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Concursul „Cu viaţa mea
apăr viaţa” și-a desemnat
câștigătorii
Locul I la categoria licee: Colegiul Național Barbu
Știrbei Călărași Locul I la categoria școli gimnaziale:
Școala nr. 1 din Unirea
În data de 25 mai 2017, începând cu ora 09.00, s-a
desfăşurat în incinta Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu Ştirbei” al judeţului Călăraşi, etapa judeţeană a concursului „Cu viaţa mea apăr viaţa” – ediţia
2017.
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Drăgulin ,,Multă baftă
la examene!"
Daniel Ștefan Drăgulin-,,Săptămâna
aceasta, pentru absolvenții de clasa a
XII-a, zâmbetele, îmbrățișările și emoțiile
au fost la intensitate
maximă.
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Cine o ține în brațe pe patroana
de la Class?
Firma SC Milenium Caffe SRL a
fost înființată în
data de 30.01.
2015 și are două
puncte de lucru în
municipiul Călărași. Administratorul firmei este Raiu
Anișoara Liliana
are doi asociați:
Raiu Anișoara Liliana și Raiu Mirel.
Obiectul de activitate este ,,Restaurante" , cod CAEN
5610.
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Semne bune
anul are,
la lupte
„medaliare”!

Fotbal / Liga a
2-a / DunăreaChindia 3-1 /

Sportivul CSM Călărași Mihai PALAGHIA a
reușit să cucerească medalia de argint la categoria 84 kg, la puternicul
Turneu Internațional de
Lupte pentru juniori (...)

Trei puncte
cadou pentru
Mihalcea
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Cine o ține în brațe pe patroana de la Class?
Firma SC Milenium Caffe
SRL a fost înființată în data
de 30.01.2015 și are două
puncte de lucru în municipiul
Călărași. Administratorul firmei este Raiu Anișoara Liliana are doi asociați: Raiu
Anișoara Liliana și Raiu Mirel. Obiectul de activitate este ,,Restaurante" , cod
CAEN 5610.
În data de 01-11-2016, în
Realitatea din Călărași apărea articolul cu titlul ,,Restaurantul Class din Călărași
emite bonuri fiscale demo",,Firma Milenium Caffe din
Călărași are punct de lucru
și restaurantul Class. O
locație minunată în care clubul AFC Dunărea Călărași a
decontat în anul 2016, 13
facturi în valoare de 14.712
lei în condițiile în care clubul
are cantină proprie. Dacă
treceți pragul acestui minunat local veți fi întâmpinați de
o domnișoară amabilă și de
fum de țigară....mult fum. Se
pare că organele abilitate, în
speță Poliția Locală nu prea
trec pe aici. Sunt fumător și
nu m-a deranjat prea mult
acest lucru, în schimb, în
momentul în care am hotărât să părăsesc localul, am
achitat consumația și am primit un bon de casă... DEMO. Sunt sigur că operatorul
Valentina nu are nici o vină.
În legistlația în vigoare sunt
specificate clar elementele
pe care trebuie sa le conțină
un bon fiscal legal.
Bonul fiscal este documentul emis numai de aparatul de marcat electronic fis-

cal cu ocazia efectuarii livrarilor de bunuri sau prestarilor
de servicii si detaliaza informatiile referitoare la acestea, in functie de specificul
activitatii desfasurate, se
mentioneaza in HG nr.
479/2003 privind aprobarea
Normelor de aplicare a OUG
nr. 28/1999.
Acelasi act normativ stabileste ca bonul fiscal cuprinde trei parti: antet, continut si
parte finala.
Antetul bonului fiscal contine cel putin denumirea si
codul fiscal/codul unic de inregistrare ale comerciantului, adresa de la locul de instalare a aparatului sau, dupa caz, mentiunea "comert
ambulant" ori "taxi".
Mai departe, continutul
bonului fiscal, cu exceptia
bonurilor fiscale emise cu
aparatele de marcat electronice fiscale destinate activitatilor de schimb valutar si
de taximetrie, cuprinde:
• data, ora si minutul emiterii bonului fiscal;
• numarul de ordine al
acestuia, la nivelul zilei de
lucru;
• numele sau codul operatorului;
• denumirea fiecarui bun
livrat sau a serviciului prestat;
• pretul sau tariful unitar;
• cantitatea;
• valoarea pe fiecare operatiune, inclusiv taxa pe valoarea adaugata, cu indicarea cotei acesteia;
• valoarea totala a bonului, inclusiv taxa pe valoarea

adaugata;
• valoarea totala a taxei pe
valoarea adaugata pe cote
ale acesteia, cu indicarea nivelului de cota;
• valoarea totala a operatiunilor scutite de taxa pe valoarea adaugata;
• valoarea altor taxe care
nu se cuprind in baza de impozitare a taxei pe valoarea
adaugata, daca este cazul.
Partea finala a bonului fiscal cuprinde logotipul si seria
fiscala a aparatului, iar in cazul cand acesta operează in
cadrul unui sistem de gestiune, numarul aparatului de
marcat electronic fiscal".
SC Milenium Caffe SRL a
fost
sancționată
contravențional de Inspectoratul de Jandarmi Județean
Călărași, în data de
05.11.2016 cu suma de
5000 ron conform legii nr.
15/2016 pentru prevenirea și
combaterea consumului pro-

duselor din tutun. Tot conform legii 15/2016, ISU
,,Barbu Știrbei" Călărași a
aplicat în perioada 1 ianuarie 2016-02 mai 2017, două
avertismente și o amendă în
cuantum de 5000 de lei. Și
Poliția Locală Călărași a
aplicat 2 sancțiuni contravenționale în valoare de
1500 lei.
Societatea Milenium Caffe
SRL a contestat în instanță
amenda contravențională
seria PLC nr. 008160 aplicată în data de 02.02.2017 de
Direcția
Poliția
Locală
Călărași. Pe 29.03.2017,
instanța de judecată anulează plângerea contravențională formulată de petenta
SC Milenium Caffe SRL împotriva P.V. de constatare a
contravenției în dosarul
1282/202/2017. Nu știm motivele pentru care administratorul a ales să conteste
doar amenda contraven-

țională aplicată de Direcția
Poliția Locală Călărași,
aceasta având cea mai mică
valoare, dar multiplele nereguli și încălcări ale legii ne
fac să ne punem întrebarea
,,Cine o ține în brațe pe patroana de la Class?"

Iliuță a semnat actul adițional 1 al contractului de finanțare
pentru achiziționarea de echipamente pentru situații de urgență
La jumătatea lunii
martie,
Consiliul
Județean Călărași încheia un contract, prin
programul INTERREG
România-Bulgaria, în
valoare de 2 milioane
euro (buget alocat
județului Călărași), în
care instituția noastră figurează ca beneficiar 2,
lider de proiect fiind partea bulgară din Polski-
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Trambesh.
Miercuri, 24 mai a.c.,
la sediul BRCT a fost
semnat actul aditional 1
al acestui contract de
finanțare care privește
achiziționarea de echipamente pentru situații
de urgență: sistem mobil de pompare a apei
cu o valoare estimată
de 250.000 euro și o
macara de 60 de tone

cu o valoare estimată
de 450.000 euro.
Proiectul bulgarilor în
parteneriat cu Consiliul
Județean Călărași are o
valoare
totală
de
3.853.515 euro, iar pe
lista activităților principale ale proiectului se
află și organizarea de
exerciții comune în domeniul situațiilor de
urgență.
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Se desfășoară ediția 2017
a Zilei Internaționale a Copilului
Primăria Municipiului
Călărași organizează joi, 1
iunie, cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului,
acțiuni pentru copii, în
Parcul Dumbrava, începând cu ora 10.00.
Copiii vor fi invitați să se
înscrie la tradiționalul concurs ”Desene pe asfalt” (vor
primi cretă pentru colorat, jucării, dulciuri și apă), se vor
bucura de un program artistic de muzică și dans susținut pe scena din Parcul
Dumbrava, vor avea posibili-

tatea să se întâlnească cu
personajele de poveste preferate și vor fi așteptați să
participe la diverse jocuri interactive. Organizatorii au
mai pregătit ateliere de
creație, standuri și activități
educative, face-painting, modelare baloane, un stand foto cu printare pe loc, iar
invitații Primăriei Municipiului
Călărași - Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Barbu
Știrbei, Direcția Poliția Locală, Inspectoratul Județean de
Jandarmi Călărași, Serviciul
Poliției Rutiere și Crucea

Roșie Română-filiala Călărași își vor prezenta standurile cu activități specifice.
Partenerii Primăriei Municipiului Călărași în desfășurarea ediției 2017 a Zilei Internaționale a Copilului sunt
Inspectoratul Școlar Județean Călărași, Casa Corpului Didactic Călărași, Palatul
Copiilor Călărași și Colegiul
Economic Călărași.
Grădina Zoologică va
avea, pe data de 1 iunie, intrarea liberă pentru toți vizitatorii, între orele 08.0018.30.

Drăgulin - ,,Multă baftă la examene!"
Daniel Ștefan Drăgulin,,Săptămâna aceasta, pentru absolvenții de clasa a
XII-a,
zâmbetele,
îmbrățișările și emoțiile au
fost la intensitate maximă.
Din păcate, anul acesta,
agenda nu mi-a permis să
dau curs invitației liceelor
călărășene de a participa la
festivitățile de absolvire organizate. Vreau, totuși, să le
spun aici, tinerilor care se
pregătesc pentru examenul
maturității, ce le-aș fi spus la
festivitatea de absolvire: Să
fiți mereu încrezători în
forțele voastre și să aveți
curajul mereu de a spune ce
gândiți. Multă baftă la examene!"

Angajații Primăriei Municipiului
Călărași vor recupera ziua liberă
de 2 iunie
Angajații Primăriei Municipiului Călărași vor recupera ziua liberă de 2 iunie, în zilele de vineri 26
mai, 9 iunie și 16 iunie ( de la 14.00 la 16.00).
Astfel, ghișeele casieriei Serviciului de Taxe și Impozite Locale vor fi deschise în cele trei zile de vineri până la ora 15.45. De asemenea, Serviciul
Public Comunitar Local de Evidența Populației va
avea program cu publicul, până la ora 16.00, în
zilele menționate.

Anunț public privind depunerea
solicitării de emitere a acordului
Viceprimarul Viorel Ivanciu a pierdut procesul
de mediu
Consiliul Județean Călărași anunță publicul intecu publicația Realitatea din Călărași
resat asupra depunerii solicitării de emitere a
800 milioane lei vechi a
solicitat daune morale, viceprimarul municipiului Călărași, Viorel Ivanciu în procesul intentat publicației noastre. Acesta a acționat în
instanță firma editoare a ziarului Realitatea din Călărași
și administratorul acesteia
în urma articolului publicat
cu titlul ,,Braconajul de la
Dunărea confirmat de audit/E penal”.
Ieri 24 mai 2017 , instanța
a hotărât respingerea cereri.

Soluția pe scurt-,, Respinge
cererea de chemare în judecată formulată de Ivanciu

Viorel în contradictoriu cu
pârâtul Jecu Leonida și societatea….ca neîntemeiată”.

acordului de mediu pentru proiectul CREȘTEREA
EFICIENȚEI ENERGETICE LA CORPURILE
A,B,C ȘI D LA SPITALUL JUDEȚEAN DE
URGENȚĂ DR.POMPEI SAMARIAN CĂLĂRAȘI,
STRADA EROILOR REVOLUȚIEI 22 DECEMBRIE 1989 NR.2-4, CĂLĂRAȘI.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Călărași, șoseaua Chiciu, nr.2,
jud. Călărași și la sediul titularului str.1 Decembrie
1918, nr.1 Călărași tel. 0242 311 301, fax: 0242
315 083 în zilele de luni-vineri, între orele 8-16.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul
APM Călărași.
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Concursul„Cu viaţa mea apăr viaţa”
și-a desemnat câștigătorii
Locul I la categoria licee: Colegiul Național Barbu Știrbei Călărași Locul I
la categoria școli gimnaziale: Școala nr. 1 din Unirea
În data de 25 mai 2017,
începând cu ora 09.00, s-a
desfăşurat în incinta Inspectoratului pentru Situaţii de
Urgenţă „Barbu Ştirbei” al judeţului Călăraşi, etapa judeţeană a concursului „Cu viaţa mea apăr viaţa” – ediţia
2017.
Concursul cu tematică de
protecţie civilă are caracter
educativ, tehnico-aplicativ şi
sportiv şi se organizează
anual cu elevii de şcoli şi licee, fiind compus din trei
probe, care urmăresc cunoaşterea actelor normative
privind activitatea de protecţie civilă şi formarea deprinderilor practice pentru acordarea primului ajutor, cât şi

cunoaşterea modului de folosire a mijloacelor de protecţie individuală.
Concursul presupune parcurgerea a trei probe distincte: o probă teoretică (scrisă
- text grilă cu 30 de întrebări)
şi două practice: transportul
asistat al unei persoane accidentate, aşezată pe targă,

pe distanţa de 50 de metri,
care presupune şi trecerea
peste un obstacol (gard); iar
cea de-a doua probă practică presupune deplasarea
unui concurent cu masca pe
figură (cu vizorul obturat) într-un raion contaminat şi cu
obstacole, care este dirijat
de un coechipier.
La această etapă au participat elevi din 4 licee şi 10
şcoli gimnaziale din județul
Călărași.
Competiția reprezintă o
activitate extraşcolară de
pregătire a elevilor din învăţământul gimnazial şi liceal
şi se organizează în următoarele scopuri: dezvoltarea
capacităţii de percepţie a
protecţiei civile ca ansamblu
de activităţi cu caracter exclusiv umanitar; cunoaşterea şi aprecierea factorilor
de risc potenţial generatori
de situaţii de urgenţă sau
dezastre la care este expusă

comunitatea din care fac
parte; adoptarea comportamentului adecvat şi cunoaşterea modului de acţiune în
cazul iminenţei producerii
sau al apariţiei unei situaţii
de urgență; formarea spiritului de solidaritate şi implicarea individuală sau în echipă
în acţiunile de prevenire şi
de intervenţie în situaţii de
urgenţă
Această competiţie a fost
organizată de către Inspectoratul Şcolar judeţean și Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă „Barbu Ştirbei” al judeţului Călăraşi, cu sprijinul
financiar al Consiliului judeţean Călăraşi.
La finalul concursului, organizatorii au premiat echipele câştigătoare cu premii,
diplome, cupe şi medalii.
Locul I la faza judeţeană a
concursului cercurilor tehnico-aplicative de elevi „Cu
viața mea apăr viața”- ediţia

Fără sprijinul PSD și a lui Iulian Iacomi,
după alegeri, Ștefania Moga va deveni o simplă...
doamnă ... din Lehliu !
Pe o rețea de socializare,
candidatul independent(?)
pentru funcția de primar al
orașului Lehliu-Gară, Ștefania Moga, făcea următorul
anunț: ,,Ieri, 22 Mai 2017,
mi-am depus candidatura la
alegerile locale pentru functia de primar al orasului Lehliu-Gara, din postura de candidat independent. Va rog,
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sa nu ma asociati cu nici un
partid politic."
Cât de ipocrit să fi să vii
să cerșești voturi cerând să
nu fii asociat cu nici un partid politic la mai puțin de o
săptămână după ce ți-a fost
luată ,,jucăria".
Această acțiune ,,sinucigașă" politic arată adevărata față a Ștefaniei Moga.

Goana după ciolan și setea
de putere, mascate de grija
pentru cetățean au condus
la trădare. L-a trădat pe Iulian Iacomi care a scos-o din
mediocritate, l-a trădat pe
președintele interimar Ciprian Pandea și a trădat partidul pe care se lăuda că nu
l-a părăsit niciodată. Ceea
ce nu înțelege Ștefania Mo-

ga este faptul că nu este decât o rotiță într-un angrenaj.
Ceea ce ar trebui să știe
Ștefania Moga este că
,,unii" te susțin doar atât
timp cât au nevoie de tine.
Fără sprijinul PSD și a lui Iulian Iacomi, după alegeri,
Ștefania Moga va deveni o
simplă....doamnă ...din Lehliu.

2017 – categoria licee - a
fost câştigat de Colegiul
Național Barbu Știrbei
Călărași, pe locul al doilea sa clasat Liceul Tehnologic
Dan Mateescu Călărași, iar
pe locul al treilea şi premiul
Fair play au fost obţinute de
echipajul Grupului Școlar
Danubius Călărași.
Locul I la faza judeţeană a
concursului cercurilor tehnico-aplicative de elevi „Cu
viața mea apăr viața”- ediţia
2017 – categoria școli gimnaziale - a fost câştigat de
Școala Gimnazială nr. 1 din
comuna Unirea, pe locul al
doilea s-a clasat Școala
Gimnazială nr.1 din comuna
Luica, pe locul al treilea
Școala Gimnazială nr.2 din
comuna Modelu, iar premiul
Fair-play a fost acordat echipajului de gimnaziu din cadrul Liceului Tehnologic Matei Basarab din localitatea
Mânăstirea .
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Fotbal / Liga a 2-a / Dunărea-Chindia 3-1

Trei puncte cadou pentru Mihalcea
Călărășenii s-au impus
categoric în partida din
runda a 36-a jucată ieri pe
stadionul „Ion Comșa„. De
ziua antrenorului Adi Mihalcea, jucătorii i-au adus
în dar cele trei puncte.
Meciul a început prost pentru Dunărea. În minutul 4,
centralul Flueran din Craiova le-a acordat oaspeților un
penalty și Cherchez a deschis scorul. Elevii lui Mihalcea și-au rfevenit abia spre

finalul primei părți atunci
când Cătălin Țâră a restabilit
egalitatea, 1 - 1 min. 39. În
partea secundă, ambele
formații s-au mulțumit cu un
joc „de vacanță„ cam până
prin minutul 60 când Bodo
Kanda a adus Dunărea în
avantaj, 2 - 1, min. 60.
Oaspeții au accelerat puțin
și au cam „sufocat„ apărarea
călărășeană timp de câteva
minute. Pe contraatac, Dunărea a închis tabela în prelungiri prin Rafael Licu. Scor

Rezultate, etapa a 36-a:
Juventus Bucureşti - Foresta Suceava
Sepsi OSK Sfântu Gheorghe - Dacia Unirea Brăila
Luceafărul Oradea - CS Mioveni
CS Afumaţi - Metalul Reşiţa
Dunărea Călăraşi - Chindia Târgovişte
FC Acad. Clinceni - ASU Politehnica Timişoara
FC Braşov – a stat
Olimpia Satu Mare - CSM Râmnicu Vâlcea
UTA Bătrâna Doamnă - CS Baloteşti

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

Etapa a 37-a, Sâmbătă, 27 Mai
Metalul Reşiţa - Sepsi OSK Sfântu Gheorghe
Duminică, 28 Mai
Dacia Unirea Brăila - Juventus Bucureşti
Foresta Suceava - Olimpia Satu Mare
CS Baloteşti - ASU Politehnica Timişoara
Dunărea Călăraşi
- stă
Chindia Târgovişte - Unirea Tărlungeni
FC Academica Clinceni stă.
UTA Bătrâna Doamnă stă.
CS Mioveni - CS Afumaţi
Luni, 29 Mai
FC Braşov - Luceafărul Oradea
18:00

final 3 - 1 și elevii lui Mihalcea i-au făcut un cadou frumos tehnicianului care miercuri, 24 mai a ajuns la 41 de
ani. „Mă bucur pentru jucătorii mei. Au avut forța să revină. Asta înseamnă că au
spirit de echipă„, a spus Mihalcea
după
meci.
Călărășenii vor intra acum
într-o altă mini-vacanță și asta pentru că în etapa din 28
mai, Dunărea ar fi trebuit să
joace la Râmnicu Vâlcea,
echipă retrasă din campionat. Călărășenii vor juca ultimul meci din acest sezon,
pe teren propriu cu Foresta

Suceava pe 3 iunie, asta în
cazul în care oaspeții nu vor
acuza din nou ceva probleme financiare. Echipa de pe
malul Borcei se află pe locul
8 în clasament cu 50 de
puncte.
Au evoluat echipele:
Dunărea Călărași: C. Lungu (cpt.) - Ţenea, Ibrian,
Şandru, Bg. Stancu - Preoteasa, Danciu (Licu 90′), Cr.
Puşcaş (Cincă 77′), Kanda
(Sil. Matei 86′) - Ciocâlteu,
Ţîră.
Rezerve neutilizate: Gab.

Popa - M. Ştefan, Dat, I. Mihai.
Antrenor: Adrian Mihalcea.
Chindia Târgoviște: Meilă
- Martac, Vătavu, Ispas, Dumitraşcu - Pătru (cpt.)(Pencea 80′), Honciu, L. Mihai,
Crinel Stoica (Nisipeanu 83′)
- Cr. Neguţ, Cerchez.
Rezerve neutiizate: Căbuz
- Ad. Grigore, Parghel, Ad.
Ioniţă, Andr. Şerban.
Antrenor: Nicolae Croitoru.
Arbitru: Viorel Nicuşor
Flueran (Craiova); Asistenţi:
Marilena Cătălina Nan (Alexandria) şi Ramona Doriana
Udrea (Târgu Jiu).

Liga a 4-a / Agricola Borcea a obținut primul titlu Semne bune anul are, la lupte
„medaliare”!
de Campioană Județeană!
Cu o etapă înainte de finalul campionatului Ligii a 4-a,
Călărași, Agricola Borcea a
devenit noua campioană
județeană după ce a câștigat
în runda a 29-a, pe teren propriu cu Victoria Chirnogi,
scor 3 – 2.
Echipa primarului Aniel Nedelcu a reușit pentru prima dată de la înființarea clubului să
obțină un trofeu județean. În

etapa jucată sâmbătă, 27 mai,
pe arena de la Borcea, Agricola a învins Victoria Chirnogi,
scor 3 – 2. Pe 10 iunie, ambele
echipe se vor întâlni din nou,
de această dată în finala Cupei
României, faza județeană.
Borcea are în acest moment, 79 de puncte iar următoarea clasată, Venus Independența are o zestre de 75
de puncte. Agricola a avut par-

te de un sezon foarte bun. Încă
din primele etape ale campionatului, Agricola a condus în
clasamentul Ligii a 4-a. Edilul
din Borcea a reușit să formeze
o echipă competitivă. A investit
pasiune, timp dar și bani iar rezultatele sunt pe măsură. Echipa a reușit să iasă cu fruntea
sus din derby-urile cu Venus,
Chirnogi sau Ciocănești. Pentru Borcea greul abia acum începe. Echipa își așteaptă adversarul de la barajul de promovare în Liga a 3-a.
Rezultate, etapa a 29-a: Venus Independența – Spicul
Roseți 4-1, Dunărea Grădiștea
– Ștefan cel Mare 6-1, Rapid
Ulmeni – Unirea Mânăstirea 13, Steaua Radovanu – Dinamo
Sărulești 2-3, Agricola Borcea
– Victoria Chirnogi 3-2, Lehliu
Gară – Progresul Fundulea 51, Dunărea Ciocănești – Viitorul Curcani 19-0, Unirea Dragalina – Spicul Vâlcelele 2-1.

Sportivul CSM Călărași Mihai PALAGHIA a reușit să cucerească
medalia de argint la categoria 84 kg, la puternicul Turneu Internațional
de Lupte pentru juniori 17-20 de ani de la Bucuresti, din perioada 1214 mai din acest an. La acest important turneu au participat
reprezentanți din 23 de țări, printre care au fost luptători din Rusia,
Bulgaria, Norvegia, Suedia, Finlanda, Franța, Austria, Grecia, Ucraina
și alte țări. Este prima medalie pentru acest sportiv talentat la o
competiție de acest gen, călărășeanul Mihai PALAGHIA fiind anul
acesta medaliat cu aur în cadrul Campionatelor Naționale de Lupte
pentru juniori de la Craiova, dar și medaliat cu aur la Campionatul
Național de Lupte U 23 de la Timișoara, o categorie superioară de
vârstă, după meciuri aprige cu răsturnări spectaculoase de scor.
Premierea primilor 3 sportivi de la categoria 84 kg, la această
frumoasă și utilă competiție internațională, a fost efectuată de profesorul Dumitru CHIRILĂ- directorul Clubului Sportiv Municipal Călărași,
care a însoțit echipa din Călărași. După ani de muncă îndârjită, curajosul luptător Mihai PALAGHIA a fost selecționat în Lotul Național de
Lupte pentru Juniori de la Craiova, unde se pregătește pentru a
reprezenta România la Campionatele Europene de la Dortmund-Germania din perioada 27.06-02.07.2017.
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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 E
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
H 2056. Zona Penny 2, et. 2,
convector, boiler,
PRET : 13 000 euro neg.
H 2058. Zona Policlinica 2, et.
4, convector, instant, AC, vedere fata, CF si Intab. PRET :
45.000 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,
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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
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
H2047. Zona Profi – 5 Calarasi, et. 3, ND, 40 mp, vedere
spate, centrala, termopan, usa
met, CF si Intab. PRET: 22.000
euro
H2050. Str. Sulfinei – Scoala
11, et. 4, 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)
H 2060. B-dul Republicii, et. 3,
SD, 48 mp, centrala, termopan,
bine intretinut, vedere Est, CF
si Intab. PRET : 30.000 euro
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, ter-

mopan, 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
H 2057. Zona Parc Navodari,
et. 3, 60 mp, D, centrala, termopan, CF si Intab. PRET:
150.000 lei neg.
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

In atentia clientilor Cinema3D/2D Clarasi!!!
Pentru ca ne-am propus
sa promovam filmul romanesc, ne-am gandit ca incepand cu luna martie,in zilele de luni orele 20.00,sa rulam productii romanesti,
atunci cand avem posibilitatea de a le contracta.

ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPILULUI
Centrul Județean de Cultură și Creație Călărași vă invită
joi, 1 iunie 2017, în Parcul Central ( Foișor ), la ora 10.30,
pentru a marca împreună Ziua Internaţională a Copilului.
Clovni, personaje de poveste și eroi îndrăgiți vor atrage
copiii din Călărași în jocuri interactive, pictură pe față, modelare de baloane și ateliere de creație, pe ritmuri de muzică. Alături de ei vor fi:
- grupul de copii “Flores Campi„ al Centrului Județean de
Cultură și Creație Călărași
- Palatul Copiilor
- Școala Gimnazială nr. 1 Dragoș - Vodă
Vă aşteptăm cu mult drag să petrecem împreuna de 1
iunie, Ziua Internaţională a Copilului!

19– 25 mai.
Orele: 17,00; 20.00
Luni orele:20.00

King Arthur - Legenda Sabiei
3D
Regia:Guy Ritchie
Cu:Idris Elba, Charlie Hunnam, Eric Bana,
Jude Law, Katie McGrath
Gen film:Fantastic
Premiera in Romania:19.05.2017
Cu acelaşi inconfundabil stil dinamic, talentatul regizor Guy Ritchie aduce în luna mai
pe marile ecrane aventura epică „King Arthur: Legenda Sabiei”. Lui Charlie Hunnam
îi revine rolul principal şi misiunea de a prezenta legenda sabiei Excalibur şi traiectoria
lui Arthur de la copilăria de pe străzi, până
la ocuparea tronului..
26 mai – 01 iunie.
Orele: 17,00; 20.00
Luni ora:20.00

Cum sa fii Amantu’ la Femei
2D

Regia:Ken Marino
Cu:Salma Hayek, Kristen Bell, Eugenio
Derbez
Gen film:Comedie
Durata:115 minute
Eugenio Derbez este protagonistul unei
comedii care promite să fie cel mai amuzant
film făcut vreodată!
În această comedie care ne va face să râdem în hohote, Eugenio Derbez este Maximo, un tânăr foarte chipeș care visează să
devină bogat fără să aibă nevoie să muncească măcar o zi în viața lui. Își face o carieră din seducerea doamnelor bogate și
mai în vârstă, și se însoară cu o femeie de
două ori mai bătrână ca el. 25 de ani mai
târziu, răsfățat și plictisit să se trezească tot
lângă soția lui, acum ajunsă la 80 de ani, are
parte de surpriza vieții lui când se trezește
că aceasta îi dă papucii pentru un vânzător
de mașini mai tânăr ca el. Dat afară din luxoasa vilă, și disperat să-și găsească un loc
unde să stea, Maximo se mută să locuiască
cu sora lui, Sara (Salma Hayek), și cu Hugo,
fiul acesteia, tocilar, dar adorabil, în micul lor
apartament. Dornic să se reîntoarcă la viața
de lux, Maximo se folosește de colega de
clasă de care e îndrăgostit nepotul lui ca să
ajungă la bunica acesteia, Celeste, văduva
unui miliardar. Pe măsură ce Maximo încearcă să-și redobândească talentele de seducător latino, începe să se apropie de nepotul lui, Hugo, descoperind că important nu
e să iubești banii, ci să-ți iubești familia.
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Achitare pe linie pentru colegii din ADR Sud Muntenia,
implicați în dosarul nr. 24754/3/2015!

Vineri, 26 mai, instanța de
judecată Tribunalul București a decis achitarea directorului ADR Sud Muntenia,
dr ing. Liviu Mușat, în dosarul nr. 24754/3/2015, deschis de procurorii din cadrul
Direcției Naționale Anticorupție – Secția de Combatere a infracțiunilor asimilate
infracțiunilor de corupție,
prin care au dispus trimiterea în judecată, din calitatea
de inculpat, a directorului
Agenției pentru Dezvoltare
Regională Sud Muntenia, dr
ing. Liviu Gabriel Mușat,
acesta fiind acuzat de abuz
în serviciu asimilat infracțiunii de corupție. Achitați în
cadrul aceluiași dosar figurează Mariana Vișan, director adjunct Organism Intermediar POR în cadrul ADR
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Sud Muntenia, și Dragomir
Scripcă, expert în cadrul Biroului Județean Ialomița al
Agenției.
În cadrul unei conferințe de
presă, directorul ADR Sud
Muntenia, dr ing. Liviu
Mușat, a declarat următoarele:
„Vineri, la Tribunalul București s-a pronunțat sentința
în dosarul nr. 24754/ 3/2015,
în urma căreia angajații
Agenției pentru Dezvoltare
Regională Sud Muntenia
acuzați în prezentul dosar
au fost achitați. Suntem după 31 de luni de când a început seria de percheziții din
partea Direcției Naționale
Anticorupție, mai precis în
data de 29 octombrie 2014.
Din februarie a urmat punerea sub acuzare, moment în

care am devenit inculpați, iar
din iulie 2015 dosarul a fost
înaintat Tribunalului București. În toată această perioadă, de peste 900 de zile,
am răspuns tuturor solicitărilor, ne-am prezentat la toate
termenele de judecată, care
au fost în număr de peste

30, iar dosarul s-a soluționat
cu sentința de achitare pentru toți colegii din Agenție
implicați în această speță.”
Asupra acestei spețe, judecătorii Tribunalului București
au dat o primă soluție,
aceasta putând fi atacată cu

apel. Decizia, emisă vineri,
26 mai, în cazul directorului
Agenției pentru Dezvoltare
Regională Sud Muntenia, dr
ing. Liviu Gabriel Mușat,
acuzat de abuz în serviciu
asimilat faptelor de corupție,
este aceea de achitare.
Instanța a motivat sentința
prin faptul că infracțiunea nu
este prevăzută de legea penală ori nu a fost săvârșită
cu vinovăția prevăzută de lege. Aceeași soluție a fost
pronunțată și în cazul Marianei Vișan, director adjunct
Organism Intermediar POR
în cadrul ADR Sud Muntenia, precum și în cazul lui
Dragomir Scripcă, expert în
cadrul BJ Ialomița al
Agenției, acuzați de instigare
la abuz în serviciu asimilat
infracțiunilor de corupție.

