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ANUNȚ privind selecția a 7
membri în Consiliul de
Administrație al ECOAQUA S.A.
ECOAQUA S.A. este intreprindere publică, societate
pe acțiuni, deținută în totalitate de unități ale
administrației publice locale, operator regional al serviciului public de apă și canalizare;
A.D.I. ECOAQUA în calitate de autoritate publică tutelară în relație cu ECOAQUA S.A. (Operatorul), în conformitate cu legea 51/2001, a O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a intreprinderii publice, cu
modificările și completările ulterioare, a H.G. nr.
722/2016 pentru aplicarea Normelor metodologice de
aplicare, anunță declanșarea procesului de selecție a
administratorilor operatorului regional de apă și canalizare ECOAQUA S.A..

pagina 2

Teribilistul care
a accidentat
doi tineri și a
părăsit locul
accidentului
este cercetat
sub supraveghere judiciară

Roxana Pațurcă: ,,Voi fi un promotor al
actului medical de calitate din cel mai mare
spital din Bărăgan"
,,În data de 27 martie a.c.,
în cadrul ședinței de Plen am
adresat o interpelare către
domnul Ministrul al Sănătății
Florian Bodog prin care am
solicitat să mi se aducă la
cunoștință soluțiile identificate de dumnealui, în urma vizitei de la Spitalul Județean
Călărași, cu privire la reabilitarea și extinderea spitalului.
Consider acest demers al
meu necesar pentru a-i putea informa corect și pe
cetățenii care așteaptă un
răspuns în legătură cu (...)”
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Dunării îi merge
bine, din ce
în ce mai bine.

Radu Iulian, un
primar tânăr și
ambițios
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Primarul comunei Dichiseni este Radu Iulian.
Aflat la cel de-al doilea
mandat, confirmă proverbul ,,Omul sfințește locul".
De când conduce comuna Dichiseni, aceasta a
început încet, încet, să se
transforme într-o comună
modernă, europeană.
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Mihalcea:
”Nu ne vom
opri curând
din rezultate
pozitive”
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ANUNȚ
privind selecția a 7 membri în Consiliul de Administrație al ECOAQUA S.A.
ECOAQUA S.A. este intreprindere publică, societate pe
acțiuni, deținută în totalitate de
unități ale administrației publice locale, operator regional al
serviciului public de apă și canalizare;
A.D.I. ECOAQUA în calitate
de autoritate publică tutelară în
relație cu ECOAQUA S.A.
(Operatorul), în conformitate
cu legea 51/2001, a O.U.G. nr.
109/2011 privind guvernanța
corporativă a intreprinderii publice, cu modificările și completările ulterioare, a H.G. nr.
722/2016 pentru aplicarea
Normelor metodologice de
aplicare, anunță declanșarea
procesului de selecție a administratorilor operatorului regional de apă și canalizare
ECOAQUA S.A..
Consiliul de administrație al
ECOAQUA S.A. este format
din 7 membri (administratori),
a cărui structură de specialiști
trebuie să reflecte competențe,
cunoștințe,
aptitudini
și
experiențe care să asigure
asumarea responsabilităților
unei bune guvernanțe, în raport cu obiectivele societății,
reflectate în Scrisoarea de
așteptări.
Structura Consiliului de
Administrație este următoarea:
• 2 ingineri
• 2 economiști
• 2 juriști
• 1 specialist în resurse
umane
Persoanele interesate trebuie să îndeplinească următoarele criterii supuse evaluării:

a. criterii obligatorii:
- diplomă de licență în
învățământul superior de lungă
durată, anterioară aplicării celor 3 cicluri tip Bologna sau diplomă de licență plus diplomă
de studii universitare de master.
- 5 (cinci) ani vechime în
specialitățile
mai
sus
menționate (experiență profesională);
- experiență în conducere
sau administrare;
- specializare în managementul resurselor umane –
pentru calitate de specialist în
resurse umane dovedită prin
cursuri/diplome relevante;
b. criterii care constituie un
avantaj:
� masterat în domenii relevante pentru activitatea Operatorului;
� experiență în domeniul
utilităților publice;
� cunoștințe în guvernanța
corporativă;
� experiență în domeniul
achizițiilor publice;
� experiență în implementarea de programe și proiecte cu
finanțare europeană;
� experiență în relația cu
autoritățile publice, autoritățile
de reglementare și supraveghere relevante;
� curs de management general;
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA
Str.Progresul, Nr 27, Bloc
BBB, Călăraşi, jud Călăraşi,
Cod Fiscal 15559885 Tel/Fax
0242/317.133, e-mail: asociatia@adiecoaqua.ro,
www.adiecoaqua.ro

� cunoștințe la nivel mediu
de limba engleză (scris, citit);
� abilități de operare calculator (office, windows);
Bibliografie:
1. Act constitutiv ECOAQUA
S.A.;
2. Act constitutiv A.D.I.
ECOAQUA;
3. Statut A.D.I. ECOAQUA;
4. Contract de delegare;
5. Programul „Sprijin pentru
pregătirea
aplicației
de
finanțare și a documentațiilor
de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată
pentru aria de acoperire a
Operatorului Regional în
județele Călărași și Ialomița, în
perioada 2014-2020” ( SPAF
POIM)
Bibliografia se gășeste pe
site-ul www.adiecoaqua.ro
Pentru a participa la selecție
candidații vor depune un dosar cu următoarele documente:
� opis;
� cerere de înscriere;
� copia cărții de identitate;
� curriculum vitae în limba
română;
� copie conformă a diplomei de licență sau echivalent
în specialitatea pentru care
aplică;
� copia actului de căsătorie
care reflectă schimbarea de
nume, după caz;
� copie a cărții de muncă
și/sau adeverință doveditoare
a vechimii în specialitate și în
funcții de conducere;
� minimum 2 evaluari /
referințe de la ultimul loc de
muncă;
� cazier judiciar / fiscal;

SPGCS NU VA DESFĂȘURA
ACTIVITĂȚI DE
CAPTURARE PE DATA DE
4 APRILIE
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� dovadă curs management resurse umane (se poate
dovedi cu foaie matricolă pentru cursuri similare din facultate);
� dovadă curs management general (dacă există);
� declarație pe proprie răspundere privind lipsa conflictului de interese;
� declarație pe proprie răspundere privind autenticitatea
documentelor prezentate în
copie;
� declarație privind neîncadrarea într-una dintre situațiile
de revocare a mandatului din
motive neimputabile sieși;
� declarație privind neîncadrarea în situația de conflict de
interese și independența față
de acționarii societății;
� adeverință doveditoare a
stării de sănătate;
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA
Str.Progresul, Nr 27, Bloc
BBB, Călăraşi, jud Călăraşi,

În contextul zilei
internaționale a animalelor fără stăpân, sărbătorite
în fiecare an pe data de 4
Aprilie, Serviciul Public
Pentru Gestionarea Câinilor Fără Stăpân nu va
desfășura activitați de
capturare în această zi,
organizând o acțiune de
curățenie în urma câinilor
fără stăpân, în parcurile
din municipiul Călărași ,
începând cu ora 13:00.

Cod Fiscal 15559885 Tel/Fax
0242/317.133, e-mail: asociatia@adiecoaqua.ro,
www.adiecoaqua.ro
Dosarele se vor depune începând cu data de 24 martie
2017 până la termenul limită
de 24 aprilie 2017 la sediul
A.D.I. ECOAQUA Călărași din
str. Progresului, bl.BBB, et.II,
Călărași, jud Călărași, prin
poștă sau e-mail la adresa
consiliudeadministrație@adiecoaqua.ro
Pentru documentele transmise în copii se vor prezenta
documentele originale la data
programării pentru interviu de
către candidații care se califică
pentru această etapă. Eventualele contestații se pot depune în termen de 5 zile de la data anunțării rezultatelor.
Informații suplimentare puteți
găsi pe site-ul
www.adiecoaqua.ro.
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Teribilistul care a accidentat doi tineri și a părăsit locul
accidentului este cercetat sub supraveghere judiciară
Procurorii Parchetului de pe
lângă Judecătoria Călăraşi au
decis neprelungirea mandatului de arest, considerând că
acesta nu constituie un pericol
pentru societate. Una dintre
măsurile la modă dispuse de
procurori în România de astăzi
este controlul judiciar. În mod
normal, această măsură se instituie atunci când organul de
urmărire penală consideră că
prin aceasta ar putea ajunge
să rezolve cazul și să pună pe
masa instanței de judecată o
documentație beton, bazată pe
probe clare. În realitate, la noi,
controlul judiciar îmbracă, de
foarte multe ori, alte forme. În
esență, el este folosit în derularea anchetei, dar nu neapărat pentru aflarea adevărului.
Unii procurori din România folosesc controlul judiciar pentru
a-i determina pe cei împotriva
cărora a fost dictat să-și
denunțe partenerii de afaceri,
colaboratorii, prietenii, subalternii sau șefii. Sunt destul de
frecvente situațiile în care, după mai multe luni de control judiciar, persoanele supuse unei
asemenea măsuri, nu mai pot
îndura privațiunile care le presupune o asemenea măsură și
aștern pe hârtie mai tot ce li se
cere. Nu contează dacă
informațiile corespund sau nu
realității.
Conţinutul controlului judiciar
(1) Pe timpul cât se află sub
control judiciar, inculpatul trebuie să respecte următoarele
obligaţii:
a) să se prezinte la organul
de urmărire penală, la judecătorul de cameră preliminară

sau la instanţa de judecată ori
de câte ori este chemat;
b) să informeze de îndată
organul judiciar care a dispus
măsura sau în faţa căruia se
află cauza cu privire la schimbarea locuinţei;
c) să se prezinte la organul
de poliţie desemnat cu supravegherea sa de către organul
judiciar care a dispus măsura,
conform programului de supraveghere întocmit de organul
de poliţie sau ori de câte ori este chemat.
(2) Organul judiciar care a
dispus măsura poate impune
inculpatului ca, pe timpul controlului judiciar, să respecte
una sau mai multe dintre următoarele obligaţii:
a) să nu depăşească o anumită limită teritorială, fixată de
organul judiciar, decât cu încuviinţarea prealabilă a acestuia;
b) să nu se deplaseze în locuri anume stabilite de organul
judiciar sau să se deplaseze
doar în locurile stabilite de
acesta;
c) să poarte permanent un
sistem electronic de supraveghere;
d) să nu revină în locuinţa
familiei, să nu se apropie de
persoana vătămată sau de
membrii familiei acesteia, de
alţi participanţi la comiterea infracţiunii, de martori ori experţi
sau de alte persoane anume
desemnate de organul judiciar
şi să nu comunice cu acestea
direct sau indirect, pe nicio cale;
e) să nu exercite profesia,
meseria sau să nu desfăşoare
activitatea în exercitarea căreia a săvârşit fapta;

f) să comunice periodic informaţii relevante despre mijloacele sale de existenţă;
g) să se supună unor măsuri
de control, îngrijire sau tratament medical, în special în
scopul dezintoxicării;
h) să nu participe la manifestări sportive sau culturale ori
la alte adunări publice;
i) să nu conducă vehicule
anume stabilite de organul judiciar;
j) să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte arme;
k) să nu emită cecuri.
(3) În cuprinsul actului prin
care se dispune luarea măsurii
controlului judiciar sunt prevăzute în mod expres obligaţiile
pe care inculpatul trebuie să le
respecte pe durata acestuia şi
i se atrage atenţia că, în caz de
încălcare cu rea-credinţă a
obligaţiilor care îi revin, măsura
controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării
preventive.
(4) Supravegherea respectării de către inculpat a obligaţiilor care îi revin pe durata
controlului judiciar se realizează de către instituţia, organul
sau autoritatea anume desemnate de organul judiciar care a
dispus măsura, în condiţiile legii.
(5) Dacă, în cadrul obligaţiei
prevăzute la alin. (2) lit. a), s-a
impus inculpatului interdicţia
de a părăsi ţara sau o anumită
localitate, câte o copie a ordonanţei procurorului ori, după
caz, a încheierii se comunică,
în ziua emiterii ordonanţei sau
a pronunţării încheierii, inculpatului, unităţii de poliţie în a

cărei circumscripţie locuieşte,
precum şi celei în a cărei circumscripţie are interdicţia de a
se afla acesta, serviciului public comunitar de evidenţă a
persoanelor, Poliţiei de Frontieră Române şi Inspectoratului General pentru Imigrări, în
situaţia celui care nu este cetăţean român, în vederea asigurării respectării de către inculpat a obligaţiei care îi revine. Organele în drept dispun
darea inculpatului în consemn
la punctele de trecere a frontierei.
(6) Instituţia, organul sau
autoritatea prevăzute la alin.
(4) verifică periodic respectarea obligaţiilor de către inculpat, iar în cazul în care constată încălcări ale acestora, sesizează de îndată procurorul, în
cursul urmăririi penale, judecătorul de cameră preliminară, în
procedura de cameră preliminară, sau instanţa de judecată,
în cursul judecăţii.
(7) În cazul în care, pe durata măsurii controlului judiciar,
inculpatul încalcă, cu rea-credinţă, obligaţiile care îi revin
sau există suspiciunea rezonabilă că a săvârşit cu intenţie o

nouă infracţiune pentru care sa dispus punerea în mişcare a
acţiunii penale împotriva sa, judecătorul de drepturi şi libertăţi, judecătorul de cameră
preliminară sau instanţa de judecată, la cererea procurorului
ori din oficiu, poate dispune înlocuirea acestei măsuri cu măsura arestului la domiciliu sau
a arestării preventive, în condiţiile prevăzute de lege.
(8) În cursul urmăririi penale, procurorul care a luat măsura poate dispune, din oficiu
sau la cererea motivată a inculpatului, prin ordonanţă, impunerea unor noi obligaţii pentru inculpat ori înlocuirea sau
încetarea celor dispuse iniţial,
dacă apar motive temeinice
care justifică aceasta, după
audierea inculpatului.
(9) Dispoziţiile alin. (8) se
aplică în mod corespunzător şi
în procedura de cameră preliminară sau în cursul judecăţii,
când judecătorul de cameră
preliminară ori instanţa de judecată dispune, prin încheiere,
la cererea motivată a procurorului sau a inculpatului ori din
oficiu, după audierea inculpatului.

ITM Călărași a efectuat controale în mai multe
domenii de activitate
În săptămâna 20 - 24
martie 2017, ITM Călăraşi a
efectuat controale in urmatoarele domenii de activitate: agricultură, comerţ, confecţii, fabricarea ambalajelor
uşoare din metal, confecţii
metalice, fabricarea sulfatului de aluminiu, fabricarea
componentelor pentru imprimante, transporturi, alte domenii de activitate.
Rezultatul controalelor:

- inspectorii de muncă din
cadrul compartimentului relaţii de muncă - au verificat
un număr de 34 de angajatori, 4 au fost sanctionaţi din
care un angajator a fost
sancţionat pentru muncă fără forme legale, s-au aplicat
amenzi in valoare de 11100
lei, şi au fost dispuse 62 de
măsuri cu termene precise
de rezolvare.
- inspectorii de muncă din

cadrul compartimentului securitate şi sănătate in muncă – au efectuat 21 de controale, 19 angajatori au fost
sancţionaţi si s-a aplicat o
amendă in valoare de 4000
lei, si 37 de avertismente.
Pentru remedierea deficienţelor s-au aplicat 38 de măsuri cu termene precise de
rezolvare.
– Inspector Şef - Dumitru
Nicolae.
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Radu Iulian,
un primar tânăr
și ambițios

Dinu Olărașu
își va lansa în premieră
la Călărași o nouă
carte și un nou CD
Sâmbătă 8 aprilie, la ora 19.00,
la Muzeul Municipal Călărași, Dinu Olărașu își va lansa în premieră la Călărași o nouă carte și
un nou CD în cadrul evenimentului Folkustikum,. Cartea se numeste ”An” și cuprinde patru capitole ”Caietele iernii” , ”Caietele

Primarul comunei Dichiseni este Radu Iulian. Aflat la cel de-al
doilea mandat, confirmă proverbul ,,Omul sfințește locul". De
când conduce comuna Dichiseni, aceasta a început încet, încet, să se transforme într-o comună modernă, europeană. Tot
timpul printre oameni și atent la
nevoile lor, tot timpul pe teren,
acesta a reușit în ciuda vârstei,
să dovedească că este un bun
gospodar și că cetățenii nu au
greșit în momentul în care i-au
acordat încrederea lor.
A preluat o comună cu școli dărăpănate, cu drumuri de pământ
în proporție de 60%, trotuarele
erau inexistente și lista ar putea
continua pe multe pagini.
Ambițios și ajutat de o echipă
de profesioniști, a reușit în numai
patru ani și jumătate să schimbe
fața comunei Dichiseni. Nu-i place să vorbească despre realizările sale, dar noi am constatat că
în comuna Dichiseni s-au realizat următoarele: -înființarea unui
club cu specific pescăresc în Coslogeni
-dotarea și extinderea școlii din
Coslogeni
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-înlocuirea bazinelor din metal
și dotarea cu staţii de clorinare şi
potabilizare a apei şi montarea
de vane în reţelele de alimentare
Pentru anul 2017, Radu Iulian
are proiecte la fel de ambițioase.
În perioada imediat următoare
va demara procedurile pentru
realizarea următoarelor proiecte:
-Reabilitare, extindere, modernizare și dotare cămin cultural în
Comuna
Dichiseni-valoare
300.000 Euro
-Modernizare drumuri de interes local în Comuna Dichisenivaloare 2 300 ooo Euro
-Înființare rețea de canalizare
menajeră și stație de epurare în
Comuna Dichiseni-valoare 3 000
000 Euro
-Modernizare bază sportivă în
Comuna Dichiseni-valoare 150
000 Euro
-Înființare Grădiniță cu program
prelungit în Comuna Dichisenivaloare 150 000 Euro
-Extindere branșamente și contorizare gospodării de ape în Comuna Dichiseni-valoare 330 000
Euro

primăverii”, ”Caietele Verii” și
”Caietele toamnei”, iar CD-ul se
numește ”Bun”.
Amfitrioanele participanților la
eveniment vor fi Tatiana Ojog și
Adriana Butoi. Invitatul special al
serii va fi Tituș Constantin.
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Fotbal / Liga a 2-a / etapa a 26-a: CS Afumați - Dunărea Călărași 1 - 2

Dunării îi merge bine, din ce în ce mai bine. Mihalcea:
“Nu ne vom opri curând din rezultate pozitive”
Dunării Călăraşi îi merge
bine în 2017. După egalurile cu CS Mioveni (2-2) şi
FC Braşov (1-1), pentru
echipa lui Adrian Mihalcea
au urmat victorii cu Luceafărul Oradea (3-2) şi CS
Afumaţi (2-1). Ultimul succes l-a înregistrat ieri, la
Afumaţi, în etapa a 26-a a
Ligii 2. Gruparea călărăşeană a condus cu 2-0
prin golurile noilor achiziţii
Călin Cristea (34') şi Cristian Puşcaş (46') şi a trăit
periculos în ultimele minute după ce Răzvan Patriche (89') a redus din diferenţă.
Cu cele trei puncte, Dunărea a mai făcut încă un salt
în clasament, de pe locul 10
pe 8, acum având 31 de
puncte, cât are şi Dacia Unirea Brăila, situată pe locul 9
datorită golaverajului mai
slab.
„A fost un meci disputat între două echipe care în momentul de faţă joacă un fotbal destul de plăcut. Am
avut, să zicem, prima ocazie
de gol noi, o bară chiar în
primele minute după care au
avut ei o mare ocazie, dublă
mare ocazie când puteau să
deschidă scorul. Pot să zic
că am controlat o mare parte
din joc, am şi reuşit să înscriem pe final. Am intrat

foarte bine în a doua repriză,
gol imediat după care am
menţinut echilibrul partidei şi
am încercat mai mult să intrăm pe contraatac. Ne-am
apărat foarte exact cu o mică - mare problemă, cea de
la gol, chiar de lovitură indirectă. De data aceasta am
luat gol şi ne-am făcut iar
viaţa un pic grea pentru ultimele minute. Dar… sunt
mulţumit de băieţi, de cei care au intrat, mulţumit de atitudine, de efortul depus. Nu
a fost un meci uşor, continuăm linia bună şi am speranţe că nu ne vom opri curând din rezultate pozitive”,
a spus, pentru site-ul oficial
al Dunării, antrenorul Adrian
Mihalcea.
Au evoluat echipele:
4 din cei 5 jucători
CS Afumați: Muţiu - Al.
În cele patru meciuri oficiacare au înscris în
le desfăşurate în 2017 de Gheorghe, Botea, Rz. Patri2017 sunt noi achiziţii Dunărea Călăraşi au înscris che (cpt.), Robicek - D. BurDacă pentru Călin Cristea
golul cu CS Afumaţi a fost al
doilea de la venirea sa la
Dunărea, primul înscriindu-l
chiar runda trecută, cu Luceafărul Oradea, pentru Cristian Puşcaşu această reuşită a reprezentat ”spartul
gheţii” la echipa din Călăraşi.
Mijlocaşul venit de la formaţia islandeză Fjardabyggd,
dar cu trecut stelist, a reuşit
primul gol pentru echipa antrenată de Adrian Mihalcea.

Bobo Kanda (2), Călin Cristea (2), Alexandru Avram (2,
unul din penalty), Cătălin Ţîră şi Cristian Puşcaş. În afară de Kanda, ceilalţi patru jucători sunt achiziţii făcute în
această iarnă.
Etapa viitoarea, Dunărea
are un meci mult mai greu,
acasă, luni, 3 aprilie, de la
ora 17:00, cu Sepsi OSK
Sfântu Gheorghe, echipa de
pe locul 2.

lacu, V. Olariu, Petculescu
(Alin Zaharia 53') - Vlada,
Rz. Avram (Val. Costache
53'), Vl. Tudorache (Şt. Vasile 84')
Rezerve neutilizate: Mişa Verdeş, Ad. Popa, Al. Mitu
Antrenor: Vasile Neagu
Dunărea Călărași: C. Lungu (cpt.) - Ţenea, Sil. Matei,

Şandru, Mardare (Ibrian 76')
- Preoteasa, C. Cristea,
Kanda, Danciu - Cr. Puşcaş,
Al. Avram (Ţîră 59')
Rezerve neutilizate: Gab.
Popa - Ciocâlteu, Cincă, Licu, D. Mihai
Antrenor: Adrian Mihalcea
Stadion: Comunal (Afumaţi); Arbitru: Marius Chiţu
(Târgovişte); Asistenţi: Gabriel Ion Cătană (Târgovişte)
şi Răzvan Mihai Dobre (Şotânga).

Rezultate / etapa a 26-a:
CS Afumaţi - Dunărea Călăraşi
CS Mioveni - CS Baloteşti
Dacia Unirea Brăila - Chindia Târgovişte
Luceafărul Oradea - Unirea Tărlungeni
Foresta Suceava - CSM Râmnicu Vâlcea
UTA Bătrâna Doamnă – a stat.
Metalul Reşiţa – a stat.
Sepsi OSK Sfântu Gheorghe - Olimpia Satu Mare
FC Academica Clinceni - Juventus Bucureşti
FC Braşov - ASU Politehnica Timişoara
Etapa a 27-a / Sâmbătă, 1 Aprilie
Foresta Suceava - FC Academica Clinceni
Chindia Târgovişte - Metalul Reşiţa
CS Baloteşti - FC Braşov
CSM Râmnicu Vâlcea - Dacia Unirea Brăila
Unirea Tărlungeni - CS Afumaţi
CS Mioveni stă.
ASU Politehnica Timişoara stă.
Olimpia Satu Mare - Juventus Bucureşti
Duminică, 2 Aprilie
UTA Bătrâna Doamnă - Luceafărul Oradea
Luni, 3 Aprilie
Dunărea Călăraşi - Sepsi OSK Sfântu Gheorghe

1-2
3-0
0-2
3-0
3-0

3-1
0-7
2-0

11:00
11:00
11:00
11:00
11:00

12:00
11:00
17:00
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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 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
H 2048. Zona Flanco, et. 4,
acoperis, 33 mp, recompartimentata, centrala, termopan,
usa met, AC, CF si Intab. PRET:
100.000 lei
H 2051. Str. Musetelului, et. 3,
vedere fata, centrala, termopan,
mobilata si utilata, CF si Intab.
PRET: 13.000 euro neg.
VANZARI AP. CU 2 CAMERE
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
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H 1742 Lalelelor, zona Orizont,
et. 4, SD, 46mp, centrala, g, f,
parchet, termopan, 1 balcon, izolatie interioara, cf si intab.
PRET: 24.000 euro / schimb cu
ap. 3 cam + dif
H 1749 Str. Navodari, bloc
2008, et.5, mansarda, centrala,
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 1966. Str. Belsugului, Scoala
11, et. 4, D, acoperis, renovat
2015, vedere Sud, termopan reflectorizant, G+F, parchet, modificat, CF si Intab. PRET: 30.000E
H 1969. Str. Baraganului – Lic.
Danubius, parter, ND, 40 mp,
termopan, centrala. PRET:
22.000 euro neg.
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 totalitate, 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 2008. Al. Constructorului,
parter, SD, 42 mp, centrala, termopan, usa met, izolatie int, CF
si Intab. PRET: 75.000 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 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: 125.000 lei
H 2042. Aleea Constructorului,
et. 2, SD, gaze, CF si Intab.
PRET: 15.000 euro
H 2047. Zona Profi, 5 Calarasi,
et. 3, ND, 40 mp, vedere spate,
centrala, termopan, usa met,
CF si Intab. PRET: 22.000E
H 2049. Str. Dumbravei – Marianotex, et. 4, D, centrala, usa
met, CF si Intab. PRET: 20.000
euro neg
H 2050. Str. Sulfinei – Scoala
11, et. 5, D, renovat, mobilat,
centrala, termopan, CF si Intab.
PRET: 30.000 euro
H 2053. Str. Stirbei-Voda ( Juri), et. 1, SD, 47 mp, centrala,
vedere Parc. PRET : 70 000 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 1353 Str Lalelelor, parter,
SD, centrala, parchet, g,f, 59
mp, izolat int.ext, cf si intab
PRET 37.000 euro
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, parchet,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 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, centra-

la noua, termopan, mobilier partial. CF si Intab. PRET: 50.000 E
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
H 2045. Str. Stejarului – Orizont, et. 4, D, 66 mp, centrala,
termopan, CF si Intab. PRET:
37.000 euro
H 2046. Zona Lic. Eminescu,
et. 3, D, 67 mp + 2 balcoane,
centrala, termopan, usa met,
izolat ext, CF si Intab.
PRET: 50.000 euro
H 2041. Str. Zefirului, parter, D,
75 mp, renovat, izolat interior,
centrala, termopan, usa met,
CF si Intab. PRET : 40000 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 2052. Str. Musetelului, et. 4,
acoperis, 2 balcoane PVC, centrala, termopan, usa met. PRET:
26.000 euro
DUPLEX ( AP. 5 CAMERE)
H 1277. Zona Penny – str.
Trandafirilor, et. 4-5, D, centrala,
parchet, termopan, terasa.
PRET: 47.000 euro neg
H 2043. Zona Penny – str.
Trandafirilor, et. 4-5, D, centrala,
termopan, G+F, terasa. PRET:
55.000 euro neg

Timp liber

Centrul Cultural Judeţean Călărași Cinema 3D/2D PROGRAM
perioada 24 martie - 9 aprilie 2017

31 martie 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

Metode de înșelăciune
,,POMANA” ȘI ,,PROMOȚIA”
Aceste metode de înșelăciune presupun pătrunderea în
locuinţă şi distragerea atenţiei proprietarului, timp în care
un complice sau mai mulţi scotocesc prin casă.
Pentru siguranța voastră și a bunurilor deținute, nu invitați
străini în locuință și nu vă lăsați amăgiți de cei care vă oferă
chilipiruri.
În cazul metodei Pomana, vizitatorii, îmbrăcați în haine
de doliu, închise la culoare, se prezintă la uşă, cu produse
alimentare pe care pretind că le oferă pentru pomenirea
unor morţi.
Cei care folosesc metoda de înșelăciune Promoția îi îmbie pe cei care le deschid uşa cu produse ieftine, alimentare
ori obiecte de igienă, știind că au posibilitatea de a pleca
cu valori mult mai mari. De cele mai multe ori au la ei și
pliante care să le susțină povestea.
În ambele cazuri, în timpul discuţiei, unul dintre vizitatori
distrage atenţia proprietarului, fie printr-o poveste impresionantă cu privire la moartea celui pentru care dă pomana,
fie cere voie să meargă la toaletă ori cere un pahar cu apă
sau se oferă să îi arate proprietarului calitățile produsului
oferit la promoție, totul pentru a permite complicelui să acţioneze nestingherit în casă.
Escrocii cunosc locurile în care proprietarii au obiceiul de
a ține banii ori obiectele de valoare, cum ar fi bibliotecile ori
sertarele şi acţionează rapid, fără a depăși timpul alocat unei
pretinse vizite la toaletă, de exemplu, și dispar fără urmă.
De obicei, infracţiunile sunt săvârşite de femei, dar cu
complicitatea unor bărbaţi care le aşteaptă afară. Aceştia
mizează pe empatia și credulitatea victimei.
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Sport: Cătălin Nițu (jurnalist acreditat FRF)
ADRESA: Călărași, str. Dorobanți, nr. 1, bl. B
27, sc. 1, parter, ap. 3 . Tel. 0342-405 373
e-mail: realitateadincalarasi@yahoo.com
Ziar editat de S. Meșterul Casei Călărași
S.R.L. și S. Realitatea Info Media S.R.L.
Tiraj: 500 exemplare
Ziarul REALITATEA din CĂLĂRAȘI apare și în varianta electronică, informându-vă 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 on-line, nu ezitați să ne contactați la numărul
de telefon: 0721.748.826
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Roxana Pațurcă: ,,Voi fi un promotor al actului medical de
calitate din cel mai mare spital din Bărăgan și am să îmi respect
acest angajament prin aducerea la normalitatea standardelor
europene a situației Spitalului Județean Călărași"
,,În data de 27 martie a.c.,
în cadrul ședinței de Plen
am adresat o interpelare către domnul Ministrul al
Sănătății Florian Bodog prin
care am solicitat să mi se
aducă la cunoștință soluțiile
identificate de dumnealui, în
urma vizitei de la Spitalul

Județean Călărași, cu privire
la reabilitarea și extinderea
spitalului. Consider acest
demers al meu necesar pentru a-i putea informa corect
și pe cetățenii care așteaptă
un răspuns în legătură cu
situația dureroasă în care se
află această unitate sanitară.

Vreau să vă asigur, dragi
călărășeni, că în calitatea
mea de Senator am făcut
toate demersurile legale
pentru a ajuta la soluționarea situației și în continuare fac tot ce îmi stă în putință
să avem și rezultate pozitive
ale acțiunilor noastre. Tocmai din acest motiv am solicitat domnului Ministru un
răspuns în scris, pentru a
avea negru pe alb părerea
unui specialist.
Totodată, doresc să adresez o rugăminte conducerii
Consiliului Județean, deoarece domnul Bodog s-a arătat deschis colaborării cu
județul nostru pentru a rezolva problema deficitului de
personal medical, rog Pre-
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ședintele Consiliului Județean Călărași să se asigure
că în cel mai scurt timp va
ajunge la Ministerul Sănătății
lista posturilor ce sunt scoase la concurs și oferta de angajare pe care Consiliul Județean o face viitorilor angajați. Domnul Ministru nu
are nevoie de o listă a posturilor vacante, situația
aceasta este deja cunoscută
dânsului. De asemenea, insist asupra urgentării procedurilor de scoatere la concurs a posturilor, problema
lipsei personalului medical
este una ce necesită rezolvare acum, nu peste 3-4-6
luni. În ceea ce privește capitolul investițiilor, doresc ca
noul management să fie

atent supravegheat de către
conducerea Consiliului Județean, astfel încât să se
asigure că acest manager
va trimite rapoarte actualizate la zi în legătură cu investițiile făcute în spital, dar și
cu necesarul de investiții
pentru îmbunătățirea situației și creșterea calității serviciilor medicale.
Dragii mei călărășeni, miam luat un angajament față
de dumneavoastră că voi fi
un promotor al actului medical de calitate din cel mai
mare spital din Bărăgan și
am să îmi respect acest angajament prin aducerea la
normalitatea standardelor
europene a situației Spitalului Județean Călărași."

