Șerban Foarță – cel care a scris tex
tele pentru Phoenix din epoca de glorie a rocke
rilor noștri. Rostul unui poet, până la urmă, este
acela de a fi cântat prin poeziile sale, nu de a se
citi reciproc cu prietenii prin cenacluri pe care le
frecventează doar ei.,,Lucian Sârbu(blogerul
Manole)

Aflânduse la a XIa ediție, Festivalul Vasilățean a avut loc și
anul acesta, în data de 2 octombrie 2016, sărbătorind 654 de ani
, de existentă a localitații  Locuitorii acestei comune au fost încân
tați, ca de fiecare dată, cu muzică, program artistic sustinut de ele
vii Școlii Vasilați. Cadrele didactice ale Școlii Vasilați, împreună cu
elevii acesteia, au pregatit un frumos program artistic. Au fost puse
în scenă numeroase momente umoristice, cântece și  dansuri.Din
partea organizației județene a P.S.D. Călărași, au onorat invitația
primarului în funcție Lucian Vasile , doar consilierul județean Ro
xana Pațurcă și Ilinca Enescu.
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Rostul unui poet,
până la urmă, este
acela de a fi cântat

prin poeziile sale, nu
de a se citi reciproc cu

prietenii prin
cenacluri pe care le

frecventează doar ei

Serviciul Public Centrale Termice și Adminis
trare Fond Locativ, din subordinea Primăriei Mu
nicipiului Călărași, a început livrarea agentului
termic către cei 406 consumatori casnici și 5
agenți economici, racordați la sistemul centrali
zat.

Tariful de energie termică, pentru sezonul rece
20162017, este de 342,18 lei/Gcal, din care ta
riful plătit de populație este de 206,91 lei/Gcal,
iar subvenția acordată de Consiliul Local este de
137,27 lei/Gcal.

Menționăm faptul că din cei 406 consumatori
casnici, 236 au contracte individuale, iar 170 sunt
reprezentați de 3asociații de proprietari.

A început livrarea
agentului termic

în Călărași

A XI-a ediție a Festivalului Vasilățean/Primarul Vasile
Lucian, maestru de ceremonii
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Exercițiu de intervenție în caz de cutremur



Înainte de plecare,contro
versatul manager al S.J.U.
Călărași,Dr. Șerban Romu
lus,a hotărât că serviciul de
curățenie al instituției mai
sus menționate, trebuie ex
ternalizat.Pe scurt, femeile
de serviciu să fie plătite de
un alt angajator,în speță
câștigătoarea licitației ,în ur
ma contestației în instanță
,firma SC Libro Events.
Firma Libro Events,în tre

cut Amma General Store,în
casează lunar aproape 2 mi
liarde lei vechi,mai exact
183.516 lei cu TVA de la Spi
talul Județean de Urgență
Călărași pentru servicii de
curațenie și dezinfecție spații
interioare,conform contrac
tului de prestare de servicii
nr.4541 din 23.03.2016 sem
nat de fostul manager Dr.
ȘERBAN ROMULUS și ad
ministratorul firmei Neagu
MihaelaElena.
Neagu MihaelaElena în

vârstă de 39 de ani,care din
funcția de operator la o ben
zinărie din Lehliu,a fost in
stalată director la Complexul
Olimpia, organism de stat
aflat în subordinea Autorității

Naționale pentru Sport și Ti
neret. Se pare că numirea a
venit ca urmare a faptului că
Mihaela Neagu ar fi fost o
apropiată a Monicăi Iacob
Ridzi, fost ministru al tinere
tului. În urma unui audit făcut
în 2013, care a scos în evi
dență o sumedenie de nere
guli financiare girate de ea,
inclusiv faptul că a direcțio
nat banii complexului către
societatea pe care o patrona
din umbră, AMMA GENE
RAL STORE SRL, Mihaela
Neagu a fost înlăturată de la
conducerea Complexului.
Mai mult, aceeași Mihaela
Elena Neagu este protago
nista unui dosar la DNA, ca
re are ca obiect exact eva
ziunea făcută de fosta șefă
a Complexului Olimpia, cât
timp a patronat destinele
acestuia.
Printre numeroasele scan

daluri în care a fost implicată
firma Libro Events,mențio
năm cel legat de licitația câș
tigată – dovedit în mod frau
dulos – pentru curățenia de
la Metrorex.Această firmă se
ocupă și de distribuția de pa
chete cu ajutoare alimentare

în județul Neamț.
La Călărași a pierdut inițial

licitația pentru achiziționarea
serviciului de curațenie și
dezinfecție spații interioare
,câștigând ulterior în instanță
atribuirea contractului
nr.4541 din 23.03.2016, în
valoare de 1.376.370 lei fă
răTVA,pentru o perioadă de
9 luni,de la 01.04.2016 până
la 31.12.2016.
Nu știm dacă este mult sau

puțin ,dar credem,că ar fi
costat mult mai puțin dacă
nu avea loc licitația de exter
nalizare a serviciului de cu
rățenie.Și aceasta este o
provocare pentru noua con
ducere a Spitalului Județean
de Urgență Călărași și a
Consiliului Județean Călă
rași.
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La Călărași, 
unii medici de familie, 

se dau mai deștepți 
decât specialiștii…

Dragulin a fost ales pentru patru ani, vicepreședinte
al Asociației Municipiilor din România

S.C. Libro Events, administrată de un
fost operator la o benzinărie din Lehliu
încasează aproape doua miliarde lunar

de la S.J.U.Călărași

Luni, 17 octombrie 2016,
primarul municipiului Călă 

rași, Daniel Ștefan Drăgulin, a fost
prezent la Adunarea Generală a
Asociației Municipiilor din Ro 
mânia, organizație unde a deținut,
în ultimii patru ani, funcția de
membru în Comitetul Director.

În urma alegerilor avute loc în
cadrul lucrărilor, primarul Daniel
Ștefan Drăgulin a fost ales, pentru
următorii patru ani, vicepreședinte
al AMR.

Asociaţia Municipiilor din
România (AMR), a fost înfiinţată în
anul 1990 sub numele de Fe 
deraţia Municipiilor din România
(FMR) de către 30 de membri
asociaţi fondatori şi a funcţionat de

la început ca o organizaţie pentru
sprijinirea şi reprezentarea inte 
reselor autorităţilor locale.

AMR include în prezent 103
municipii (toate municipiile),
precum şi cele 6 sectoare ale
Municipiului Bucureşti rezultând
un total de 109 membri.

AMR este persoană juridică de
drept privat, fără scop patrimonial,
neguvernamentală şi apolitică,
constituită în vederea promovării
şi protejării intereselor comune ale
autorităţilor administraţiei publice
locale (APL), pentru soluţionarea
şi gestionarea nevoilor publice în
numele şi pentru interesul
colectivităţilor locale.

Primim din ce în ce mai des la redacție reclamații ale unor
concetățeni visavis de comportamentul unor medici de
familie care contestă și refuză eliberarea de rețete
compensate pacienților,prescrise de medicul specialist pe
motivul……,,Ăla e… un prost. Medicamentele prescrise nu
sunt bune!,,

Nu punem la îndoială profesionalismul lor,dar avem un mare
semn de întrebare  față de comportamentul lor.Am contactat
C.A.S. Călărași care a comfirmat ,deocamdată neoficial, faptul
că sunt înregistrate mai multe reclamații referitor la refuzul
unor medici de familie de a  elibera rețete compensate
prescrise de medicii specialiști.

În curând vom face publică lista cu numele medicilor cre au
fost reclamați.

Dacă vați confruntat cu astfel de situații vă rugăm să lăsați
mesaj pe mail realitateadincalarasi@yahoo.com Si vă vom
contacta în cel mai scurt timp.



Consiliul Județean Călărași,
prin Centrul Cultural Județean
Călărași, vă invită miercuri 28
octombrie 2016, orele 18:00 la
premiera  piesei de teatru 
”Carre de ași cu … valet” de

Ion Valjan. Spectacolul, în re
gia lui  Harry Eliad, cu: Veace
slav Grosu, Geni Brenda, Mi
hai Ciucă, Monia Pricopi / Vio
rica Bantaș, Cornel Ciuper
cescu, Nicolae Călugărița, Ne
culai Predica, Nicolae Boteza
tu, Viorel Manole, Natalie Es
ter, Arabela Neazi, George Ior
dache, Sorin Sîrghi face parte
din stagiunea de spectacole
“Toamna culturală” și se va
desfăşura în Sala „Barbu Ştir
bei”.
Sinopsis:
Un tânăr profesor de geogra

fie care se dă drept băiat să
rac, dar umblat prin lume, pre
tinde că e mai puţin decât es
te, pentru a se angaja întro fa
milie din protipendada politică
şi financiară a Bucureştiului,
unde atrage asuprăi simpatia
tuturor, privirile languroase ale
doamnei și amorul definitiv al
fetei în casă. Agenda lui nu co
incide, însă, cu a celor din jur.

Agneza Ionescu, proprietă
reasă de “împinge tavă” şi bloc
rezidenţial în buricul târgului
călărășean,își bate joc de con
sumatori.Dacă la vitrină,prețul
afișat pentru o porție de ciorbă
de perișoare este de 5,5 lei, și
ai îndrăzneala să o ceri la pa
chet,vei constata că în cei 3
metri pe care îi ai de parcurs
până la casa de marcat canti
tatea de ciorbă turnată în ca
serolă scade și prețul se ma
jorează până la 7 lei.Am cerut
lămuriri domnișoarei de la ca
să care nea răspuns tardiv 
,,Păi nu aveți bon de casă
?,5,5 lei ciorba,50 de bani
punga și 1 leu chifla!,,

Mam uitat pe bon și am con
statat că scrie mâncare prepa
rată 1x7.oo lei,nici urmă de
pungă,chiflă .Poate că instituț
iile competente o săși facă
timp să viziteze această locaț
ie și din alt motiv decât să mă
nânce.Ați auzit domnilor de la
Protecția Consumatorului și
Finanțe ?Nu vreau nimic gra
tis,dar trebuie sami spună ci
neva pe ce dau banii.Cum faci
intrarea ieșirea în contabilita
te a chiflelor,pungilor dacă tu
vinzi doar mâncare gătită ?
P.S.Mulțumesc casierului

30(așa scrie pe bon)că a uitat
sămi ceară și bani pentru ta
câmurile din plastic.

POVESTEA CONTINUĂ! Noi perfor
manțe pentru boxul călărășean! AUR,
ARGINT și de două ori BRONZ pentru
sportivii CSM Călărași la Campionatul
Național de Seniori 2016. În premieră
pentru boxul călărășean la o competiț
ie de seniori, finala de la categoria
64kg sa disputat între doi bo2sportivi
călărășeni. Șchiopu Florin (aur), Cos
tea Daniel(argint), Ceparu George si
Tudoran Eduard (bronz), antrenați de
Valentin si Georgian Anghel, sunt cei
patru minunați sportivi ai CSM Călărași
care au reușit să se claseze pe podium
la acest campionat, campionat unde s

a obținut unul dintre cele mai bune re
zultate din istoria boxului călărășean la
nivel de seniori. Finala categoriei 64kg,
disputată între Șchiopu Florin si Cos
tea Daniel, a fost un meci special atât
pentru sportivi cât și pentru antrenori,
iar sentimentele traite pe marginea rin
gului, când vezi că doi sportivi antre
nați de tine sunt adversari direcți într
un meci oficial, sunt sentimente greu
de descris în cuvinte. Nu poți să te bu
curi de victorie și nici să fii trist la în
frângere. Suntem mândri de amândoi
și vă felicităm pe toți patru pentru
această frumoasă performantă.
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Agneza Ionescu își bate joc de consumatori

Spectacolul de teatru ”CARRE DE      
AȘI CU...VALET”În perioada 02.02.201601.02.2018, Asociatia Română pentru

Industrie Electronică şi Software –filiala Oltenia, in parteneriat
cu Agenţia de Dezvoltare Regională şi Centrul de Afaceri
(ARDBC)Vidin (partener lider), Camera de Comerț și Industrie
(CCI) Vidin şi  Patronatul Local al Intreprinderilor Mici si Mijlocii
(PLIMM) Calafat  derulează proiectul “Reţeaua de biciclete elec
trice”, proiect  finanțat în cadrul Programului Interreg VA Ro
maniaBulgaria 20142020, Axa prioritară nr. 1: O regiune bine
conectată, Obiectiv specific nr. 1.1: “Îmbunătăţirea planificării,
dezvoltării şi coordonării sistemelor de transport transfrontaliere
pentru conexiuni mai bune la reţeaua de transport TENT” 
Proiectul are drept obiectiv crearea unei  reţele pentru biciclete

electrice  în întreaga zonă transfrontalieră România și Bulgaria,
în scopul de a realiza o mobilitate individuală îmbunătăţită a
transportului durabil. 
In cadrul proiectului vor fi organizate workshopuri cu părțile in

teresate pentru selectarea operatorilor care vor găzdui stații de
biciclete și stații de încărcare în următoarele orașe: Veliko Tar
novo, Pleven, Vidin, Vratsa, Ruse si Dobrich din Bulgaria si
Giurgiu, Drobeta Turnu Severin, Călărași, Constanța, Craiova
în România.
Menţionăm că staţiile de biciclete şi staţiile de încărcare vor fi

date în folosinţă operatorilor din locaţiile menţionate anterior, în
mod gratuit, în conformitate cu specificaţiile proiectului.

Vineri 21.10.2016, începând cu orele 11.00  în sala de şedinţe
a  Consililui Judeţean Călăraşi, str.1 Decembrie 1918 nr.1, mu
nicipiul Călăraşi, se va desfăşura  workshopul cu factorii intere
saţi din judeţul Călăraşi.
În cadrul evenimentului vor fi prezentate: proiectul, conceptul

pentru rețeaua de biciclete electrice, metodologia de selectare
a operatorilor și a cadrului legal elaborat. 

Detalii suplimentare  la tel/ fax  0251/417.740 sau email
diana_nedelcu@ymail.com

COMUNICAT DE PRESĂ
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Noi performanțe pentru boxul călărășean!



Sport
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Primele 3 clasate nu a reușit
să se impună în partidele juca
te sâmbătă, 15 octombrie. Li
derul, Dunărea Ciocănești a în
cheiat la egalitate, scor 1  1 în
deplasare la Borcea în derby

ul rundei a 9a. Partida nu a
fost una lipsită de scântei. Gaz
dele lau acuzat pe centralul
Marius Leca de anumite „prie
tenii„ cu antrenorul oaspeților,
Cornel Țicu. Actualul lider al Li

gii a 4a a deschis scorul prin
Tudor în minutul 16 iar gazdele
au egalat tabela prin Tărăbășa
nu (22). Echipa din Borcea a
rămas și fără un jucător în mi
nutele de prelungire ale parti
dei. Primarul de la Borcea,
Aniel Nedelcu este un fel de
„Gigi Becali„ pe plan local. În
sensul că se implică prea mult
la echipă și asta nu e bine. 

Întrun alt meci interesant,
Dunărea Ciocănești și Venus
Independența au încheiat la
egalitate, scor 0  0. Nici Unirea
Mânăstirea, cea dea 3a cla
sată nu a putut trece de Pro
gresul Fundulea, scor 1  1 în
deplasare. 

Agricola Borcea  Dunărea
Ciocănești 1  1 

Au marcat: Tărăbășanu (22)
/ Tudor (16)

Agricola Borcea: Bratu  Di
nu, Tărăbășanu, Stîngă, Gață,
Ungureanu (77 Novac), Chiru
(81 Popescu), Neculai, Șerban,
Wincentovicz, Gheorghe.

Rezerve: Florea, Petcu, Tu
dorache.

Antrenor: Șerban Stănică.
Dunărea Ciocănești: Bote

zatu  Petrache (36 Șerban),
Câinaru, Vișan, Movilă, Badea
(58 Popescu, 90 Bucur), Vâr
ban, Gheorghe, Pena, Tudor,
Călin (90 + 3 Bragadiru).

Rezerve: Crăciun, Chiriță,
Țicu.

Antrenor: Țicu Cornel.
Cartonaşe galbene: Chiru,

Wincentovicz (2), Bratu, Necu
lai, Ungureanu, Tărăbășanu,
Șerban / Badea, Movilă, Șer
ban.

Eliminări: Wincetovicz (90+
3  Agricola Borcea).

Au arbitrat: Leca Marius 
Bîțan Ionuț, Drăgănescu Mihai.

Observator: Ștefan Daniel.

Dunărea Grădiștea  Ve
nus Independența 0  0 

Dunărea Grădiștea: Răduț 
Călin, Mihuț, Bucă, Vasile,
Gheorghe, Marian Vasilescu,
Stancu, Petcu (80 Munteanu),
Păun (55 Cazacu), Vidu.

Rezerve: Stanciu, Ștefan,
Mădălin Vasilescu.

Antrenor Lucan Marius.
Venus Independența: Lazăr

 Beia, Lambă, Stoica, Mustață
(65 Ene), Manofu, Dumitrică,

Alexe (60 Minea), Voinescu,
Chiriță, Radu.

Rezerve: Ciolan, Jitaru,
Sprînceană.

Antrenor: Zeciu Ilie.
Cartonaşe galbene: Petcu,

Stancu, Vidu, Marian Vasiles
cu, Vasile, Răduț / Alexe, Du
mitrică. 

Eliminări: Nu au fost jucători
eliminați

Au arbitrat: Ruse Vasilică 
Mogodici Alin, Zardova Cri
stian.

Observator: Mihai Stelian.

Dunărea Călăraşi a obţinut
sâmbătă, în runda a 12a a Ligii
2, pe teren propriu, prima victo
rie după o pauză de patru etape
şi a scapat pentru moment de
zona fierbinte a clasamentului.
Baudoin Kanda a marcat unicul
gol al partidei cu Unirea Tărlun
geni, în minutele de final. Con
tra echipei ilfovene din Ştefă
neşti cu numele comunei braşo
vene Tărlungeni, în primul ”11”
al Dunării sa regăsit şi un jucă
tor sârb, Boris Zivanovic, un mij
locaş achiziţionat în săptămâna
premergătoare meciului.
De data aceasta lea ieşit că

lărăşenilor! „Spartanii” lui
Adrian Mihalcea sau impus la
capătul unui meci fără istoric, în
care doar punctele puse în joc
au contat pentru ambele forma
ţii. Oaspeţii aveau nevoie ca de
aer să părăsească zona retro
gradării, iar Dunărea avea un
singur obiectiv: victoria, pentru
a nu ajunge la rândul ei pe loc
ce duce în Liga 3. Tehnicianul
călărăşenilor la folosit încă din
primul minut pe noul venit, mij
locaşul Boris Zivanovic. Sârbul
a avut o evoluţie bună, având în
vedere că sa aflat la prima par
ticipare, dar nu a putut juca toa
te cele 90 de minute, fiind
schimbat în minutul 69 de Mir
cea Ştefan.
Urmăriţi din tribuna oficială a

stadionului „Ion Comşa” şi de
scouterul lui Dinamo, Dănuţ Lu

pu, Dunărea a reuşit întrun fi
nal să înscrie golul victoriei, în
minutul 85, dar ar trebui să no
tăm şi şutul în bara transversală
al lui Ciocâlteu (10) şi ocazia lui
Boris din minutul 69, care a re
luat mingea cu capul în bară.
Înainte de pauză, Şandru (41)
a trimis mingea în plasă, însă
golul a fost anulat pentru offis
de. Bodo Kanda, fotbalist cu o
viteză foarte bună, a reuşit
dintrun meleu format în careul
oaspeţilor să introducă balonul
în poartă şi să spargă gheaţa
după patru etape în care Dună
rea nu a mai simţit gustul victo
riei. Pentru moment, cu cele trei
puncte, echipa lui Adrian Mihal
cea se distanţează de celelalte
formaţii care sunt în zona retro
gradării, dar rămâne la 5 ade
văr cu 16 puncte şi urmează o
deplasare grea. Pe 22 octom
brie, călărăşenii se vor deplasa
la Arad pentru a da din nou
piept cu trupa împotriva căreia
sa bătut sezonul trecut pentru
barajul de promovare.

Debut cu dreptul 
pentru Boris Zivanovic
Meciul cu Unirea a reprezen

tat şi debutul sârbului Boris Zi
vanovic (foto principal, în cen
tru) în echipa Dunării. Venit liber
de contract la Călărăşi în cursul
săptămânii trecute, mijlocaşul
care ultima dată a jucat în pri
ma ligă din Slovenia, la FC Ko

per, a fost folosit de Mihalcea
ca titular şi a rămas pe teren
aproape 70 de minute, perioa
dă în care a trimis mingea o da
tă în bară.
În cariera sa, sârbul de 27 de

ani a mai evoluat în SUA la Pit
tsburgh Riverhounds FC, în
Ungaria la Nyíregyháza Sparta
cus FC sau Honved, dar şi în
Serbia la FK Radnički 1923
Kragujevac.

Mihalcea 
sa luat de suporteri
La finalul meciului cu Unirea

Târlungeni, chiar dacă echipa
sa a câștigat, antrenorul călă
rășenilor nu a fost pe placul su
porterilor care iau cerut demi
sia. Mihalcea sa dus să discu
te cu micuța galerie a Dunării
dar nu a avut niciun succes.
Acesta ia întrebat pe suporteri
de cel înjură iar aceștia iau ce
rut să plece de la echipă. Teh
nicianul sa plâns și de faptul că
nu el a făcut achizițiile în aceas
tă vară. 
Au evoluat echipele:
Dunărea Călărași: C. Lungu

(cpt.)  Ibrian, Bg. Panait, Bg.
Şandru, D. Barna, Zivanovic
(M. Ştefan 69'), Preoteasa, P.
Radu, Bg. Danciu (R.Licu 57'),
Ciocâlteu (Val. Balint 72'), Kan
da. Rezerve neutilizate: Gab.
Popa  Ţenea, Sil. Ilie, Sil. Ma
tei.
Antrenor: Adrian Mihalcea.

Unirea Târlungeni: I. Popes
cu  Ciortan, E. Nicu, Burnea,
M. Alecsandru, Gab. Lazăr, Zai
na, G. Ivan (cpt.)(Tigoianu 88'),
I. Anghel (Niculae 54'), Alin Pă
traşcu (Sin 88'), G. Mihai.
Rezerve neutilizate: Manciu 

Nicolici, Mbabi, Alb. Voinea.
Antrenor: Laurenţiu Tudor (în

tribună).
Stadion: ”Ion Comşa” (Călă

raşi); Spectatori: 300; Arbitru:
Adrian Illyeş (Ploieşti); Asistenţi:
Florin Pucheanu (Ulmi) şi Doru
Zamfir (Slatina).

Rezultate / etapa a 12a:
FC Braşov – Foresta Suceava 21
FC Academica Clinceni – Metalul Reşiţa      23
Şoimii Pâncota – CSM Râmnicu Vâlcea        03
Luceafărul Oradea – Chindia Târgovişte       20
CS Afumaţi – ACS Berceni   40
Sepsi OSK Sfântu Gheorghe – CS Baloteşti 00
Juventus Bucureşti – ASU Politehnica Timişoara     50
Dunărea Călăraşi – Unirea Tărlungeni           10
CS Mioveni – Dacia Unirea Brăila     20
Olimpia Satu Mare – UTA Bătrâna Doamnă 3  0 

Etapa a 13a, Sâmbătă, 22 Octombrie
Unirea Tărlungeni – FC Academica Clinceni            11:00
UTA Bătrâna Doamnă – Dunărea Călăraşi    15:00 

în direct la Digisport
ASU Politehnica Timişoara – Olimpia Satu Mare  11:00
ACS Berceni – Sepsi OSK Sfântu Gheorghe       11:00
Chindia Târgovişte – CS Afumaţi      11:00
CSM Râmnicu Vâlcea – Luceafărul Oradea  11:00
Foresta Suceava – Şoimii Pâncota      11:00
Dacia Unirea Brăila – FC Braşov       11:00
Metalul Reşiţa – CS Mioveni 11:00
CS Baloteşti – Juventus Bucureşti 11.00

Fotbal / Liga a 2-a, etapa a 12-a: Dunărea Clărași - Unirea Târlungeni 1 - 0  

Sârbul Boris Zivanovic a venit cu norocul la Călărași. 
Dunărea a câștigat cu Unirea după o pauză de patru etape

Fotbal / Liga a 4-a, etapa a 9-a: Derby nedecis la Borcea

Rezultate / etapa a 9a: 
Agricola Borcea 1  1 Dunărea Ciocănești
Rapid Ulmeni 4  2 Steaua Radovanu
Dunărea Grădiștea 0  0 Venus Independența
Unirea Dragalina 2  1 Spicul Roseți
Victoria Lehliu 5  0 Dinamo Sărulești
Victoria Chirnogi 9  2 Viitorul Curcani
Progresul Fundulea 1  1 Unirea Mânăstirea
Spicul Vâlcelele 7  1 Conpet Ștefan Cel Mare

Etapa a 10a, sâmbătă 22 octombrie, ora 15: 00
Steaua Radovanu Dunărea Ciocănești
Venus Independența Rapid Ulmeni
Spicul Roseți Dunărea Grădiștea
Dinamo Sărulești Unirea Dragalina
Viitorul Curcani Victoria Lehliu
Unirea Mânăstirea Victoria Chirnogi
Conpet Șt. Cel Mare Progresul Fundulea
Spicul Vâlcelele Agricola Borcea

Primele 3 clasate / Liga a 4a: 
1. Dunărea Ciocănești 25p
2. Agricola Borcea 22p
3. Unirea Mânăstirea 22p



VANZARI GARSONIERE

H 815. Str. Musetelului, et. 4, 24 mp,
cf si intab., PRET: 40.000 lei neg
H 1398 Policlinica 2, et 2, convector,

boiler, Pret 50.000 lei
H 1495 Zona Farfuria, et 4, 27 mp,

PRET 36. 000 lei
H 1578 Str. Progresul, et 4, vedere pe

str Flacara, gaze cu 3 focuri ( aragaz,
convector, instant), termopan, cf si in
tab, PRET 65 000 lei
H 1819 Str. Progresul, et.4, 27mp,

convector, instant, parchet, termopan,
g, f, cf si intab. PRET: 15.000 euro

H 1864 Florilor, et. 4, acoperis, aprox.
30 mp, centrala, g, f, parchet, tamplarie
lemn stratificat, g, f, aer cond, inst sa
nitare si electrice noi, cf si intab, PRET:
75 000 lei fix
H 1890 Policlinica 2, et.3, 23mp, cen

trala, parchet, g, f, termopan, balcon in
chis pvc, mobilata, utilata, instalatii
electrice sanitare noi, cf si intab, cert
energetic, PRET: 20.000 euro
H 1911 Progresul, et 4, izolatie aco

peris, centrala noua, balcon inchis ter
mopan, parchet,vedere Sud – str Pro
gresul cf si intab PRET 70.000 lei neg
H 1960. Piata Orizont – Posta 4, et. 4,

acoperis, usa metalica, mobilata & uti
lata, CF si Intab. PRET : 80.000 lei
H 1963. Str. Dunarea – Service Bran

za, et. 2, renovata recent, centrala, ter
mopan, parchet, G+F, usa metalica,
mobilier bucatarie inclus, CF si Intab.
PRET : 80.000 lei
H 1983. Str. Musetelului – Penny 2,

parter, vedere fata, termopan, usa met,
convector, CF si Intab. PRET : 13 000
Euro
H 1994. Zona MirceaVoda – Cutit, et.

2, modificata, renovata, convector, ter
mopan, usa met., CF si Intab. PRET :
15 000 euro
H 2010. Str. Musetelului – Penny 2,

et. 4, renovata, termopan, usa met, CF
si Intab. PRET : 11 200 euro / 50.000
lei

VANZARI AP. CU 2 CAMERE

H 959 Zona Posta 4, SD, et.4, 45mp,
termopan, parchet, izolat ext.,acoperis,
cf si intab., PRET: 24.000 euro neg.   
H 987 Musetelului, et 1, SD, centrala,

termopan, g, f, balcon inchis PVC, cf,
intab, PRET 85 000 lei neg
H 1142 Str. Macului, Zona Mircea Vo

da, et.4, D, 60 mp., centrala, termopan,
parchet, g, f, acoperis scandura tabla,
aer cond., izolatie int., balcon inchis
cornier, instalatie sanitara noua, cf si in
tab. PRET 135.000 lei
H 1394 Blv Cuza Voda, et 4, izolat,

ND, centrala, termopan, parchet, cf si
intab, PRET 88 000 lei  

H 1603 Zona Pol. 2, et 1, SD, com
plet renovat, instalatie electrica si sani
tara noua, g,f, parchet, centrala, izolat
ext, PRET 28 000 euro
H 1645 Progresul, et.4, SD, 49 mp,

gaze, cf si intab.
PRET: 18.000 euro
H 1654 Str Musetelului  Bloc nou, et

1, ND, 42 mp, termopan, centrala,
g,f,parchet, mobilier, CF si Intab. PRET
: 25000 E
H 1694 Str Borcea, et 4, ND, 40 mp,

acoperit cu izolatie, centrala, termopan,
parchet, izolat ext, PRET 89 000 lei

H 1742  Lalelelor, zona Orizont, et. 4,
SD, 46mp, centrala, g, f, parchet, ter
mopan, 1 balcon, izolatie interioara, cf
si intab.PRET : 24.000 euro / schimb
cu ap. 3 cam + dif
H 1749 Str. Navodari, bloc 2008, et.5,

mansarda, centrala, termopan, par
chet, g, f, aer cond., iz. ext., 1 balcon
2m/1m , acoperit, cf si intab., PRET:
45.000 euro
H 1768 Zona 10 Nivele, et 4/10, D, 52

mp, centrala, 1 balcon, cf si intab PRET
22 000 euro
H 1852 Str. Lalelelor, zona Orizont,

et.4, SD, termopan, g, f, parchet, cen
trala, acoperis tabla, aer cond, 49 mp,
PRET: 100.000 lei
H 1859 Aleea Centralei, zona 5 Cala

rasi, et. 2, ND, centrala, termopan, izo
latie ext, 40 mp, cf si intab,
PRET:70.000 lei neg.
H 1862 Luceafarului, et. 2, centrala,

g, f, parchet, termopan, 44 mp, PRET :
140.000 lei
H 1875 Prel. Bucuresti, zona Vulturul,

SD, et.3, 49 mp, centrala, parchet, izo
latie ext, vedere pe spate, cf si intab,
garaj cu concesiune (1200 euro).
PRET : 22.000 euro
H 1882 Bdul Cuza Voda, et.4, ND,

40mp, termopan, parchet, centrala,
balcon termopan, vedere spate, PRET:
80.000 lei
H 1918. Aleea Constructorului, et.4,

acoperis, parchet, 2 balcoane cu PVC,
usa metalica, gaze, CF si Intab.
PRET : 100.000 lei
H 1922. Bdul Republicii – Sc. 5, et.

2, 40 mp, SD, centrala, gresie, termo
pan, mobilat & utilat. PRET : 27 000
euro neg.
H 1929. Str. Belsugului – Penny 2, et.

4, D, usa metalica. PRET : 26 000 eu
ro
H 1931. Str. Navodari – Bloc Poha

2007, et. 2, D, 65 mp, vedere Parc,
centrala, termopan, izolatie exterioara,
CF si Intab. PRET : 43 000 euro
H 1933. Bld. 1 Mai – Navrom, et. 4,

SD, 50 mp, bloc caramida, centrala, ae
cond. Usa met. CF si Intab. PRET :
110000 lei
H 1964. 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
H 1966. Str. Belsugului – Scola 11, et.

4, D, acoperis, renovat 2015, vedere
Sud, termopan reflectorizant, G+F, par
chet, modificat, CF si Intab. PRET :
30.000 euro
H 1969. Str. Baraganului – Lic. Danu

bius, parter, ND, 40 mp, termopan,
centrala. PRET : 22 000 euro neg.  
H 1968b. Str. Navodari – MirceaVo

da, bloc din 1999, et. 2, SD, 63 mp,
centrala, termopan, parchet, Cf si In
tab, Cert. Energetic. PRET : 33 000 eu
ro
H 1969b. Str. Panduri – Sc. 8 / Mir

ceaVoda, et. 1, D, 60 mp,parchet ,ter
mopan, centrala, G+F. PRET : 30.000
Euro
H 1979b. Str. Belsugului – Sc. 11, SP.

Comercial, intrare separata, modificat,
AC 2 buc, termopan. PRET : 35 000
euro
H 1980. Bld. Republicii, et. 1, bloc ca

ramida, centrala, termopan, parchet,
G+F. PRET : 30.000 euro
H 1981. Str. Musetelului – bloc 2010,

et. 1, vedere fata, 68 mp, CF si Intab.

PRET : 140.000 lei
H 1984. Bld. Republicii, et. 4, vedere

spate, 43 mp,  bloc caramida, termo
pan, rulouri, centrala, AC. PRET :
22500 euro
H 1988. Bld. CuzaVoda, et. 4, SD, 45

mp, vedere fata, CF si Intab. PRET :
70.000 lei
H 1989. Bdul 1 Mai, et. 3, SD, 46 mp,

termopan, centrala, Cert. Energetic.
PRET : 27 000 euro
H 1990. Zona Bazar – str. Jirlau, et. 4,

D, 60 mp, renovat in totalitate, 2 bal
coane, acoperis, CF si Intab.
PRET : 30.000 euro / 135 000 lei
H 1996. Str. Borcea, et. 4, ND, termo

pan, centrala, parchet, AC, usa met.,
izolat ext, acoperis. PRET : 22 500 E
H 1997. Str. Musetelului   Penny 2,

et. 2, vedere spate, SD, centrala, ter
mopan, usa metalica. PRET : 22 000
euro neg.
H 2007. Str. Bucuresti – RDS, et. 3,

D, 55 mp, centrala, termopan. CF si In
tab. PRET : 37 000 euro fix
H 2008. Al. Constructorului, parter,

SD, 42 mp, centrala, termopan, usa
met, izolatie int, CF si Intab. PRET : 75
000 lei
H 2009. Zona Orizont – Penny, et. 3,

D, 60 mp, termopan, modificat. CF si
Intab. PRET : 35 000 euro neg.

VANZARI AP. CU 3 CAMERE

H 1106 Str. Luceafarului, et.4, D,
70mp, acoperis,  centrala, aer cond.,
parchet, g,f, termopan, CF si Intab.
PRET: 32 000 euro
H 1120 Centrul Vechi, et 4, SD, aco

peris, termopan, parchet, g,f, centrala
noua, AC; renovat, balcon termopan,
boxa 9 mp, acces curte int, 70 mp.
PRET 43 000 euro  neg, / schimb casa
H 1130 Str. Florilor, Zona Sc. 11, par

ter, D, 80mp, centrala, g, f, parchet par
tial, balcon cu beci. PRET: 45.000 euro
neg.
H 1330 Zona Service Branza, D, ter

mopan, 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, cen

trala, parchet, g,f, 59 mp, izolat int.ext,
cf si intab PRET 39 000 euro neg.
H 1380 Str Panduri, et 4, D,acoperis

tabla, izolat int., g,f, centrala, 80 mp, cf
si intab. PRET 160.000 LEI
H 1385 Str Macului, D, et 4, termo

pan, gresie, faianta, centrala, 80 mp,
izolatie int, 2 bai, 2 balcoane PRET
160.000 lei
H 1409 Str Musetelului – Belsugului /

caminul de copii, SD, et 4, acoperis,
termopan, parchet, g,f, centrala, 70
mp, PRET 28 000 euro neg

H 1444 Str Navodari, Zona Mircea
Voda, parter, D, 76 mp, centrala, ter
mopan si parchet partial,balcon, cf si
intab, PRET 150.000 lei
H 1470 Str. Borcea, et 4., D, izolatie,

centrala, g, f, parchet, 75mp, mobilat si
utilat, PRET: 35.000 euro neg.
H 1629 Str. Stirbei Voda  2 Moldo

veni, et.1, SD, termopan, centrala, g, f,
2 balcoane inchise, boxa la parter,

PRET: 25 000 euro
H 1714 Str. Borcea, et.2, SD, 65mp,

convector, boiler, 1 balcon, tamplarie
pvc, cf si intab. PRET : 135.000 lei neg.
H 1731 Zefirului, et. 2, D, 85 mp, cen

trala, termopan, parchet, g, f, 2 bai
amenajate, functionale, 2 balcoane in
chise cu termopan, aer cond., CF,
PRET : 40.000 euro
H 1820 Str. Cornisei, et.4, D, bloc bca,

57 mp, termopan, parchet,gaze,  izola
tie, pod acoperit cu tabla, g, f, 2 balcoa
ne inchise termopan, cf si intab PRET:
32 000 euro
H 1853 1 Decembrie 1918, zona

Centrul Vechi, et.2, D, 68,55 mp, cen
trala, g, f, parchet, termopan, boxa, cf
si intab, PRET : 47 000 euro
H 1861 Baraganului, parter, D, 65mp,

termopan, centrala, g, f, termopan, mo
dificat in spatiu comercial, sistem alar
ma, instalatie incalzire noua, cf si intab,
certificat energetic, PRET: 37 000 euro
neg.

H  1878 Borcea, et.3, ND, centrala,
termopan, parchet, g, f, 50mp, 1 balcon
inchis termopan, cf si intab. PRET: 25
000 euro
H 1885 Dunarea, et.1, D, termopan,

bloc caramida,  parchet, centrala, izo
latie int, 3 balcoane, 2 bai, aprox 92
mp, ( fost ap 2 cam si gars ) cf si intab,
PRET: 40.000 euro neg.
H 1893 Str. Florilor, zona sc. 11, et.1,

D, 78 mp, centrala noua, termopan,
parchet, g, f, usi noi lemn, 2 balcoane
inchise termopan, izolatie ext, cf si in
tab, PRET: 190.000 lei
H 1895 Bdul Cuza Voda, et.2, ND, 50

mp, convector, vedere fata, situat mij
loc, cf si intab, PRET : 100.000 lei
H 1938. Parcul Florilor – bloc ANL,

preluare Contract, et. 4, vedere str. Bu
curesti, recompartimentat, centrala,
balcon inchis aprox. 15 mp. PRET :
28000 euro.
H 1946. Str. Dunarea, et. 1, CF si In

tab. PRET : 35 000 euro
H 1950. Zona 10 Nivele, et. 10, D, lift

functional ( antene Vodafone ), convec
tor, 2 bai. PRET : 60.000 lei
H 1951. Bdul N. Titulescu – 10 Nive

le, et. 3 / 10, D, centrala, termopan, usa
metalica, 2 balcoane inchise, izolat ca
sa scarii si interior, CF si Intab. PRET :
40.000 euro neg.
H 1967. Str. Zefirului – Metrologie, et.

3, D, 82 mp, renovat partial, centrala,
termopan, CF si Intab. PRET : 36 000
E
H 1970. Str. Baraganului – Lic. Danu

bius, et. 1, SD, 67 mp, termopan, cen
trala, parchet, vedere Est, boxa subsol,
CF si Intab. PRET : 160.000 lei
H 1977. Str. StirbeiVoda – Lic. Danu

bius, et. 2, D, 75 mp, centrala, termo
pan, 2 balcoane cornier, vedere fata
spate, CF si Intab. PRET : 170.000 lei
H 1978. Zona Muzeu, et. 3, D, vedere

fata, centrala noua, termopan, bancon
termopan, CF si Intab. PRET : 45 000
E
H 1979. Str. Navodari, et. 2, D, 70 mp,

renovat, centrala, termopan, AC 2 buc,
CF si Intab. PRET : 49 000 euro
H 1987. Str. Lalelelor – Ambulanta, et.

3, SD, 60 mp, centrala, termopan, usa
met, balcon PVC. PRET : 32 000 euro
H 1991. Prel. Bucuresti – Lic. Emines

cu, et. 2, D, 75 mp, gaze, convector, 2
balcoane. PRET : 40.000 euro
H 1992. Zona Lic. Economic – Pta

Mare, et.1, SD, 65 mp, gaze 1 foc, cen
trala bloc, CF si Intab. PRET : 150.000
lei
H 1993. Zona Penny Orizont, et. 3,

SD, 90 mp, renovat, modificat, 2 bal
coane. PRET : 50.000 euro
H 1999. Zona Primarie, et. 3, D,80

mp, centrala, termopan, CF si Intab.
PRET : 42 000 euro
H 2000. Str. Navodari, et. 4, bloc nou,

90 mp+balcoane+boxa, centrala, ter
mopan, G+F, usa met, izolat ext, CF si
Intab. PRET : 65 000 euro
H 2001. Bdul Republicii, et. 3, ND, 51

mp, convector, termopan, vedere bule
vard, renovat de 4 ani, izolat ext, usa
met, CF si Intab. PRET : 120.000 lei
H 2003. Str. Zefirului – Dir. Agricola,

et. 4, D, 77 mp, modificat, centrala, CF
si Intab. PRET : 34 000 euro
H 2004. Zona Orizont  Ambulanta,

parter, 60 mp, SD, intrare separata, re
novat, centrala, termopan. CF si Intab.
PRET : 38 000 euro
H 2005. Str. Navodari – Orizont, et. 3,

D, 60 mp, centrala, termopan, parchet,
mobilat & utilat. PRET : 35 500 euro
H 2011. Str. Progresul, et. 2, SD, 60

mp, izolat ext, vedere Sud, renovat in
totalitate, centrala noua, termopan,
mobilier partial. CF si Intab. PRET :
50.000 euro

VÂNZĂRI AP. CU 4 CAMERE

H 980 Zona 10 Nivele, SD, et 9, 90
mp, lift nefunctional.  PRET 60.000 lei
neg.
H 1325 Str. Stirbei Voda, Zona 2 Mol

doveni, et.2, D, 85mp, centrala, g, f,
parchet, termopan, izolatie int., 2 bal
coane, instalatie electrica si sanitara
noi, PRET: 115 000 lei
H 1368 Str Prel Bucuresti, et 4, D,

bloc BCA din 1989, parchet, g, f, cen
trala, izolat ext., Ac, 90 mp, mobilat, 2
balcoane, CF si intab PRET  55 000
euro neg
H 1596  Str Plevna, et 1 /1, D, cara

mida, termopan, centrala, parchet, 1
balcon, 2 gr. sanitare, 73 mp, gradina,
garaj dublu si beci 12 mp PRET 49 000
euro
H 1767  Str Rahova, zona Casa din

Vis (ICIL) et 1/1, D, 100 mp, acoperis,
centrala, termopan, 1 balcon , bloc din
caramida, PRET: 42 000 euro
H 1832  Zona Mircea Voda, parter, D,

90,51 mp, izolatie ext., izolatie subsol,
centrala, g, f, parchet, termopan, usi
lemn noi, pretabil birouri, sp. com, cf si
intab. PRET: 43.000 euro neg
H 1948. Zona Parc central, et. 3, D,

95 mp, termopan, parchet stejar, cen
trala, CF si Intab. PRET : 230.000 lei
neg.
H 1971. Str. Victoriei – Musetelului, et.

2, D, 100 mp, centrala, termopan, G+F,
parchet, 2 bai, 2 balcoane. PRET : 45
000 euro
H 2002. Str. Belsugului, et. 2, D, 92

mp, 2 balcoane, 2 bai, centrala, termo
pan, CF si Intab. PRET : 49 000 euro

DUPLEX ( AP. 5 CAMERE)
H 1277. Zona Penny – str. Trandafiri

lor, et. 45, D, centrala, parchet, termo
pan, terasa. PRET : 50.000 euro neg

Actualitate
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Tel/Fax: 0242.313.433, 
Tel. Mobil: 0722.130243/ 0751.097.182
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Timp liber 21 octombrie 2016

Ziarul REALITATEA din CĂLĂRAȘI apare și în varianta electroni
că, informânduvă cu ultimele știri din județul Călărași. Traficul site
ului www.realitateadincalarasi.ro este monitorizat de către trafic.ro
și astfel se poate vedea numărul ridicat de vizitatori unici. Pentru

publicitate, atât în varianta print, cât și în varianta online, nu ezitați
să ne contactați la numărul de telefon: 0721.796.092

Redacția Realitatea din Călărași
Director coordonator: Leonida Jecu / 0721.796092
Editor: Adrian Arvinte / 0728.094997
Fotoreporter: Cătălin Cojocaru
Colaboratori:Cătălin Nițu (sport  jurnalist acreditat FRF), 
Adrian Jecu
ADRESA: Călărași, str. Dorobanți, nr. 1, bl. B 27, sc. 1,          
parter, ap. 3 . Tel. 0342405 373
email: realitateadincalarasi@yahoo.com
Ziar editat de S. Meșterul Casei Călărași S.R.L. 
și S. Realitatea Info Media S.R.L.      Tiraj: 500 exemplare

7

21 – 27oct.
Orele: 17,00; 
Luni: orele 17,00 nu este proiec

tie

Doua lozuri - 2D
• Regia :Paul Negoescu
• Cu: Dorian Boguță, Dragoş Bu

cur, Alexandru Papadopol
• Gen film: Comedie
• Durata : 86 minute
Două lozuri, în regia lui Paul Ne

goescu ("O lunăînThailanda"), îi are
ca protagoniști pe DragoșBucur, Do
rian Boguță și AlexandruPapadopol,
și spune povestea comică a unor
oameni disperați care recurg la so
luția visată de noi toți atunci când
avem nevoie de bani repede și sim
plu  joacă la Loto 6/49...

Dar nepriceperea le va juca feste,
căci, ca să câștigi la loto nu e de
ajuns numai să cumperi bilet, și
acesta să fie câștigător, ci să și știi
să ai grijă de el, să nul rătăcești...

Orele: 20,00

Jack Reacher: Să nu te întorci
niciodată! - 2D

• Regia: Edward Zwick
• Cu: Tom Cruise, DanikaYarosh,

Cobie Smulders, AldisHodge, Ro
bert Knepper

• Gen film: Acţiune,Crimă,Dra
mă,Mister,Thriller.

• Durata :118 minute
• Premiera in Romania:

21.10.2016
Acțiunea îl prezintă pe Reacher în

drum spre vechea sa bază militară
din Virginia, pentru a lua cina cu o
femeie numită recent comandatul
bazei. Însă, când ajunge acolo, este
acuzat de acte de violență asupra
unuicoleg și de viol. Cum nuși
amintește de niciuna dintre aceste
"scăpări", protagonistul este hotărât
să facă totul pentru a ieși basma cu
rată și a scoate adevărul la lumină.

28 oct. – 03 nov. 
Orele: 17,00; 20,00
Luni: ora 17,00 nu este proiectie

Cifre periculoase - 2D
• Regia: Gavin O'Connor
• Cu:Jon Bernthal, JeffreyTambor,

J.K. Simmons, Ben Affleck, Anna
Kendrick

• Gen film: Acţiune,Crimă,Dra
mă,Thriller.

• Durata :128 minute
• Premiera in Roma

nia:28.10.2016
Câştigător a două  premii Oscar,

actorul Ben Affleck ("Batman vs. Su
perman: ZoriiDreptăţii") este Chri
stian Wolff, un savant matematician
care are o relaţie mai bună cu nu

merele decât cu oamenii, în drama
regizată de Gavin O'Connor "The
Accountant: Cifre periculoase".

Sub o acoperire anostă, Christian
ţine contabilitatea unora dintre cele
mai periculoase organizaţii criminale
din lume. În momentul în care auto
rităţile ajung pe urmele lui, acesta îşi
oferă serviciile unui client legitim: o
companie de robotică în al cărui bi
lanţ apar discrepanţe de milioane de
dolari. Lupta pentru supravieţuire în
cepe atunci când Chstistian desco
peră neregulile financiare din firmă.

04– 06onoiembrie2016: 
Vineri: orele 12,30
Sambata, duminica: orele 10,30 si

12,30
11 – 13octombrie 2016
Vineri: orele 12,30
Sambata, duminica: orele 10,30 si

12,30

Trolii - 3D, dublat
• Regia: Walt Dohrn, Mike Mitchell
• Cu: ZooeyDeschanel, Justin

Timberlake, John Cleese, Jeffrey
Tambor, GwenStefani, Anna Ken
drick

• Gen film: Animaţie,Aventuri,Fa
milie,Fantastic

• Durata:92 minute
• Premiera in Romania:

04.11.2016
Popularele jucăriitroli inventate

de tâmplarul scandinav Thomas
Dam ajung în sfârșit pe marele
ecran.Trolii ne invită în lumea lor ex
traordinară, căci totul le stă în putere
micuților de doar cinci centimetri în
ălțime.Avem ocazia să aflăm cum și
au obținut trolii părul atât de colorat,
asta printre cântece și o mulțime de
efecte speciale...

4 – 10 noiembrie
Orele: 17,00; 20,00
Luni: ora 17,00 nu este proiectie

Hacksaw Ridge - 2D
• Regia: Mel Gibson
• Cu: VinceVaughn, Teresa Pal

mer, Sam Worthington, Andrew Gar
field

• Gen film: Biografic,Dramă,Ro
mantic,Dragoste.

• Durata: 131 minute
• Premiera in Romania:

04.11.2016
Filmul lui Gibson spune povestea

contestatarului adventist Desmond
Doss, care a refuzat să ucidă sau să
poarte arme datorită convingerilor
sale religioase, dar a servit ca me
dic, alături de americanii care au lup
tat împotriva japonezilor în Pacific.

Filmul se concentrează pe bătălia
de la Okinawa din 1945, unde Doss
sa ocupat de unul singur de 75 de
răniți, chiar sub focul inamic. A fost
decorat cu Medalia de Onoare a
Congresului pentru curajul său, de
președintele american Harry Tru
man.

Centrul Cultural Judeţean Călărași -
Cinema 3D/2D    PROGRAM 

perioada  9 - 29 septembrie 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 conferința de presă de mier
curi 19 octombrie 2016, a P.N.L.
Călărași a fost prezentată o nouă
achiziție ,MARIA DRAGOMIR
deputat PSRo.Aceasta  a afirmat
că a primit propunerea din partea
PSD Călărași de a prelua functia
de președinte executiv. Contactat
telefonic,Ion Samoilă,actualul
președinte executiv, a afirmat că
nu a existat nici măcar o discuție
pe tema reântoarcerii Mariei Dra
gomir în PSD.,,Nu am discutat
niciodată,dar NICIODATĂ,în ca
drul partidului despre revenirea

Mariei Dragomir în funcția de
mem bru,cu atât mai puțin de pre
luarea funcției de președinte exe
cutiv,,.Această declarație ne avi
zează să tragem concluzia, că
deputatul Maria Dragomir a debu
tat în politica de dreapta, cu o
minciună.

Pentru aducere aminte,republi
căm interviul dat jurnalului Reali
tatea din Călărași, imediat după
încheierea alegerilor locale.

,,Mă bucur că nu am ieșit primar.

Nu am candidat cu gândul să
câștig PRIMĂRIA. Consider că
toate partidele mari au conspirat
inclusiv în elaborarea noii legi
electorale cu scopul de a deza
vantaja partidele mici. Ar fi fost
corect ca funcția de primar să fie
câștigată prin concurs.

Începând de azi nu voi mai aju
ta pe nimeni, nici măcar cu un
sfat. Călărașenii nu merită să fie
ajutați. Vor trăi așa cum au ales…
nu au nevoie de gospodari, nu
vor să fie conduși de o femeie ca

re știe, vrea și poate ” – deputat
Maria Dragomir, fost candidat
PSRO, pentru funcția de primar al
municipiului Călărași.

Întrebată dacă va continua să
facă politică, aceasta a spus că: „
Nu am luat în calcul varianta că
voi fi primar. Nu am trăit din poli
tică niciodată și nici nu cred că o
voi face. Mă gândesc serios dacă
voi continua să activez în politica
românească actuală. Trebuie să
fiu puțin acidă, dar cetățenii mu
nicipiului Călărași, își merită soarta”
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Câinele nu pleacă niciodată de la măcelărie/Maria
Dragomir își începe cariera politică în P.N.L. cu o minciună
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