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Cine are interes să denigreze
Serviciul Public de Gestionare a
Câinilor fără Stăpân?
Adăpostul din cadrul Serviciului Public de Gestionare a
Câinilor fără Stăpân este în
subordinea
Primăriei
Călărași. Acest adăpost are
capacitatea de cazare a 800
de câini și este condus din
2012 de directorul Alexandru
Drăgulin. Deși la preluarea
acestei funcții, a gasit adăpostul într-o stare jalnică, a
făcut eforturi extraordinare și
a reușit să-l transforme întrun colț de rai pentru patrupede.
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Realitatea din Călărași - 1 an de la apariția print
și 171 537 vizitatori unici pe site
O știre poate trăi o zi sau poate schimba o viață !
Pe 22 ianuarie 2017,
Realitatea din Călărași
împlinește 1 an de la prima
apariție print.
1 an în care numărul de
vizitatori ai site-ului realitateadincalarasi.ro, cât și cel
al cititorilor ediției print, a
crescut constant. Conform
trafic.ro, realitateadincalarasi.ro a avut în anul 2016,
adica în 11 luni de apariție,

171 537 vizitatori unici, respectiv o medie de 15 594 vizitatori lunar. Aceste statistici ne dau incredere în munca depusă și ne motivează
să ridicăm target-ul. Facem
presă de calitate și credem
că se poate face presă de
calitate, dacă există dorință
pentru așa ceva.
Informatia are valoare azi,
pentru că mâine deja apare

altceva de interes și de
aceea am încercat să vă informăm cât mai repede și
cât mai obiectiv. Am fost
ironizați, huliți, lăudați, pentru vina de a nu minți cititorii
sau a nu lăuda vremelnicii
conducători ai urbei, dar am
strâns din dinți și am mers
mai departe.
Vă mulțumim !

MĂSURILE LUATE DE GUVERNUL PSD - ALDE AU EFECTE
BENEFICE DIRECTE ÎN BUZUNARUL ROMÂNILOR
Începutul guvernării PSD
ŞI ALDE este unul promiţător şi arată românilor că ne
ţinem de cuvânt. Din păcate, aceste măsuri vin cu o lună întârziere. Ele puteau să
îşi producă efectele încă de
la 1 ianuarie, însă jocurile
politice practicate de preşedinte au făcut ca lucrurile să
fie amânate. Guvernările
PSD ŞI ALDE au asigurat
României de fiecare dată
creştere economică. Avem
expertiza, avem cunoştinţele necesare pentru a face
acest lucru din nou. Continuăm în noua guvernare
măsurile bune pe care leam luat pentru români până
la instalarea guvernului tehnocrat și pe care aceștia leau întrerupt pentru un an de
zile. Cetăţenii pot vedea încă din primele zile ale guvernării noastre diferenţele
dintre guvernarea tehnocrată, susținută de PNL și
președintele Iohannis, şi guvernul PSD - ALDE. Măsurile adoptate de guvernul
PSD – ALDE contribuie la
creșterea
veniturilor
populației, la stimularea mediului de afaceri, dar și la
susținerea tinerilor, astfel:
1. a) Măsuri de creștere
a veniturilor românilor.Pentru mulţi români, veniturile
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vor creşte încă de luna viitoare. Nu cât ar trebui pentru o creştere substanţială a
nivelului de trai, dar am făcut un pas necesar. De la 1
februarie va creşte salariul
minim de la 1250 de lei la
1450 de lei. Tot de la 1 februarie vor creşte salariile
funcţionarilor din primării cu
20%. Există şi alte veşti bune care vor fi resimţite de români pe parcursul acestui
an şi care confirmă direcţia
în care vrem să guvernăm
România: in primul rând, de
la 1 Martie va creşte valoarea pensiei minime garantate de la 400 de lei la 520 de
lei; de la 1 Iulie va avea loc
o majorare a punctului de
pensie de la 871 de lei la
1000 de lei.
2. b) Măsuri care stimulează mediul de afaceri și
care dau o mână de ajutor
capitalului autohton. Vor fi
impozite mai mici pentru microîntreprinderi. În vederea
stimulării creării de noi locuri
de muncă şi pentru aşezarea echitabilă a sarcinii fiscale între microîntreprinderi,
se stabileşte o cotă de impozitare de 1% pentru microîntreprinderile care au
unul sau mai mulţi salariaţi.
De asemenea, s-a majorat
limita veniturilor realizate la

data de 31 decembrie a
anului fiscal precedent de la
100.000 euro la 500.000 euro, modificând astfel una
dintre condiţiile ce trebuie
îndeplinite de persoanele juridice române pentru încadrarea în definiţia microîntreprinderii.
3. c) Măsuri pentru sprijinirea tinerilor și pentru a-i
determina să rămână acasă. Ne pleacă tinerii din țară
și trebuie să identificăm măsurile pentru a le oferi argumente că pot să își construiască un viitor la ei acasă.
Studenţii vor beneficia de
gratuitate la transportul feroviar la clasa a 2-a, iar bursele acestor se vor majora de

la 83 de lei la 201 lei. În
ceea ce priveşte transferul
proprietăţilor s-a introdus un
plafon neimpozabil în cazul
veniturilor obţinute ca urmare a transferului dreptului
de proprietate până la suma
de 450.000 lei. Peste
această sumă, impozitul se
calculează prin aplicarea
cotei de 3% la diferenţa dintre valoarea declarată de
părţi şi suma neimpozabilă
de 450.000 lei. Acordăm
astfel o mână de ajutor tinerilor care vor să își
achiziționeze o locuință și
care sunt la început de
drum.
ALDE va veni cu o serie
de propuneri in perioada ur-

mătoare pentru sprijinirea tinerilor. ALDE susține aceste
măsuri ca partid liberal. Sunt
măsuri firești pentru a redistribui creșterea economică
în buzunarele oamenilor. Nu
e normal ca România să aibă cea mai mare creștere
economică din Uniunea Europeană, iar cetățenii să nu
resimtă acest lucru în buzunarele proprii. Noi trebuie să
recuperăm anul pierdut cu
guvernarea tehnocrată, cea
care nu a făcut nimic pentru
a transfera bunăstarea în
buzunarele românilor.
Daniela Creţu
Preşedinte,
ALDE Călăraşi
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Serviciul de Ambulanţă al judeţului Călărași se
confruntă cu dificultăţi în ceea ce privește dotarea cu
autospeciale
În anul 2016 Serviciul de
Ambulanţă al judeţului
Călăraşi, a fost solicitat, prin
intermediul numărului unic
de urgenta 112, să intervină
la un număr de 39.774
cazuri, din care
12.102 urgente majore,
20.999 urgente, 6.673
solicitări pentru transport
neasistat. Din totalul
de 35.716 solicitări un
numar de 13.506 solicitări au
fost efectuate în mediul
urban şi 22.210 în
mediul rural.
Pentru soluţionarea cu
promptitudine a apelurilor de
urgenţă, instituţia are în
funcţiune
un număr de 6 ambulanţe
tip A, destinate transportului
neasistat al pacienţilor, 24
ambulante tip
B2, destinate solicitărilor de
urgenţă şi prim ajutor calificat
şi 2 ambulanţe tip C2,
destinate
solicitărilor de grad 0 şi 1,
respectiv urgenţele majore,
acestea înregistrând un total
de
1.927.289 km, adică o
medie
de
60.228
km/autospecială.

În prezent serviciul de
urgenţă călăraşean se
confruntă cu dificultăţi în
ceea ce priveşte
dotarea cu autospeciale şi
implicit
asigurarea
operativităţii
mijloacelor
aflate în dotare, având
în vedere faptul că peste
aproape 60% din parcul auto
înregistrează rulaje mai mari
de 400.000
km si o vechime în
exploatare de peste 5 ani.
Cu toate acestea, se fac
eforturi susţinute pentru
ca un echipaj specializat să
poată ajunge în cel mai scurt
timp la toţi cetăţenii care
solicită acest
serviciu, ţinând cont de
starea de sănătate a
acestora rezultată din datele
furnizate prin
intermediul
apelurilor
telefonice. De aceea, SAJ
Călăraşi recomandă tuturor
persoanelor care
apelează numărul de
urgenţă 112, să furnizeze cu
promptitudine dispeceratului
datele solicitate
privind starea de sănătate a
persoanelor
aflate
în
dificultate.

Având în vedere numărul
mare de solicitări primite şi
soluţionate,
precum
şi
rulajele
înregistrate în anul 2016,
evaluăm că activitatea
angajatilor s-a ridicat la
standardele impuse de
ordinele şi protocoalele în
vigoare,
asigurând
un
raspuns prompt si eficient la
nevoile
populaţiei din zona de
competenţă. Ne propunem
ca în anul 2017 să creştem
nivelul de

pregătire al personalului,
prin organizarea de cursuri şi
sesiuni de pregătire, astfel
încât să
putem
răspunde
la
solicitările populatiei 24 de
ore din 24, cu aceeasi
promptitudine si
profesionalism.
SERVICIUL
DE
AMBULANTA
AL
JUDETULUI CALARASI
În scopul îmbunătăţirii
activităţii, amintim populaţiei
judeţului Călăraşi faptul că

toate
neregulile privind activitatea
personalului SAJ Calarasi
constatate, pot fi aduse la
cunostinţa
conducerii, în scris la sediul
unitatii sau la numerele de
fax si adresa de mail afişate
pe site-ul
www.ambulantacalarasi.ro,
astfel încât acestea să poată
fi remediate si pentru a nu se
mai
repeta astfel de situaţii.
MANGER GENERAL
ec. MANEA Marius

Achiziția publică, de către CNI, a execuției lucrărilor
bazinului de înot didactic din municipiul Călărași
Compania Națională de
Investiții a demarat procedura de achiziție publică a
contractului –Proiectare-fa-

za de adaptare la amplasament și asistență tehnică din
partea proiectantului și
execuție lucrări pentru

obiectivul de investiții ”Construire bazin de înot didactic, în municipiul Călărași,
bulevardul Republicii, nr.
2C, județul Călărași”.
În urma demersurilor repetate ale Primăriei Municipiului Călărași, a fost
obținută finanțarea din partea Companiei Naționale de
Investiții, în cadrul subprogramului ”Bazine de înot”,
municipiul Călărași punând
la dispoziție terenul, în
suprafață de 8.127 mp, pe
perioada realizării investiției.

Valoarea estimată a contractului pentru care CNI
realizează achiziția publică
electronică
este
de
6.265.984 lei fără TVA, termenul de finalizare fiind de
48 de luni. Termenul limită
de depunere a ofertelor este
31.01.2017.
Potrivit memoriului tehnic,
clădirea are un regim de
înălțime P+1, cu o suprafață
construită de 840 mp, ea fiind configurată astfel:
PARTER: hol primire, grupuri sanitare (fete/baieți),

vestiare (băieți/fete/instructor), centrală tratare aer,
spațiu de depozitare, bazin
de compensare, stație filtrare apă, stație de tratare și
pompare apă
ETAJ: hol, plajă și zonă
încălzire, grup sanitar, zonă
public, și bazinul în
suprafață de 312,50 mp.
Primăria
Municipiului
Călărași va asigura tot sprijinul necesar Companiei
Naționale de Investiții pe perioada implementării proiectului.
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Consiliul Județean Călărași a aprobat înființarea
unității de învățământ special Școala Gimnazială
Specială Nr.1 Călărași
Consiliul
Județean
Călărași a aprobat în
ședința de ieri 11 ianuarie
2017 înființarea unității de
învățământ special Şcoala
Gimnazială Specială Nr.1
Călărași.
Aceasta este destinată
persoanelor cu deficiențe,
dizabilități, dificultăți de
învățare, tulburări de limbaj
și comunicare, tulburări socioafective și de comportament. Învățământul special
reprezintă o formă de instruire școlară diferențiată,
precum și o formă de
asistență educațională, socială și medicală complexă,
destinată copiilor/elevilor/tinerilor
cu
cerințe
educaționale speciale. La
nivelul județului Călărași

sunt în evidentă 101 elevi
cu cerințe educaționale
speciale.
Structura de învățământ
din cadrul Școlii Gimnaziale
Speciale nr. 1 pentru anul
școlar 2017-2018
Clase de învățământ
școlar
1. Clasă pregătitoare – 1
clasă
2. Clasa I – 1 clasă
3. Clasa a III-a - 1 clasă
4. Clasa a IV-a - 1 clasă
5. Clasa a V-a - 1 clasă
6. Clasa a VI-a - 1 clasă
7. Clasa a VII-a - 2 clase
8. Clasa a VIII-a - 1 clasă
9. Clasa a IX-a - 1 clasă
Grupe de învățământ
preșcolar
5 grupe preșcolari

Avertisment pentru angajatori și angajați
în caz de temperaturi extreme scăzute
Pentru menţinerea stării
de sănătate a salariaţilor
care lucrează în aer liber si
respectarea prevederilor
Ordonanţei de Urgenţă nr.
99/2000 referitoare la măsurile ce pot fi aplicate în
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perioadele cu temperaturi
extreme pentru protectia
persoanelor încadrate în
muncă,Inspectia Muncii
transmite un avertisment
pentru angajatori si angajati în caz de temperaturi

extreme scăzute.
Măsurile minimale pe care
angajatorii sunt obligati să le
ia pentru activităţile în aer liber sunt: distribuirea de ceai
fierbinte în cantitate de 0,5 –

1
litru/persoană/schimb;
acordarea de pauze pentru
refacerea capacităţii de termoreglare, scop în care se
vor asigura spaţii fixe sau
mobile cu microclimat corespunzător; asigurarea echipamentului individual de
protecţie.
Angajatorii care nu pot asigura condiţiile de mai sus,
de comun acord cu reprezentanţii sindicatelor sau cu
reprezentanţii aleşi ai salariaţilor, vor lua măsurile dispuse în Ordonanţa de urgenţă nr. 99/2000: reducerea programului de lucru, întreruperea colectivă a lucrului cu asigurarea continuităţii
activităţii în locurile în care
aceasta nu poate fi întreruptă potrivit prevederilor legale.
Pentru prevenirea unor îmbolnăviri determinate de
munca în condiţii de temperaturi extreme scăzute, se
vor lua următoarele măsuri:
asigurarea de către angajator a examenului medical la
angajare şi a controlului medical periodic, urmărind depistarea precoce a contraindicaţiilor pentru munca la
temperaturi scăzute; asigurarea primului ajutor şi a

transportului la cea mai
apropiată unitate sanitară a
persoanelor afectate; trecerea, după posibilităţi, în alte
locuri de muncă sau reducerea programului de muncă
pentru persoanele cu afecţiuni, care au contraindicaţii
privind munca la temperaturi
extreme.
Pentru constatarea nerealizării măsurilor prevăzute
mai sus, inspectorii de muncă vor aplica, acolo unde este cazul, sancţiunile contravenţionale prevăzute de lege.
”Când termometrul scade
sub minus 20 de grade sau
în conditii de vânt, care pot fi
corelate cu aceste valori angajatorii trebuie să ia măsurile prevăzute de lege si pe
care le amintim în fiecare an.
Iar salariatii au obligatia să
se conformeze acestor măsuri, în primul rând pentru
propria lor protectie, securitate si sănătate la locurile de
muncă. Pe durata întreruperii colective a lucrului, contractele individuale de muncă ale salariatilor se mentin,
iar perioada de întrerupere
constituie vechime în muncă.” Dantes Nicolae BRATU,
inspector general de stat.
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,,Toată lumea în cantonament, inclusiv juniorii”.
Președintele CJ Călărași vrea să se investească și mai mult
în jucătorii Dunării
Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, Vasile Iliuţă, a avut o întâlnire la începutul acestei săptămâni cu
şeful clubului Dunărea Călăraşi, Bogdan Leu. În urma
discuţiilor purtate între cei
doi, s-a stabilit ca toate grupele de copii şi juniori, dar şi
echipa mare din cadrul AFC
Dunărea Călăraşi să facă o
pregătire centralizată la
munte.
„Vreau ca toate grupele de
juniori să beneficieze de un
cantonament
centralizat.
Toată lumea în cantonament, inclusiv juniorii. Este
foarte important pentru noi
ca aceşti copii să beneficieze de tot sprijinul nostru.
Avem juniori talentaţi şi vrem
să investim mai mult în ei,
să-i creştem într-un mediu
optim de performanţă”, a
spus Vasile Iliuţă.
„Pentru juniorii A şi C am
stabilit deja locaţia. Vom face un stagiu la Braşov, iar
pentru echipa mare am avut
ceva probleme în sensul că
nu mai ne pregătim la Cheile

Grădiştei, nu avem condiţii
acolo, deşi stabilisem acea
locaţie am schimbat. Ne
vom pregăti tot la Ciuta unde
am fost şi anul trecut”, a
spus, pentru ediţia.ro, Bogdan Leu, preşedintele Dunării.
În ceea ce priveşte bugetul
de anul acesta pentru clubul
călărăşean, Vasile Iliuţă a
dat asigurări că împreună cu
consilierii judeţeni va adopta
cea mai bună soluţie pentru
ca fenomenul fotbalistic să
se desfăşoare în condiţii optime din punct de vedere financiar.
Lotul Dunării Călăraşi:
portari: Cezar Andrei Lungu, Gabriel Popa, Ştefan
Păun;
fundaşi: Florinel Valentin
Ibrian, Ionuţ Eugen Ţenea,
Bogdan Andrei Şandru, Silviu Matei, Bogdan Vasile Panait, Daniel Ionuţ Barna,
Corneliu Costin Mihuţ, Mihai
Constantin Codreanu, Andrei Cătălin Lucan, Daniel
Ionuţ Mihai, George Daniel

Milu, Ştefan Nedelcu Zisu,
Alexandru Bogdan Stancu;
mijlocaşi: Alexandru Cristian Ciocâlteu, Rafael Emil
Licu, Baudouin Tshitungi
Dieudonne Kanda, Gabriel
Vasile Preoteasa, Bogdan
Mihai Danciu, Paul Florin
Radu, Victor Olimpiu Petre
Emanuel Andrei Dat;
atacanţi: Valentin Daniel
Balint, Alexandru Denis Dincă, George Alexandru Ma-

reş, Gabriel Daniel Toma,
Gabriel Florian Bălaşa, Ionuţ
Alexandru Tudor, Daniel
Chirea Gheorghe.

Stancu, Costin Mihuţ (revenit lângă echipă după ce i-a
expirat împrumutul).

Sosiri: Călin Cristea (28
ani, mijlocaş de la CSM
Râmnicu Vâlcea), Marius
Ion (28 ani, atacant de la
Naţional Sebiş) şi Cristian
Puşcaş (22 ani, mijlocaş de
la KF Fjardabyggd, Islanda),
Ştefan Mardare, Bogdan

George Bârsănel (ultima
oară la ACS Berceni), Mihai
Badea (ACS Berceni), Denis
Alecu (Dinamo), Alexandru
Cincă (FCM Alexandria),
Florin Crâmpiţă (CSS Dinicu
Golescu) şi Alex Stavarache
(Şoimii Pâncota) se află în
aceste zile în probe.

întâlnește în orașul de pe
malul Borcei echipa HC
Caraș Severin Reșița, chiar

fosta echipă a actualului antrenor al grupării de la Dunăre.

Adrian Petrea: „Obiectivul nostru este
să ne străduim să obținem rezultate pozitive”
Dunărea Călărași începe 2017 cu un nou tehnician pe bancă.
Echipa de handbal a
orașului Călărași, AHC Dunărea are un nou antrenor în
2017. Adrian Petrea a venit
să „resusciteze„ echipa de
handbal după era Caslav
Dincic. După prima parte a
campionatului, handbaliștii
au terminat pe 10 în clasament cu 17 puncte. Dunărea
s-a reunit la începutul săptămânii trecute și a început
pregătirea. Petrea este
mulțumit după prima parte a
pregptirii. “Este o perioadă
destul de dificilă din punct de
vedere al pregătirii, antrenamentele sunt la intensitate
maximă și încărcătura mare.
Sunt mulțumit și felicit jucătorii pentru modul cum

reacționează la aceasta perioadă. Aștept și revenirea lui
Chikovani și a lui Carali la
echipă pentru a fi în formulă
completă. Vom stabilii împreună cu conducerea ca
până la data primului joc oficial să facem 3 jocuri de pregătire dintre care cel puțin
unul să fie la Călărași. După
cum am declarat,obiectivul
nostru este să ne străduim
să obținem rezultate pozitive
împreună cu conducerea
clubului pentru a avea câți
mai mulți susținători. Suporterii fac parte din viața unui
club și de aceea îi rugăm să
fie alături de echipă în toate
momentele ei. Din punctul
meu de vedere, Călărașiul

are jucători de valoare care
să fie în altă parte a clasamentului. Îi cunosc pe cei
mai mulți dintre ei și știu că
sunt oameni de bună calitate. Ce le voi cere eu jucătorilor este să-și dorească și
să creadă în obiectivul final.
Iar obiectivul nostru este să
aducem, din nou, suporterii
la meciurile noastre, să fie
sala plină”, a spus antrenorul Dunării pentru infomuntenia.ro. Marți, 24 ianuarie
2017, de la ora 11:00 în Sala
Polivalentă, Farul Constanța
vine la Călărași, pentru a juca un amical cu AHC Dunărea. Călărășenii încep meciurile oficiale pe 4 februarie
atunci
când
Dunărea
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Agenție Imobiliară
www.imobiliarecalarasi.ro
Tel.: 0242.313.433, 0722.130243
Călărași, str. București, nr. 2 , Stația de autobuz 5 Călărași

DE 10 ANI ÎMPREUNĂ
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 intab. 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 1890 Policlinica 2, et.3, 23mp,
centrala, parchet, g, f, termopan,
balcon inchis pvc, mobilata, utilata, instalatii electrice sanitare noi,
cf si intab, cert energetic, PRET:
14.000 euro
H 1911 Progresul, et 4, izolatieacoperis, centrala noua, balcon
inchis termopan, parchet,vedere
Sud – str Progresul cf si intab
PRET 75.000 lei
H 1960. Piata Orizont – Posta 4,
et. 4, acoperis, usa metalica, mobilata & utilata, CF si Intab. PRET
: 80 000 lei
H 1963. Str. Dunarea – Service
Branza, et. 2, renovata recent,
centrala, termopan, parchet,
G+F, usa metalica, mobilier bucatarie inclus, CF si Intab. PRET :
80 000 lei
H 1994. Zona Mircea-Voda –
Cutit, et. 2, modificata, renovata,
convector, termopan, 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
H 2030. Zona Bis. Anastasia, et.
4, vedere biserica, 24 mp, convector, usa met, izolatie noua, CF
si Intab. PRET : 11500 E
H 2036. Str. Musetelului, parter,
boiler, convector, usa metalica,
CF si Intab. PRET : 15 000 euro
VANZARI AP. CU 2 CAMERE
H 987 Musetelului, et 1, SD,
centrala, termopan, g, f, balcon
inchis PVC, cf, intab, PRET 85
000 lei neg
H 1142 Str. Macului, Zona Mircea Voda, et.4, D, 60 mp., centrala, termopan, parchet, g, f, acoperis scandura tabla, aer cond.,
izolatie int., balcon inchis cornier,
instalatie sanitara noua, cf si intab. PRET 135.000 lei
H 1603 Zona Pol. 2, et 1, SD,
complet renovat, instalatie electrica si sanitara noua, g,f, parchet,
centrala, izolat ext,
PRET 28 000 euro
H 1694 Str Borcea, et 4, ND, 40
mp, acoperit cu izolatie, centrala,
termopan, parchet, izolat ext,
PRET 89 000 lei
H 1742 Lalelelor, zo-
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na Orizont, et. 4, SD, 46mp, centrala, g, f, parchet, termopan, 1
balcon, izolatie interioara, cf si intab. PRET : 24.000 euro / schimb
cu ap. 3 cam + dif
H 1749 Str. Navodari, bloc
2008, et.5, mansarda, centrala,
termopan, parchet, g, f, aer
cond., iz. ext., 1 balcon 2m/1m ,
acoperit, cf si intab., PRET:
45.000 euro
H 1768 Zona 10 Nivele, et 4/10,
D, 52 mp, centrala, 1 balcon, cf si
intab PRET 20 000 euro
H 1859 Aleea Centralei, zona 5
Calarasi, et. 2, ND, centrala, termopan, izolatie ext, 40 mp, cf si
intab, PRET: 68 000 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, izolatie ext, vedere pe
spate, cf si intab, garaj cu concesiune (1200 euro). PRET : 22.000
euro
H 1882 B-dul Cuza Voda, et.4,
ND, 40 mp, termopan, parchet,
centrala, balcon termopan, acoperis, placat exterior, vedere spate, PRET: 85.000 lei
H 1918. Aleea Constructorului,
et.4, acoperis, parchet, 2 balcoane cu PVC, usa metalica, gaze,
CF si Intab.
PRET : 90 000 lei
H 1922. B-dul Republicii – Sc. 5,
et. 2, 40 mp, SD, centrala, gresie,
termopan, mobilat & utilat. PRET
: 26 000 euro
H 1929. Str. Belsugului – Penny
2, et. 4, D, usa metalica. PRET :
26 000 euro
H 1931. Str. Navodari – Bloc Poha 2007, et. 2, D, 65 mp, vedere
Parc, centrala, termopan, izolatie
exterioara, CF si Intab. PRET : 40
000 euro
H 1966. Str. Belsugului – Scola
11, et. 4, D, acoperis, renovat
2015, vedere Sud, termopan reflectorizant, G+F, parchet, modificat, CF si Intab. PRET : 30 000
euro
H 1969. Str. Baraganului – Lic.
Danubius, parter, ND, 40 mp, termopan, centrala. PRET : 22 000
euro neg.
H 1979b. Str. Belsugului – Sc.
11, SP. Comercial, intrare separata, modificat, AC 2 buc, termopan. PRET : 35 000 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, termopan, rulouri, centrala,
AC. PRET : 22500 euro
H 1988. Bld. Cuza-Voda, et. 4,
SD, 45 mp, vedere fata, CF si Intab. PRET : 70 000 lei
H 1989. B-dul 1 Mai, et. 3, SD,
46 mp, termopan, centrala, Cert.
Energetic. PRET : 30 000 euro
H 1990. Zona Bazar – str. Jirlau,
et. 4, D, 60 mp, renovat in totali-

tate, 2 balcoane, acoperis, CF si
Intab.
PRET : 125 000 lei neg
H 1996. Str. Borcea, et. 4, ND,
termopan, centrala, parchet, AC,
usa met., izolat ext, acoperis.
PRET : 22 500 euro
H 1998. Zona Parcul central, et.
6, vedere parc si Borcea, D, 42
mp, centrala, CF si Intab. PRET :
27 000 euro
H 2008. Al. Constructorului, parter, SD, 42 mp, centrala, termopan, usa met, izolatie int, CF si Intab. PRET : 75 000 lei
H 2021. Str. Luceafarului – Ardeleanu', et 3, D, termopan, convector, usa metalica. PRET : 120
000 lei
H 2022. Str. Progresul, parter,
SD, 44 mp, termopan, centrala,
mobilat & utilat, CF si Intab.
PRET : 125 000 lei
H 2025. Zona Farfuria – farmacie, et. 2, SD, 48 mp, vedere strada, CF si Intab. PRET : 25 000
euro
H 2029. Zona Orizont – Bazar,
et. 3, D, 45 mp, centrala, termopan, CF si Intab. PRET : 27 000
euro
H 2031. Str. Progresul, parter,
SD, vedere fata, centrala, termopan, CF si Intab. PRET : 31 000
euro
H 2032. Zona Scoala 5, parter,
45 mp, termopan, centrala, parchet, CF si Intab. PRET : 27 000
euro
H 2033. Str. Flacara – BRD, et.
4, acoperis, renovat, centrala, termopan, parchet, CF si Intab.
PRET : 27 000 euro
H 2034. Str. Dunarea, et. 1, D,
55 mp, termopan, centrala, usa
met, PRET : 35 000 euro
H 2037. Zona Parc central, et. 1,
D, 50 mp, bloc caramida, centrala, termopan, izolat ext. PRET :
135 000 lei
H 2038. Zona Ardeleanu', et. 1,
D, 45 mp, gaze 2 focuri, termopan, usi lemn noi, CF si Intab.
PRET : 130 000 lei
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: 30 000 euro
H 1120 Centrul Vechi, et 4, SD,
acoperis, termopan, parchet, g,f,
centrala noua, AC; renovat, balcon termopan, boxa 9 mp, acces
curte int, 70 mp. PRET 43 000
euro neg, / schimb casa
H 1330 Zona Service Branza,
D, termopan, parchet, et 3, g,f,
centrala, 1 balcon inchis in termopan, renovat, 70 mp PRET 150
000 lei neg
H 1353 Str Lalelelor, parter,
SD, centrala, parchet, g,f, 59 mp,
izolat int.ext, cf si intab PRET 37
000 euro
H 1385 Str Macului, D, et 4, termopan, gresie, faianta, centrala,
80 mp, izolatie int, 2 bai, 2 balcoane PRET 160 000 lei
H 1444 Str Navodari, Zona Mircea Voda, parter, D, 76 mp, centrala, termopan si parchet partial,balcon, cf si intab PRET 150
000 lei neg.
H 1629 Str. Stirbei Voda - 2 Moldoveni, 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 :
30 000 euro
H 1820 Str. Cornisei, et.4, D,
bloc bca, 57 mp, termopan, par-

chet,gaze, izolatie, pod acoperit
cu tabla, g, f, 2 balcoane inchise
termopan, cf si intab PRET: 32
000 euro
H 1861 Baraganului, parter, D,
65mp, termopan, centrala, g, f,
termopan, modificat in spatiu
comercial, sistem alarma, instalatie incalzire noua, cf si intab,
certificat energetic,
PRET: 37 000 euro 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. Str. Dunarea, et.1, D,
termopan, bloc caramida, parchet, centrala, izolatie int, 3 balcoane, 2 bai, aprox 85 mp, ( fost
ap 2 cam si gars ) CF. PRET: 35
000 euro
H 1893 Str. Florilor, zona sc. 11,
et.1, D, 78 mp, centrala noua, termopan, parchet, g, f, usi noi
lemn, 2 balcoane inchise termopan, izolatie ext, cf si intab, PRET:
189 000 lei
H 1938. Parcul Florilor – bloc
ANL, preluare Contract, et. 4, vedere str. Bucuresti, recompartimentat, centrala, balcon inchis
aprox. 15 mp. PRET : 28000 euro.
H 1946. Str. Dunarea, et. 1, CF
si Intab. PRET : 35 000 euro
H 1950. Zona 10 Nivele, et. 10,
D, lift functional ( antene Vodafone ), convector, 2 bai. PRET : 60
000 lei
H 1951. B-dul N. Titulescu – 10
Nivele, et. 3 / 10, D, centrala, termopan, usa metalica, 2 balcoane
inchise, izolat casa scarii si interior, CF si Intab. PRET : 40 000
euro neg.
H 1977. Str. Stirbei-Voda – Lic.
Danubius, et. 2, D, 75 mp, centrala, termopan, 2 balcoane cornier, vedere fata-spate, CF si Intab. PRET : 180 000 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
: 50 000 euro
H 1991. Prel. Bucuresti – Lic.
Eminescu, et. 2, D, 75 mp, gaze,
convector, 2 balcoane. PRET : 40
000 euro
H 1992. Zona Lic. Economic –
P-ta Mare, et.1, SD, 65 mp, gaze
1 foc, centrala bloc, CF si Intab.

PRET : 150 000 lei
H 1993. Zona Penny Orizont, et.
3, SD, 90 mp, renovat, modificat,
2 balcoane. PRET : 50 000 euro
H 2001. B-dul Republicii, et. 3,
ND, 51 mp, convector, termopan,
vedere bulevard, 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 2005. Str. Navodari – Orizont,
et. 3, D, 60 mp, centrala, termopan, parchet, mobilat & utilat.
PRET : 40 00 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
H 2020. Str. Cornisei, parter, D,
65 mp, centrala, termopan, debara pe casa scarii, usa stejar. CF
si Intab. PRET : 45 000 E
H 2027. Aleea Constructorului,
et. 4, D, acoperis, centrala, termopan, parchet, usi noi. PRET :
100 000 lei
H 2028. Bloc Flora, et. 1, modificat, renovat, 100 mp, CF si Intab. PRET : 59 000 euro
H 2035. Zona Bazar – Jirlau, et.
4, D, centrala, termopan, parchet,
G+F. PRET : 39 000 euro
VÂNZĂRI AP. CU 4 CAMERE
H 980 Zona 10 Nivele, SD, et 9,
90 mp, lift nefunctional.
PRET 59 000 lei neg.
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 2002. Str. Belsugului, et. 2, D,
92 mp, 2 balcoane, 2 bai, centrala, termopan, CF si Intab. PRET :
49 000 euro
DUPLEX ( AP. 5 CAMERE)
H 1277. Zona Penny – str. Trandafirilor, et. 4-5, D, centrala, parchet, termopan, terasa. PRET :
47 000 euro neg

Timp liber

Centrul Cultural Judeţean Călărași Cinema 3D/2D PROGRAM
perioada 13 ianuarie - 02 februarie 2017

20 ianuarie 2017

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

Crucea Roșie Călărași a inaugurat pe 17
ianuarie 2017, 17 puncte de prim ajutor
mobil în 17 sate din județul Călărași !!
PAȘI este numele proiectului nostru, adică Prim Ajutor în
Sate Izolate . Este o copie , la scară mai mică, a proiectului
PAZI al Crucii Roșii Române.
Punctele de prim ajutor mobil sunt dotate cu glucometru,
tensiometru, feși, comprese, etc. Adica tot ceea ce este util
pentru acordarea primului ajutor de bază. Persoanele care
se ocupă de aceste puncte sunt oameni simpli care au fost
instruiți cu curs de prim ajutor de bază . Un lucru foarte important : acești oameni fac voluntariat !!!
Am beneficiat de sprijinul primarilor, viceprimarilor ,secretarilor de comune dar și voluntarilor din subfilialele locale .
Le mulțumesc din suflet - ar fi fost greu fară ajutorul lor .
Punctele PAȘI sunt finanțate integral din fondurile Crucii
Roșii Călărași .
Iarna încă nu s-a terminat ! Se va dovedi utilitatea acestor
PAȘI.
Mulțumesc tuturor celor ce ne-au sprijinit : domnul prefect
George Iacob , domnul președinte Pandea Nicolae . Îi salutăm cu drag și le mulțumim pentru cuvintele de apreciere
pe domnul Emil Mușat și doamna Bratu Sandra Teodora
din partea Consiliului Județean Călărași , și ne bucuram că
au fost astăzi alături de noi .
Aura GIURCĂ
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Cine are interes să denigreze Serviciul Public de
Gestionare a Câinilor fără Stăpân?
Adăpostul din cadrul Serviciului Public de Gestionare a Câinilor fără Stăpân este în subordinea Primăriei Călărași. Acest
adăpost are capacitatea de cazare a 800 de câini și este condus din 2012 de directorul Alexandru Drăgulin. Deși la preluarea acestei funcții, a gasit adăpostul într-o stare jalnică, a făcut eforturi extraordinare și a
reușit să-l transforme într-un
colț de rai pentru patrupede.
Foto 2012

În urma unor comentarii denigratoare de pe un site de socializare, am hotărât în dimineața
zilei de 14 ianuarie să mergem
la adăpost pentru a ne forma o
părere despre modul în care
sunt tratați câinii la SPGCS
Călărași.
Foto 2016
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Am fost plăcut surprinși să-l
găsim pe directorul Alexandru
Drăgulin printre padocuri, coordonând activitatea angajaților
într-o zi de sâmbătă.
REP: Bună ziua domnule director .
Alexandru Drăgulin: Bună ziua
și bine ați venit pe la noi.
REP: Scopul vizitei noastre îl
constituie comentariile unor
cetățeni vis-a-vis de modul în
care sunt tratați câinii în acest
adăpost.

Alexandru Drăgulin:Mă bucur
că am posibilitatea să demonstrez că toate acuzațiile aduse,
sunt de fapt niște minciuni. Din
2012, de cănd am preluat conducerea acestui serviciu, am
fost acuzați de multe ori ,de
multe lucruri , dar niciun ,,iubitor
de animale" nu a venit să vadă
realitatea.

REP:Se spune în târg că în
perioada în care a fost declarat
cod roșu de viscol nu s-a intervenit deloc.
Alexandru Drăgulin:Nu este
adevărat. Nu o spun eu, o spun
înregistrările video. Avem monitorizare video în tot adăpostul,
pot pune oricui la dispoziție filmările. Este păcat de munca
noastră, să ne fie aduse astfel
de acuzații. La noi, s-a intervenit tot timpul, oamenii ăștia cu
salarii de 1000lei au făcut eforturi supraomenești în lupta cu
capriciile naturii....Nu este deloc
corect să fie denigrați.
Am mers împreună cu Alexandru Drăgulin în camera monitoarelor și am urmărit vreme de
un ceas înregistrări din data de
5-6-7-8-9 ianuarie și am constatat că se făcuseră toate eforturile în condițiile grele de cod
roșu de viscol.
REP:O altă acuză este legată
de hrana căinilor. Cum
comentați?
Alexandru Drăgulin: Este o
glumă proastă. În timp ce multe
adăposturi din țară au proble-

me cu aprovizionarea cu hrană,
noi avem pe stoc a cantitate
semnificativă.Nu am avut niciodată probleme cu hrana. In
2012, când am preluat conducerea adăpostului, câinii erau
hrăniți cu pâine și mortăciuni.
Acum sunt hrăniți cu mâncare
solidă specială, au pat din lemn
acoperit cu paie. Apa este de
bună calitate, avem chiar și o
sursă alternativă de alimentare
în cazul apariției unei probleme
la rețeaua de alimentare.
Am vizitat împreună cu Alexandru Drăgulin, clinica pentru
animale, padocurile,noul adăpost pentru animale mari și am

fost uimiți de modul în care arătau. Mai uimiți am fost de patima cu care vorbea de ,,câinii
lui" și de durerea din suflet pe
care o avea, că se încearcă
batjocorirea muncii celor 24 de
angajați ai adăpostului.
REP: Aveți un mesaj pentru
călărășenii iubitori de câini?
Alexandru Drăgulin: Vreau să
asigur cetățenii, că la acest
adăpost canin, asigurarea gradului de creștere a calității vieții
a animalelor, este prioritatea
principală. Pot veni oricând să
vină să verifice asta. Eu și echipa mea, am muncit mult pentru
a transforma acest adăpost.

