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Colonelul Diaconu Lucian –
Inspector șef al I.S.U. Călărași
a ieșit la pensie în aplauzele
colegilor săi
Într-o atmosferă plină de emoție, în sala de şedinţe
a inspectoratului, pompierii călărășeni s-au despărțit astăzi, 3 mai 2017 de colonelul Diaconu Lucian – Inspector
şef al I.S.U. „Barbu Ştirbei” Călăraşi, care după o lungă
activitate depusă în slujba țării, o îndelungată carieră militară de aproape 26 de ani, în care a ocupat importante
funcţii de comandă în cadrul structurii, Şef Centru Operaţional, Prim Adjunct al Inspectorului Şef şi Inspector
Şef, se retrage pentru a se bucura de o binemeritată
odihnă și de o pensie liniștită alături de cei dragi.
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,,Cântec, joc și
voie bună” în
Parcul Tematic
de la Jegălia
Duminică 30 aprilie,
Primăria Comunei Jegălia, a organizat
activități de pictură,
desen, muzică, dans,
activități practice în
natură, pescuit, (...)

„Educația este tot ce vezi și ce auzi”
- Deviza Ligii Tinerilor Profesori
„Educația este tot ce vezi
şi ce auzi”, spunea marele
patriot Nicolae Iorga.
PSD privește educația ca
un factor strategic de dezvoltare şi susține toate demersurile pentru realizarea acesteia la cele mai înalte standarde.
Acțiunea din 29 aprilie,
condusă de către doamna
profesor Cosmina Ene, coordonator județean în Liga Tinerilor Profesori, a întâmpinat dorința de a dezbate subiecte de interes național pe
probleme de învățământ,(...)
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D.I.I.C.O.T. în
vizită de lucru la
Călărași.
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Grupare
infracțională care
ar fi cauzat un
prejudiciu de
6.000.000 de euro,
destructurată
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Mardare a scos
călărășenii la
grătare! Dunărea se răzbună
pe UTA și îi retează drumul
către Liga 1
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Program Anual Municipal pentru acordarea finanţărilor
nerambursabile, valabil pe anul 2017
Autoritatea finanţatoare:
Municipiul Călărași prin Primăria municipiului Călărași,
cu sediul în str. București,
nr. 140A, judeţul Călărași,
acordă finanţări nerambursabile pentru activităţi nonprofit de interes general, în
conformitate cu prevederile
Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor din fonduri
publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general. Domeniile de intervenţie
selectate
sunt:
activități sportive și de tineret.
Beneficiari direcţi: orice
persoană fizică sau persoană juridică fără scop patrimonial – asociaţie sau fundaţie – care desfăşoară activităţi nonprofit sau cult religios recunoscut conform legii, care doreşte să sprijine
realizarea unor obiective de
interes public general, regional sau local, are dreptul de
a participa (în condiţiile Legii

nr. 350/2005) la procedura
pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă.
Procedura aplicată: finanţarea nerambursabilă acordată din fonduri publice unui
beneficiar se va face în baza unui contract de finanţare
nerambursabilă încheiat între Municipiul Călărași şi beneficiar, în urma aplicării
procedurii selecţiei publice
de proiecte, conform Ghidului solicitantului.
În cazul în care, după prima sesiune, sumele alocate
nu vor fi consumate, se vor
organiza alte sesiuni până
la consumarea integrală a
fondurilor
Bugetul programului: suma totală alocată pentru
Program în anul 2017 este
de 4.000 mii lei, defalcată
astfel:
Domenii Buget/ mii lei
1. Proiecte- activităţi sportive şi de tineret - 4.000

Comunicat de presă
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA, informează că a început implementarea proiectului „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”. Prn
acest proiect se vor realiza
documentațiile necesare obținerii finanțării lucrărilor de
investiție în: Municipiul Călăraşi, Municipiul Olteniţa, Municipiul Urziceni, Oraşul Lehliu –
Gară, Oraşul Budeşti, Oraşul
Fundulea, Comuna Chirnogi,
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Comuna Chiselet, Comuna
Crivăț, Comuna Dor Mărunt,
Comuna Dorobanțu, Comuna
Frumușani, Comuna Grădiștea, Comuna Independența,
Comuna Lehliu, Comuna Luica, Comuna Mitreni, Comuna
Nana, Comuna Plătărești, Comuna Șoldanu, Comuna
Spanțov, Comuna Ulmu, Comuna Vasilați, Comuna Alexeni, Comuna Coșereni, Comuna Gârbovi, Comuna Grindu, Comuna Ion Roată, Comuna Manasia, Comuna Reviga.
Proiectul este finanțat din
fonduri europene prin Programul Operațional de Infrastuctură Mare și are o valoare totală de 11 926 122 lei, pentru
care Asociația, conform Con-

tractului de Finanțare, asigură
o cofinanțare de 119 261 lei.
Consultantul selectat
prin procesul de achiziție publică este asocierea Romair
Consulting SRL (liderul asocierii), Complex Design SRL,
Top Ram Project SRL.
Consultantul, împreună
cu operatorul ECOAQUA și cu
Asociația vor începe efectuarea de vizite în teren pentru
stabilirea datelor primare ce
vor sta la baza efectuării studiilor de specialitate. Pentru
aceasta, se vor determina:
situația existentă, nevoile locale, precum și posibilitățile
concrete de realizare a
investițiilor - terenuri pe care
se vor construi viitoarele

obiective, agenți economici
consumatori de apă și generatori de apă uzată, posibilități
de interconectare a serviciilor
între două sau mai multe
localități pentru creșterea
eficienței etc.
De asemenea, Asociația
este interesată și să primească oferte, propuneri, sugestii
de tehnologii din domeniul alimentării cu apă, canalizării și
epurării, astfel încât să poată
propune consultantului o gamă variată de soluții tehnologice, pe lângă cele pe care
consultantul le cunoaște deja,
urmând ca acesta din urmă să
aleagă soluția cea mai bună
pentru fiecare localitate în parte.
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Colonelul Diaconu Lucian - Inspector șef al I.S.U. Călărași
a ieșit la pensie în aplauzele colegilor săi
Timp de aproape 26 de ani
a servit Patria cu devotament,
curaj și credință, purtând cu
mândrie zi de zi uniforma militară
Într-o atmosferă plină de
emoție, în sala de şedinţe a inspectoratului,
pompierii
călărășeni s-au despărțit astăzi, 3 mai 2017 de colonelul
Diaconu Lucian – Inspector şef
al I.S.U. „Barbu Ştirbei” Călăraşi, care după o lungă activitate depusă în slujba țării, o îndelungată carieră militară de
aproape 26 de ani, în care a
ocupat importante funcţii de
comandă în cadrul structurii,
Şef Centru Operaţional, Prim
Adjunct al Inspectorului Şef şi

Inspector Şef, se retrage pentru a se bucura de o binemeritată odihnă și de o pensie
liniștită alături de cei dragi.
Colonelul Diaconu Lucian (Î)
Inspector Șef al I.S.U. Barbu
Știrbei al județului Călărași a
fost felicitat de către toţi colegii
săi, care i-au urat să se bucure
de multă sănătate și de viață
lungă.
Locotenent-colonel Păduraru Adrian – (Î) Inspector șef al
I.S.U. Călăraşi (începând cu
data cu data de 2 mai a.c.) a
dorit să-i adereseze câteva cuvinte colonelului Diaconu Lucian, caruia i-a mulţumit pentru
întreaga activitate şi i-a urat să
se bucure de o pensie lungă și
de multă sănătate.
Alături de colonelul Popa
Daniel Gheorghe (actualmente
împuternicit inspector şef al
I.S.U. ”Dobrogea” al judeţului
Constanţa), colonelul Diaconu
Lucian a condus cu seriozitate
şi competenţă profesională
timp de mulţi ani la rând, Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă „Barbu Ştirbei” al judeţului Călăraşi, perioadă în
care instituţia s-a dovedit a fi o
unitate evidenţiată prin rezultate bune şi foarte bune la nivel
naţional, capabilă să intervină

şi să facă faţă celor mai diverse provocări pricinuite de natura dezlănţuită, de accidente
majore în care s-a pus în aplicare Planul Roşu de intervenţie şi de multe alte situaţii de
urgenţă care au presupus multă experienţă profesională din
punct de vedere al coordonării
forţelor de intervenţie în teren.
Și noi, colegii îi dorim celui
mai tânăr pensionar al nostru,
colonel Diaconu Lucian, să aibă parte de multă sănătate,
liniște în familie și pensie lungă
alături de cei dragi.

nesc, etc.)
11.15 - 11.30 - prezentarea lucrărilor realizate de
elevi și premierea acestora
11.30 - 13.00 - spectacol
de muzică și dans realizat
de elevii școlilor generale
din comuna Jegălia

16.00 - 20.00 - spectacol
realizat de formații de muzică ușoară și populară, din
zonă
Maestrul de ceremonie a
fost primarul comunei Jegălia, Aurel Vasile.

,,Cântec, joc și voie bună” în
Parcul Tematic de la Jegălia
Duminică 30 aprilie, Primăria Comunei Jegălia, a
organizat activități de pictură, desen, muzică, dans,
activități practice în natură,

pescuit, organizate în cadrul
evenimentului - ACTIVITĂȚI
EDUCATIV - RECREATIVE,
CU IMPACT ASUPRA DEZVOLTĂRII ZONEI PESCĂ-

REȘTI. Activitățile sau desfășurat în Parcul Tematic din
comuna Jegălia, investiție
realizată în cadrul Programului Operațional de Pescuit 2007- 2013.
Programul zilei a fost
următorul :
07.00 - 08.00 - înregistrarea participanților la concursul de pescuit și alocarea locului pentru pescuit
08.00 - 10.30 - desfășurarea concursului de pescuit
10.30 - 10.45 - premierea
participanților
10.45 - 11.15 - activități
de educație ecologică, activități de informare asupra
florei și faunei specifice zonei și anotimpului, concurs
pentru elevi (ex: cine recunoaște specia, cu ce se hra-
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D.I.I.C.O.T. în vizită de lucru la Călărași
Grupare infracțională care ar fi cauzat un prejudiciu de 6.000.000 de euro, destructurată
Miercuri 3 mai, polițiștii de
combatere a criminalității organizate și procurorii D.I.I.
C.O.T. efectuează 63 de
percheziții în București și în
9 județe, pentru destructurarea unei grupări infracționale
care ar fi cauzat un prejudiciu de peste 6.000.000 de euro unei societăți naționale de
transport feroviar, prin delapidare.
În
această
dimineață,
polițiștii structurilor de combatere a criminalității organizate
și procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T.
Timișoara efectuează 63 de
percheziții
domiciliare
în
București și în județele Timiș,
Caraș-Severin, Hunedoara,
Prahova, Mehedinți, Călărași,
Arad, Teleorman, Dâmboviţa.
Perchezițiile sunt efectuate
în cadrul unui dosar penal în
care se efectuează cercetări
față de 40 de persoane sub
aspectul săvârșirii infracțiunilor
de constituire a unui grup
infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit
de grave, fals intelectual și uz

de fals.
În fapt, din cercetări a reieșit
că, în cursul anului 2016, la nivelul unei societăți de transporturi feroviare, s-a constituit
un grup infracțional organizat,
implicând factori de decizie de
la nivelul central și teritorial al
societății de transport.
Membrii grupării sunt
bănuiți că ar fi subevaluat bunurile din patrimoniul societății,
cu prilejul operațiunilor de vânzare-cumpărare a 2.450 de vagoane destinate casării, facilitând astfel traficarea în folosul
unei firme de colectare a
deșeurilor feroase din Călărași
a diferenței rezultate între valoarea reală și cea subevaluată a bunurilor casate.
Subevaluarea s-a efectuat
prin ofertarea pe Bursa de
Mărfuri București, în baza unei
proceduri de licitație deschisă
a 2.450 de vagoane pe roți, la
preț de fier vechi, deși, în conformitate cu standardele în
materie, deșeurile metalice
provenite din casarea materialului rulant se încadrau în cate-

goria “deșeu fier vechi greu” și
“deșeu fier vechi special”
(oțel), categorii de deșeuri cu o
valoare de piață net superioară.
Prețul de achiziție a fost de
120 de euro per tona de fier
vechi, în condițiile în care
prețul mediu practicat pentru
“deșeu fier vechi greu” era de

Demarează campania GRATUITĂ de sterilizare
a câinilor de rasă comună cu stăpân
Serviciul Public de Gestionare a Câinilor Fără Stăpân,
din subordinea Primăriei Municipiului Călărași, demarează,
ca urmare a finalizării procedurilor de achiziție, începând cu
05 mai 2017, campania gratuită de sterilizare a câinilor de
rasă comună cu stăpân, de pe
raza municipiului Călărași.
Condițiile de desfășurare a
campaniei sunt următoarele:
-vor fi sterilizate/castrate
doar caninele care dețin carnet
de sănătate și microcip;
-proprietarii care doresc să
beneficieze de acest serviciu
gratuit se pot prezenta, începând cu 05 mai 2017, de luni
până joi între orele 08.0016.00 și vineri între orele
08.00-13.00, în foaierul Primăriei Municipiului Călărași, pentru obținerea unui bon de ordine;
-proprietarii trebuie să aibă
asupra lor cartea de identitate
și carnetul de sănătate al câinelui;
-în urma primirii bonului de
ordine, se vor putea face programări pentru operația de ste-
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rilizare la cabinetul SC PROLIFE VET SRL, din Călărași,
strada Tudor Vladimirescu,
bloc B17, parter (dr. Brișan Minodora).
Menționăm faptul că, în conformitate cu HG 1059/2013
pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a
OUG 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare
a câinilor fără stăpân, Art. 39,
punctul 1, ” persoanele fizice
sau juridice, asociațiile și
fundațiile pentru protecția ani-

malelor care dețin câini de
rasă comună sau metiși ai
acestora pe teritoriul țării au
obligația să îi sterilizeze pâna
cel târziu la data de 1 ianuarie
2015”. Potrivit articolului 15 al
Legii 258/2013, nerespectarea
acestui lucru constituie contravenție și se sancționează cu
amendă de la 5.000 lei la
10.000 lei.
Campania Serviciului Public
de Gestionare a Câinilor Fără
Stăpân se desfășoară până la
finele anului 2017.

175,88 euro per tonă, iar pentru “deșeu fier vechi special”
(oțel) era de 218,90 euro per
tonă.
Astfel, cei în cauză ar fi realizat practic o subevaluare a
bunurilor cu 82,42% în cazul
“deșeurilor fier vechi special”
(oțel) și cu 46,56% în cazul
“deșeurilor fier vechi greu”.

Prejudiciul cauzat societății
de transport prin activitatea
infracțională este de 6.313.748
de euro.
Perchezițiile sunt efectuate
cu sprijinul polițiștilor din cadrul
I.P.J. Timiș, S.R.P.T. Timișoara,
B.C.C.O. Alba, specialiștilor
din cadrul D.G.A şi al jandarmilor.
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Mardare a scos călărășenii la grătare!

Dunărea se răzbună pe UTA și îi retează drumul către Liga 1
Dunărea Călăraşi a învins, în etapa a 32-a a Ligii
2, UTA Bătrâna Doamnă,
scor 3-1, o pretendentă la
promovare, şi continuă
forma bună arătată în
2017! Ştefan Mardare, fundaşul echipei călărăşene,
a înscris în poarta arădenilor unicul gol al partidei şi
a jucat exemplar, grandios, la fel ca toţi jucătorii
lui Adrian Mihalcea. UTA
ratează astfel şansa de a
urca pe locul 2, promovabil direct, şi nu are nici
măcar prima şansă la poziţia a treia, care duce la
baraj.
Dunărea a avut un adversar dificil la Călăraşi. UTA se
bate la promovare şi nu-şi
permitea niciun pas greşit.
Plus de asta, călărăşenii
aveau o revanşă de luat faţă
de meciul pierdut la Arad din
sezonul trecut, din baraul
pentru accederea în Liga 1.
Actualii jucători rămaşi în
echipa lui Mihalcea au uitat
de acel eşec şi au demonstrat acum că sunt peste vizitatori.
Dunărea a început cum nu
se putea mai bine partida.
Trupa lui Adi Mihalcea a avut
cele mai clare ocazii în prima repriză, iar arădenii au
scăpat uşor cu doar 1-0 la
pauză. Golul victoriei a venit

în minutul 31. Fundaşul Ştefan Mardare l-a învins pe
Bogdan Miron cu o lovitură
de cap în urma unei centrări
dintr-o lovitură liberă a lui
Bodo Kanda. Acelaşi Kanda
(3) a lovit transversala în minutul 3, iar Puşcaş (10) a trimis cu capul din 6 metri peste, înainte de deschiderea
scorului. După gol, tot Dunărea a fost mai periculoasă, şi
tot Mardare (39) era să înscrie încă o dată, ca la faza
reuşitei sale, însă acum Miron a respins in extremis de
lângă bară. Kanda (41, 42)
Danciu (45+1) şi Şandru
(45+2) au irosit alte situaţii
de a mări diferenţa.

Arădenii au avut un ”zvâc”
în partea secundă, atunci
când Dunărea a cedat puţin
mijlocul terenului. Pe contraatac, gazdele au mai ratat şi
alte şanse de a mări diferenţa prin Cristea (49), Ţîră
(53), Kanda (70) şi Ciocâlteu
(76), însă nu a făcut-o. UTA
a terminat apoi meciul în 10,
în minutle de prelungiră Cristian Andor (90+3) fiind eliminat.
Dunărea câştigă un meci
important şi îşi ia revanşa în
faţa unei formaţii de top din
Liga a 2-a. Pune punct ori-

cărei speculaţii care îi dădeau pe arădeni ca şi câştigători în acest joc. Bucuroşi,
suporterii călărăşeni pot ieşi
acum la grătare de 1 mai!
Au evoluat echipele:
Dunărea: C. Lungu (cpt.) Ţenea, Şandru, Mardare,
Bg. Stancu - Danciu, Cr.
Puşcaş, Preoteasa, C. Cristea (Ibrian 88') - Kanda (Licu
90+5'), Ţîră (Ciocâlteu 75')
Rezerve neutilizate: Gab.
Popa - M. Ştefan, Cincă,
Modra
Antrenor: Adrian Mihalcea

UTA: Bg. Miron - Adili, Al.
Manea, Gligor (cpt.), Burlă Strătilă (Piccioni 55'), Chindriş (D. Copil 67'), I. Tănase,
D. Muntean (Andor 71') Stahl, Curtuiuş
Rezerve neutilizate: Al. Barna - Jorza, Filaret, Vîlceanu
Antrenor: Laurenţiu Roşu
Eliminat: Cristian Andor
90+3' (roşu direct)
Stadion: ”Ion Comşa” (Călăraşi); Spectatori: 1.000; Arbitru: Cătălin Marian Pană
(Bucureşti); Asistenţi: Sebastian Stoianov şi Florin Iacob
(ambii din Constanţa).

Rezultate / etapa 32-a:
Olimpia Satu Mare - ASU Politehnica Timişoara
CS Afumaţi - Chindia Târgovişte
CS Mioveni - Metalul Reşiţa
FC Academica Clinceni - Unirea Tărlungeni
Luceafărul Oradea - CSM Râmnicu Vâlcea
Sepsi OSK Sfântu Gheorghe stă.
Foresta Suceava stă.
Juventus Bucureşti - CS Baloteşti
Dunărea Călăraşi - UTA Bătrâna Doamnă
FC Braşov - Dacia Unirea Brăila

1-1
2-1
5-1
3-0
3-0

3-1
1-0
1-2

Etapa a 33-a:
Vineri, 5 Mai
CS Baloteşti - Olimpia Satu Mare
11:00
CS Mioveni - FC Academica Clinceni
15:30
Sâmbătă, 6 Mai
Foresta Suceava - Luceafărul Oradea
11:00
CSM Râmnicu Vâlcea - CS Afumaţi 11:00
UTA Bătrâna Doamnă - Unirea Tărlungeni 11:00
Dacia Unirea Brăila stă.
11:00
Juventus Bucureşti stă.
11:00
Metalul Reşiţa - FC Braşov
11:30
ASU Politehnica Timişoara - Dunărea Călăraşi
17:00
Duminică, 7 Mai
Chindia Târgovişte - Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 11:00
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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
H815. Str. Musetelului, et. 4,
24 mp, cf si intab. PRET:
40.000 lei neg
H1398 Policlinica 2, et 2, convector, boiler, Pret 50.000 lei
H1495 Zona Farfuria, et 4, 27
mp, PRET 36..000 lei
H1578 Str. Progresul, et 4, vedere pe str Flacara, gaze cu 3
focuri ( aragaz, convector, instant), termopan, cf si intab.
PRET 65.000 lei
H1819 Str. Progresul, et.4,
27mp, convector, instant, parchet, termopan, g, f, cf si intab.
PRET: 15.000 euro
H1890 Policlinica 2, et.3,
23mp, centrala, parchet, g, f,
termopan, balcon inchis pvc,
mobilata, utilata, instalatii electrice sanitare noi, cf si intab,
cert energetic, PRET: 14.000
euro
H1911 Progresul, et 4, izolatie- acoperis, centrala noua,
balcon inchis termopan, parchet,vedere Sud – str Progresul
cf si intab PRET 75.000 lei
H1960. Piata Orizont – Posta
4, et. 4, acoperis, usa metalica,
mobilata & utilata, CF si Intab.
PRET: 80.000 lei
H1963. Str. Dunarea – Service Branza, et. 2, renovata recent, centrala, termopan, parchet, G+F, usa metalica, mobilier bucatarie inclus, CF si Intab.
PRET: 80.000 lei
H2010. Str. Musetelului –
Penny 2, et. 4, renovata, termopan, usa met, CF si Intab.
PRET: 11 200 euro / 50.000 lei
H2030. Zona Bis. Anastasia,
et. 4, vedere biserica, 24 mp,
convector, usa met, izolatie noua, CF si Intab. PRET: 11500 E
H2036. Str. Musetelului, parter, boiler, convector, usa metalica, CF si Intab. PRET: 15.000
euro
H2048. Zona Flanco, et. 4,
acoperis, 33 mp, recompartimentata, centrala, termopan,
usa met, AC, CF si Intab.
PRET: 100.000 lei
VANZARI AP. CU 2 CAMERE
H1142 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
H1603 Zona Pol. 2, et 1, SD,
complet renovat, instalatie electrica si sanitara noua, g,f, parchet, centrala, izolat ext, PRET
24.000 euro
H1694 Str Borcea, et 4, ND,
40 mp, acoperit cu izolatie, centrala, termopan, parchet, izolat
ext, PRET 89.000 lei
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H1742 Lalelelor, zona Orizont,
et. 4, SD, 46mp, centrala, g, f,
parchet, termopan, 1 balcon,
izolatie interioara, cf si intab.
PRET: 24.000 euro / schimb
cu ap. 3 cam + dif
H1749 Str. Navodari, bloc
2008, et.5, mansarda, centrala,
termopan, parchet, g, f, aer
cond., iz. ext., 1 balcon 2m/1m
, acoperit, cf si intab., PRET:
45.000 euro
H1768 Zona 10 Nivele, et
4/10, D, 52 mp, centrala, 1 balcon, cf si intab. PRET 20.000
euro
H1859 Aleea Centralei, zona
5 Calarasi, et. 2, ND, centrala,
termopan, izolatie ext, 40 mp, cf
si intab, PRET: 68.000 lei neg.
H1862 Luceafarului, et. 2,
centrala, g, f, parchet, termopan, 44 mp, PRET: 140.000 lei
H1882 B-dul Cuza Voda, et.4,
ND, 40 mp, termopan, parchet,
centrala, balcon termopan,
acoperis, placat exterior, vedere spate, PRET: 85.000 lei
H1918. Aleea Constructorului,
et.4, acoperis, parchet, 2 balcoane cu PVC, usa metalica,
gaze, CF si Intab. PRET:
90.000 lei
H1922. B-dul Republicii – Sc.
5, et. 2, 40 mp, SD, centrala,
gresie, termopan, mobilat & utilat. PRET: 26.000 euro
H1929. Str. Belsugului – Penny 2, et. 4, D, usa metalica.
PRET: 26.000 euro
H1966. 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
H1969. Str. Baraganului – Lic.
Danubius, parter, ND, 40 mp,
termopan, centrala. PRET:
22.000 euro neg.
H1981. Str. Musetelului – bloc
2010, et. 1, vedere fata, 68 mp,
CF si Intab. PRET: 140.000 lei
H1984. Bld. Republicii, et. 4,
vedere spate, 43 mp, bloc caramida, termopan, rulouri, centrala, AC. PRET: 22500 euro
H1989. B-dul 1 Mai, et. 3,
SD, 46 mp, termopan, centrala,
Cert. Energetic. PRET: 30.000
euro
H1996. Str. Borcea, et. 4, ND,
termopan, centrala, parchet,
AC, usa met., izolat ext, acoperis. PRET: 22 500 euro
H2008. Al. Constructorului,
parter, SD, 42 mp, centrala, termopan, usa met, izolatie int, CF
si Intab. PRET: 75.000 lei
H2022. Str. Progresul, parter,
SD, 44 mp, termopan, centrala,
mobilat & utilat, CF si Intab.
PRET: 125.000 lei
H2025. Zona Farfuria – farmacie, et. 2, SD, 48 mp, vedere
strada, CF si Intab. PRET:
25.000 euro

H2032. Zona Scoala 5, parter,
45 mp, termopan, centrala, parchet, CF si Intab. PRET: 27.000
euro
H2033. Str. Flacara – BRD, et.
4, acoperis, renovat, centrala,
termopan, parchet, CF si Intab.
PRET: 27.000 euro
H2034. Str. Dunarea, et. 1, D,
55 mp, termopan, centrala, usa
met, PRET: 35.000 euro
H2037. Zona Parc central, et.
1, D, 50 mp, bloc caramida,
centrala, termopan, izolat ext.
PRET: 135.000 lei
H2038. Zona Ardeleanu', et. 1,
D, 45 mp, gaze 2 focuri, termopan, usi lemn noi, CF si Intab.
PRET: 125.000 lei
H2040. Str. Cornisei – UPC,
parter, D, 48 mp, vedere spate,
fara imbunatatiri, CF si Intab.
PRET: 95.000 lei
H2047. Zona Profi – 5 Calarasi, et. 3, ND, 40 mp, vedere
spate, centrala, termopan, usa
met, CF si Intab. PRET: 22.000
euro
H2049. Str. Dumbravei – Marianotex, et. 4, D, centrala, usa
met, CF si Intab. PRET: 20.000
euro neg
H2050. Str. Sulfinei – Scoala
11, et. 5, D, renovat, mobilat,
centrala, termopan, CF si Intab.
PRET: 30.000 euro
H2053. Str. Stirbei-Voda ( Juri), et. 1, SD, 47 mp, centrala,
vedere Parc. PRET: 70.000 lei
H2055. Str. Luceafarului –
Distrigaz, parter, D, 50 mp, renovat, mobilat & utilat, CF si Intab. PRET: 30.000 euro ( casH)
VANZARI AP. CU 3 CAMERE
H1106 Str. Luceafarului, et.4,
D, 70mp, acoperis, centrala,
aer cond., parchet, g,f, termopan, CF si Intab. PRET: 30.000
euro
H1120 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
H1444 Str Navodari, Zona
Mircea Voda, parter, D, 76 mp,
centrala, termopan si parchet
partial,balcon, cf si intab. PRET
150.000 lei neg.
H1629 Str. Stirbei Voda - 2
Moldoveni, et.1, SD, termopan,
centrala, g, f, 2 balcoane inchise, boxa la parter, PRET:
25.000 euro
H1714 Str. Borcea, et.2, SD,
65mp, convector, boiler, 1 balcon, tamplarie pvc, cf si intab.
PRET: 30.000 euro
H1820 Str. Cornisei, et.4, D,
bloc bca, 57 mp, termopan,
parchet,gaze, izolatie, pod
acoperit cu tabla, g, f, 2 balcoane inchise termopan, cf si intab
PRET: 32.000 euro
H1861 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
H1885. 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
H1946. Str. Dunarea, et. 1,
CF si Intab. PRET: 35.000 euro
H1950. Zona 10 Nivele, et. 10,
D, lift functional ( antene Vodafone ), convector, 2 bai. PRET:
60.000 lei
H1951. 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.
H1977. 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
H1978. Zona Muzeu, et. 3, D,
vedere fata, centrala noua, termopan, bancon termopan, CF
si Intab. PRET: 45.000 E
H1979. Str. Navodari, et. 2, D,
70 mp, renovat, centrala, termopan, AC 2 buc, CF si Intab.
PRET: 50.000 euro
H1991. Prel. Bucuresti – Lic.
Eminescu, et. 2, D, 75 mp, gaze, convector, 2 balcoane.
PRET: 40.000 euro
H1992. Zona Lic. Economic –
P-ta Mare, et.1, SD, 65 mp, gaze 1 foc, centrala bloc, CF si Intab. PRET: 150.000 lei
H1993. Zona Penny Orizont,
et. 3, SD, 90 mp, renovat, modificat, 2 balcoane. PRET:
50.000 euro
H2001. 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
H2003. Str. Zefirului – Dir.
Agricola, et. 4, D, 77 mp, modificat, centrala, CF si Intab.
PRET: 34.000 euro
H2005. Str. Navodari – Orizont, et. 3, D, 60 mp, centrala,
termopan, parchet, mobilat &
utilat. PRET: 40.00 euro
H2011. 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

H2020. Str. Cornisei, parter, D,
65 mp, centrala, termopan, debara pe casa scarii, usa stejar.
CF si Intab. PRET: 45.000 E
H2027. Aleea Constructorului,
et. 4, D, acoperis, centrala, termopan, parchet, usi noi. PRET:
100.000 lei
H2028. Bloc Flora, et. 1, modificat, renovat, 100 mp, CF si
Intab. PRET: 59.000 euro
H2035. Zona Bazar – Jirlau,
et. 4, D, centrala, termopan,
parchet, G+F. PRET: 39.000
euro
H2045. Str. Stejarului – Orizont, et. 4, D, 66 mp, centrala,
termopan, CF si Intab. PRET:
37.000 euro
H2046. Zona Lic. Eminescu,
et. 3, D, 67 mp + 2 balcoane,
centrala, termopan, usa met,
izolat ext, CF si Intab. PRET:
50.000 euro
H2054. Str. Borcea – Scoala
5, et. 4, D, 77 mp, centrala, termopan, CF si Intab. PRET:
37.000 euro
VÂNZĂRI AP. CU 4 CAMERE
H980 Zona 10 Nivele, SD, et
9, 90 mp, lift nefunctional.PRET
59.000 lei neg.
H1767 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
H1832 Zona Mircea Voda,
parter, D, 90,51 mp, izolatie
ext., izolatie subsol, centrala, g,
f, parchet, termopan, usi lemn
noi, pretabil birouri, sp. com, cf
si intab. PRET: 43.000 euro neg
H2052. Str. Musetelului, et. 4,
acoperis, 2 balcoane PVC,
centrala, termopan, usa met.
PRET: 26.000 euro
DUPLEX ( AP. 5 CAMERE)
H1277. Zona Penny – str.
Trandafirilor, et. 4-5, D, centrala, parchet, termopan, terasa.
PRET: 47.000 euro neg
H2043. Zona Penny – str.
Trandafirilor, et. 4-5, D, centrala, termopan, G+F, terasa.
PRET: 55.000 euro neg
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Centrul Cultural Judeţean Călărași
- Cinema 3D/2D PROGRAM
perioada 12 mai - 1 iunie 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

Redacția Realitatea din Călărași
Manager: Adrian Arvinte
Director editorial: Leonida Jecu
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

7

CMYK

Actualitate

6 mai 2017

„Educația este tot ce vezi și ce auzi”- Deviza Ligii Tinerilor Profesori
„Educația este tot ce vezi
şi ce auzi”, spunea marele
patriot Nicolae Iorga.
PSD privește educația ca
un factor strategic de dezvoltare şi susține toate demersurile pentru realizarea
acesteia la cele mai înalte
standarde.
Acțiunea din 29 aprilie,
condusă de către doamna
profesor Cosmina Ene, coordonator județean în Liga
Tinerilor Profesori, a întâmpinat dorința de a dezbate
subiecte de interes național
pe probleme de învățământ, schimb de idei şi generare de soluții pentru implementarea cu succes a
tuturor măsurilor propuse
de PSD în programul de
guvernare.
Experiența doamnei inspector general adjunct Caraion Steluta din cadrul ISJ
Călărași a fost de un real
folos iar aportul informațional legat de Legea salarizării în învățământ adus în
intervențiile ce le-am avut în
cadrul dezbaterii au susținut agenda de lucru și interesul celor participanți.
Importanța implicării factorilor de ordin politic pe fiecare domeniu de activitate a
fost subliniată de domnul
Ciprian Pandea, președinte
interimar PSD, ce provine
tot din rândul cadrelor didactice și care s-a dovedit
un bun susținător al actului
educațional demonstrat prin
șlefuirea talentului personal
al celui școlit în formarea de
caractere.
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