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Primarul Aurel
Comuna Cuza-Vodă se modernizează
Vasile răsplătește continuu în mandatul lui Marius Cojocaru
performanţa
Marius Cojocaru este la primul mandat de
primar al comunei Cuza-Vodă. Tânăr şi ambiţios, provenind din
mediul privat, a reuşit
să facă într-un an cât
alţii în zece.
Şi cunoştinţele şi abilităţile dobândite în cadrul Facultăţii de Management, Inginerie
Economică în Agricultură şi Dezvoltare Economică, a căror cursuri
le-a absolvit în acest
an, au contribuit la succesul său.
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Medicii
specialiști
angajați în cadrul spitalului
de la începutul
anului și până
în prezent
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Turneul campionilor
de mâine

CSM Călărași pepinieră de
campioni
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Sportiva Ionela Denisa
LUCA, de la CSM Călăraşi, a fost selecţionată
de către Federaţia Română de Atletism, în Lotul
Naţional care va participa
la Campionatul European
de Atletism pe echipe.

„Hestia
Junior's
Cup” 2
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Călărași / 11-13 august
2017, ediția a 2-a
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Anunţ angajare primăria Călărași
Primăria Municipiului Călăraşi organizeaza concurs
de recrutare în vederea ocupării funcţiilor publice de
execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional
superior - Compartimentul
Achizitii, consilier, clasa I,
grad profesional superior Compartimentul Transport
Public Local, consilier, clasa
I, grad profesional principal Serviciul Investiții și Infrastructură și Transport Public
Local, , consilier, clasa I,
grad profesional principal Compartimentul
Achiziții,
consilier, clasaI, grad profesional principal - Compartimentul Monitorizare Servicii
Comunitare de Utilități Publice, consilier, clasa I, grad
profesional asistent - Serviciul Investiții și Infrastructură
și Transport Public Local,
consilier, clasa I, grad profesional asistent - Compartiment Licitații Publice și consilier, clasa I, grad profesional asistent - Compartiment

Transport Public Local , la
Direcția Tehnică din cadrul
Primăriei
Municipiului
Călărași
Condiții cumulative pentru
a participa la concursul de
recrutare pentru ocuparea
funcțiilor publice de execuție
vacante de consilier, clasa I,
grad profesional superior Compartimentul Transport
Public Local și Compartimentul Achiziții - la Direcția
Tehnica din cadrul Primăriei
Municipiului Călărași
- sa îndeplinească condițiile art. 54 din legea nr.188/
1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată 2
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare
de lungă durată,absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă:
- vechimea în specialitatea
studiilor necesare exercitării
funcţiei publice :minimum 9
ani;

Condiții cumulative pentru
a participa la concursul de
recrutare pentru ocuparea
funcțiilor
publice de
execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional
principal - Serviciul Investiții
și Infrastructură și Transport
Public Local, la Compartimentul Achiziții și la Compartimentul Monitorizare Servicii
Comunitare de Utilități Publice - la Direcția Tehnica din
cadrul Primăriei Municipiului
Călărași
- sa îndeplinească condițiile art. 54 din legea
nr.188/1999 privind statutul
funcționarilor publici, republicată 2
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare
de lungă durată,absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă:
- vechimea în specialitatea
studiilor necesare exercitării
funcţiei publice :minimum 5
ani;

Condiții cumulative pentru
a participa la concursul de
recrutare pentru ocuparea
funcțiilor publice de execuție
vacante de consilier, clasa I,
grad profesional asistent Serviciul Investiții și Infrastructură și Transport Public
Local, la Compartimentul
Licitații Publice și la Compartimentul Transport Public
Local - la Direcția Tehnica
din cadrul Primăriei Municipiului Călărași
sa
îndeplinească
condițiile art. 54 din legea
nr.188/1999 privind statutul
funcționarilor publici, republicată 2
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare
de lungă durată,absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă:
- vechimea în specialitatea
studiilor necesare exercitării
funcţiei publice :minimum 1
an;

Concursul se organizează
la sediul Primărie Municipiului Călaraşi din strada
București nr.140 A , în data
de 27.07.2017, ora 11,00 proba scrisa și 31.07.2017,
ora 14,00 interviul.
Dosarele de înscriere la
concurs se pot depune în
termen de 20 zile de la data
publicării prezentului
anunţ în Monitorul Oficial al
României , partea a III-a, la
Biroul Resurse Umane Salarizare din cadrul Primăriei
Municipiului Călaraşi .
Dosarul de înscriere la
concurs trebuie să conțină
obligatoriu
documentele
prevăzute la art. 49 alin. (1)
din H.G. nr.611/2008.
Condiţiile de participare şi
bibliografia stabilită se afişeaza la sediul Primăriei Municipiului Călăraşi.
Relaţii suplimentare se
pot obţine la Biroul Resurse
Umane Salarizare, telefon
0242311005 interior 111.

Anunţ angajare primăria Călărași
Primăria Municipiului Călăraşi organizează concurs
pentru recrutare în vederea
ocuparii funcțiilor publice de
execuție vacante de referent, clasa III, grad profesional superior – Compartimentul Financiar Contabil,
referent de specialitate, clasa II, grad superior – Compartimentul Impunere Persoane Fizice și Persoane
Juridice și Amenzi, 2 posturi
consilier superior – Compartimentul Urmărire Persoane
Fizice și Persoane Juridice,
2 posturi de consilier, clasa
I,grad principal Compartimentul Executare Persoane
Fizice și Persoane Juridice
– Direcția Economică din
cadrul Primăriei Municipiului
Călărași
Condiții cumulative pentru a participa la concursul
de recrutare pentru ocuparea funcției
publice de
execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional
superior – Compartimentul
Urmărire Persoane Fizice și
Persoane Juridice
la
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Direcția Economica din cadrul Primăriei Municipiului
Călărași
- sa îndeplinească condițiile art. 54 din legea
nr.188/1999 privind statutul
funcționarilor publici, republicată 2
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare
de lungă durată,absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul economic
- vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice :minimum 9 ani;
Condiții cumulative pentru a participa la concursul
de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de
execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional
principal – Compartimentul
Executare Persoane Fizice
și Persoane Juridice la
Direcția Economica din cadrul Primăriei Municipiului
Călărași
sa
îndeplinească

condițiile art. 54 din legea
nr.188/1999 privind statutul
funcționarilor publici, republicată 2
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare
de lungă durată,absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul economic
- vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice :minimum 5 ani;
Condiții cumulative pentru a participa la concursul
de recrutare pentru ocuparea funcției publice de
execuție vacante de referent
de specialitate, clasa II, grad
profesional superior – Compartimentul Impunere Persoane Fizice și Persoane
Juridice și Amenzi
la
Direcția Economica din cadrul Primăriei Municipiului
Călărași
sa
îndeplinească
condițiile art. 54 din legea
nr.188/1999 privind statutul
funcționarilor publici, repu-

blicată 2
- studii superioare de
scurtă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul economic
- vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice :minimum 9 ani;
Condiții cumulative pentru a participa la concursul
de recrutare pentru ocuparea funcției
publice de
execuție vacantă de referent, clasa III, grad profesional superior – Compartimentul Financiar Contabil
la Direcția Economică din
cadrul Primăriei Municipiului
Călărași
sa
îndeplinească
condițiile art. 54 din legea
nr.188/1999 privind statutul
funcționarilor publici, republicată 2
- studii liceale, respectiv
studii medii liceale, finalizate
cu diplomă de bacalaureat
în domeniul economic
- vechimea în specialitatea studiilor necesare exer-

citării funcţiei publice : 9 ani;
Concursul se organizeaza la sediul Primărie Municipiului Călaraşi din strada
București nr.140 A , în data
de 27.07-2017, ora 11,00 –
proba scrisa și 31.07.2017,
ora 14,00 interviul.
Dosarele de înscriere la
concurs se pot depune in
termen de 20 zile de la
data publicării prezentului
anunţ in Monitorul Oficial al
României , partea a III-a, la
Biroul Resurse Umane Salarizare din cadrul Primăriei
Municipiului Călaraşi
Dosarul de inscriere la
concurs trebuie să conțină
obligatoriu
documentele
prevăzute la art. 49 alin. (1)
din H.G. nr.611/2008.
Condiţiile de participare şi
bibliografia stabilită se afişeaza la sediul Primăriei
Municipiului Călăraşi.
Relaţii suplimentare se
pot obţine la Biroul Resurse
Umane Salarizare, telefon
0242311005 interior 111.
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Comuna Cuza-Vodă se modernizează continuu
în mandatul lui Marius Cojocaru
Marius Cojocaru este la
primul mandat de primar
al comunei Cuza-Vodă.
Tânăr şi ambiţios, provenind din mediul privat, a
reuşit să facă într-un an
cât alţii în zece. Şi cunoştinţele şi abilităţile dobândite în cadrul Facultăţii de
Management, Inginerie
Economică în Agricultură
şi Dezvoltare Economică,
a căror cursuri le-a absolvit în acest an, au contribuit la succesul său.
În urmă cu un an, când
a câştigat alegerile pentru
fotoliul de primar al comunei Cuza - Vodă, a gasit o
primarie cu multe dificienţe cu documente lipsă sau
în neregulă. Şi lipsa utilajelor sau starea de degradare a acestora constituiau o mare problemă pentru desfăşurarea activitaţilor de modernizare a comunei. Marius Cojocaru a
indentificat şi găsit surse
de finanţare pentru achiziţionarea unei vidanje noi a
unui tractor, şi de curand,
a unei motocositoare,
marca John Deere.
Cu aceste utilaje a reuşit pietruirea în regim propriu a 7 kilometri de drum,
făcând astfel mari economii la buget.
Staţiile de autobuz au
fost modernizate şi în momentul vizitei noastre în
comuna Cuza - Vodă sosise un autocamion încăr-

cat cu ghivece şi canapele
moderne. Tot în cadrul
amenajării peisagistice,
au fost plantaţi pe şoseaua principală, pe o lungime de 6 kilometrii pini,
frasini şi tei.
Echipa de fotbal a promovat în liga a IV-a şi primarul Marius Cojocaru va
moderniza stadionul din
Călăraşii Vechi. Alte proiecte imediate care vor fii
implemenate sunt: monitorizarea video a comunei,
iluminatul stradal total cu
lămpi cu led, modernizarea staţiei de tratare a apei
şi contorizarea abonatilor.
Marius Cojocaru: "Pen-

tru a veni în sprijinul micilor fermieri, am plantat 50
de hectare de lucernă, 2
hectare cu stejar şi 3 hectare cu salcâm. În urma
unei şedinţe cu fermierii sa făcut strategia locala,
unde s-a hotărât infiinţarea O.U.A.I Cuza - Vodă,
care va realiza sistemul
de irigaţii. Avem în plan înfiinţarea unei staţii de biogaz pentru reciclarea gunoiului de grajd.Spre deosebire de eoliene sau fotovoltaice, care depind de
cât de mult bate vântul
sau de soare, staţiile de
biogaz merg în continuu.
În plus, acestea vor da de
mâncare şi la ţăranii sau
fermierii din jur, care vor
avea o cerere sporită pentru mai multe culturi de porumb pe an după ce eventual, înainte de biogaz,
aveau terenurile nelucrate.
Vreau să asigur cetaţenii comunei că voi rămâne
acelaşi bun prieten al lor,
că mă voi consulta cu ei
de fiecare dată înainte de
luarea unei decizii care
priveşte ridicarea nivelului
calităţii vieţii a cetăţenilor.
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Medicii specialiști angajați în cadrul spitalului de la
începutul anului și până în prezent
Medicii specialiști care au
intrat în corpul medical al
Spitalului Județean de
Urgență „Dr. Pompei Samarian” de la începutul anului și
până în prezent sunt:
- dr. Sampa Maria – medic
primar obstetrică ginecologie
- dr. Dumitrescu Andrei –
medic primar obstetrică ginecologie (foto)
- dr. Ispas Camelia – medic specialist oftalmologie
- dr. Pascu Ștefania – medic specialist A.T.I
- dr. Florea Alina – medic
specialist A.T.I
- dr. Lică Adrian – medic
specialist chirurgie generală

- dr. Alhrachi Hassan –
medic specialist O.R.L
- dr. Ahmed-Shen-Mhmod
– medic specialist cardiologie
„Încercăm să acoperim
toate gărzile și toate secțiile
cu medici specialiști. Facem
toate demersurile care se
impun pentru a le oferi doctorilor condiții corespunzătoare de lucru și cazare”, a
declarat Adrian Comșa, managerul interimar al spitalului.
Vă reamintim că în cadrul
ultimei ședințe de consiliu
județean au fost aprobate și
stimulente financiare pentru
medici, prin acest proiect de

hotărâre aprobat în unanimitate de consilierii județeni.

Primarul Aurel Vasile răsplătește
performanţa
La sfârşitul anului şcolar,
elevii cu rezultate deosebite
la invățătură au fost premiați
cu biciclete, tablete și excursii. Primarul comunei Jegălia, Aurel Vasile, a promis încă de anul trecut că
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administrația publică locală
va susține performanța în
comuna de pe malul
Brațului Borcea. De asemenea, patru cadre didactice
au primit câte un laptop pentru activitatea din anul școlar

care tocmai s-a incheiat. Primăria comunei Jegălia este
una dintre puţinele comune
din judeţul Călăraşi care încurajează şi premiază elevii
şi cadrele ddidactice la sfârşitul anului şcolar.

Se dorește atât atragerea
cadrelor medicale către uni-

tatea spitalicească cât și
menținerea celor existente.

CSM Călărași - pepinieră
de campioni
Sportiva Ionela Denisa LUCA, de la CSM Călăraşi, a fost
selecţionată de către Federaţia Română de Atletism, în Lotul Naţional care va participa la Campionatul European de
Atletism pe echipe, competiţie majoră care se va desfăşura
în perioada 23-26.06.2017 la VAASA (Finlanda).
După cum se ştie, atleta CSM Călăraşi este medaliată
cu aur la prajină şi cu bronz la săritura în lungime la Campionatul Naţional de seniori 2017.
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„Hestia Junior's Cup” 2 - Călărași / 11-13 august 2017, ediția a 2-a
Turneul campionilor de mâine
„Hestia Junior's Cup „ a
ajuns la ce-a de-a 2-a ediție
și se va desfășura anul
acesta în perioada 11-13 August 2017. Competiția dedicată fotbalului juvenil se
adresează categoriilor de
vârstă 2009-2010 și 20072008

CSA Steaua, Academia Farul sau Luceafărul Brăila.

Mediatizarea / online /
televiziune / radio

Întrecerea a avut un suport
mediatic destul de bun, mai
multe ziare locale trecând în
revistă această competiție.
La nivel național, “Hestia
Întrecerea se va desfășura Junior's Cup” a fost mediatipe două terenuri, unul în ca- zată de postul de televiziune
drul complexului Hestia și Digi 24 Constanța și pe mai
celălalt pe terenul sintetic multe canale online din țară,
amplasat în cadrul Stadionu- printre care și site-ul
lui Municipal din Călărași. Federației Române de FotCompetiția este organizată bal (frf.ro).
de „Hotel Hestia„ Călărași în
Prin publicarea materialului
parteneriat cu Federația Ro- de presă de la Călărași,
mână de Fotbal, Direcția FRF-ul a deschis astfel o coJudețeană de Tineret și laborare cu organizatorii
Sport Călărași, Asociația acestei competiții. Pe plan
Județeană de Fotbal și AFC local, știrea referitoare la
Dunărea Călărași.
acest campionat a fost preluată de 80% din publicațiile
Ce a fost la prima ediție?
locale, online și print: Observator de Călărași, Realitatea
Deși a fost doar prima din Călărași, Ediția, Fapt Diediție, “Hestia Junior's Cup” vers, Obiectiv, Arena Media,
a avut parte de un real suc- Express de Călărași, Radio
ces, competiția fiind organi- Voces Campi, Stil FM, sunt
zată într-un timp foarte scurt doar o parte a presei locale
din punct de vedere calen- care au sprijinit acest turneu
daristic. Chiar și așa, la pri- prin suport mediatic.
ma ediție au participat echiPagina de facebook a evepe cu renume și tradiție: nimentului a fost creată chiar

în ziua de debut a
competiției. Chiar și așa, după doar două zile impactul a
fost unul bun cu peste
15.000 de vizualizări!
Chiar și după încheierea
evenimentului, pagina de facebook adresată acestei
competiții a rămas deschisă
pentru a avea pregătit următorul feedback al întrecerilor
care vor urma în cadrul „Hestia Cup”.
La capitolul premii, com-

petiția a beneficiat de un suport financiar destul de bun
din partea organizatorilor.
Este pentru prima dată când
la un concurs dedicat fotbalului juvenil, sponsorul principal, Hotel Hestia a oferit
premii în bani, asta pe lângă
diplome, tricouri, trofee și
medalii oferite de Direcția
Județeană
de
Sport
Călărași. De asemenea, au
fost făcute trofee speciale
din sticlă și fanioane pentru
prima ediție a acestei între-

ceri. Același lucru se va întâmpla și la finalul întrecerilor organizate anul acesta!
Pe viitor, “Hestia Junior's
Cup” va avea un suport mai
amplu în special din partea
Federației Române de Fotbal. Întrecerea este înscrisă
în Calendarul Competițional
al DJTS Călărași și beneficiază deja de suportul forului
fotbalistic Românesc, în
speță, Federația Română de
Fotbal.

Fotbal / Liga 2 / Dunărea a ajuns la patru achiziţii.
Unul dintre cei mai tehnici mijlocași ai Olimpiei merge la Călărași
Dunărea Călăraşi e foarte
activă pe piaţa transferurilor
în această perioadă. Echipa
antrenată de Adrian Mihalcea a bifat la începutul
acestei săptămâni a patra
achiziţie pentru noul sezon.
După atacanţii Gelu Velici
(25 de ani) şi Valentin Buhăcianu (23 de ani) şi mijlocaşul Andrei Puşcaşu (27 de
ani), gruparea care a încheiat sezonul Ligii 2 pe locul 7
a ajuns la un acord şi cu mijlocaşul Silviu Pană (25 de
ani), ultima dată la Olimpia
Satu Mare.
Conducerea clubului Dunărea a bătut palma pentru
următoarele două sezoane
cu Silviu Pană, jucător care
în campionatul recent încheiat a bifat 25 de meciuri
pentru Olimpia şi a înscris 8
goluri. Mijlocaşul bucureş-

tean a fost în dese rânduri
omul cu pasa decisivă, însă
plecarea lui Bogdan Andone
de la echipa sătmăreană şi
problemele financiare l-au
făcut să nu-şi mai prelungească înţelegerea şi să
dea curs oferte primite de la
Călăraşi.
"Silviu Pană a devenit jucătorul Dunării, semnând un
contract valabil până la 30
iunie 2019. Este un jucător
talentat, de care aveam nevoie. Îi doresc mult succes
la Călăraşi şi sper să aibă
cât mai multe evoluţii bune
sub tricoul Dunării", a declarat, pentru site-ul oficial al
echipei călărăşene, preşedintele Bogdan Leu.
În cariera sa, Pană a evoluat pentru Concordia Chiajna, Săgeata Năvodari, Viitorul Constanţa, FC Braşov şi

Olimpia Satu Mare. În Liga
1 a jucat pentru Concordia,
Săgeata şi Viitorul, iar în Liga 2 pentru Concordia, FC
Braşov şi Olimpia.
Luni ar fi trebuit să dea un
răspuns, dacă acceptă sau
nu oferta de prelungire a
contractului, portarul Cezar
Lungu, însă, se pare, că
acesta încă nu s-a hotărât,
având în vedere că site-ul
Dunării nu a mai dat nicio informaţie despre căpitanul
echipei.
Altfel, Dunărea, care pe
26 iunie are programată
reunirea, s-a despărţit după
încheierea campionatului de
jucătorii: M. Ştefan, Ţîră, Al.
Avram, Modra, Cincă, Ciocâlteu, Licu şi Ibrian, însă pe
acesta din urmă îl doresc
din nou împrumut de la Unirea Slobozia.
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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 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: 15000 E
H 1911 Progresul, et 4, izolatie- acoperis, 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 neg
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 : 11 500 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 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
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
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:
44.000 euro
H 1768 Zona 10 Nivele, et
4/10, D, 52 mp, cen-
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trala, 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 : 135.000 lei
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 1929. Str. Belsugului - Penny 2, et. 4, D, usa
metalica.PRET : 26.000 euro
H 1966. Str. Belsugului - Scola
11, et. 4, D, acoperis, renovat
2015, vedere Sud, termopan
reflectorizant, G+F, parchet,
modificat, CF si Intab. PRET :
30.000 euro
H 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 : 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 2032. Zona Scoala 5, parter, 45 mp, termopan, centrala,
parchet, CF si Intab. PRET :
27.000 euro
H 2033. Zona BRD-Flacara,
et. 4, acoperis, renovat, centrala, termopan, parchet, CF si Intab. PRET : 27000 E
H 2034. Str. Dunarea, et. 1, D,
55 mp, termopan, centrala, usa
met. PRET : 35.000 euro
H 2047. Zona Profi - 5 Calarasi, et. 3, ND, 40 mp, vedere
spate, centrala, termopan, usa
met, CF si Intab.PRET : 22.000
euro
H 2050. Str. Sulfinei - Scoala

11, et. 4, 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
H 2060. B-dul Republicii, et. 3,
SD, 48 mp, centrala, termopan,
bine intretinut, vedere Est, CF
si Intab.
PRET : 30.000 euro
H 2063. B-dul Republicii, et. 4,
ND, fara imbunatatiri.PRET :
16.000 euro.
H 2065. B-dul 1 Mai - parc, et.
2, D, centrala, termopan, vedere parc. PRET : 34.000 euro
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
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
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 : 150.000 lei
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,
cert. Energetic. PRET: 37.000
euro
H 1878 Borcea, et.3, ND,
centrala, termopan, parchet, g,
f, 50mp, 1 balcon inchis termopan, CF si intab.PRET: 25.000
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. Lic. Eminescu - Ambulanta, 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 zona, CF si
Intab.PRET : 149.000 lei
H 2001. B-dul Republicii, et. 3,
ND, 51 mp, convector, termopan, vedere bulevard, renovat
de 4 ani, izolat ext, usa met, CF
si Intab. PRET : 120.000 lei
H 2003. Str. Zefirului - Dir.
Agricola, et. 4, D, 77 mp, modificat, centrala, CF si Intab.
PRET : 34.000 euro
H 2005. Str. Navodari - Orizont, et. 3, D, 60 mp, centrala,
termopan, parchet, mobilat &
utilat.PRET : 40.00 euro
H 2011. Str. Progresul, et. 2,
SD, 60 mp, izolat ext, vedere
Sud, renovat in totalitate, centrala noua, termopan, mobilier
partial. CF si Intab. PRET :
50.000 euro
H 2020. Str. Cornisei, parter,
D, 65 mp, centrala, termopan,
debara pe casa scarii, usa stejar. CF si Intab. PRET : 45.000
E
H 2027. Aleea Constructorului, et. 4, D, acoperis, centrala,
termopan, parchet, usi noi.
PRET : 100.000 lei
H 2028. Bloc Flora, et. 1, modificat, renovat, 100 mp, CF si
Intab. PRET : 59.000 euro
H 2035. Zona Bazar - Jirlau,
et. 4, D, centrala, termopan,
parchet, G+F. PRET : 39.000
euro

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 :
48.000 euro
H 2054. Str. Borcea - Scoala
5, et. 4, D, 77 mp, centrala, termopan, CF si Intab. PRET :
37.000 euro
H 2062. Zona Pescarul, et. 4,
SD, gaze 2 focuri, termopan,
CF si Intab. PRET : 29.000 euro
VÂNZĂRI AP. CU 4 CAMERE
H 980 Zona 10 Nivele, SD, et
9, 90 mp, lift nefunctional.
PRET 59.000 lei neg.
H 1767 Str Rahova, zona Casa din Vis (ICIL) et 1/1, D, 100
mp, acoperis, centrala, termopan, 1 balcon , bloc din caramida, PRET: 42.000 euro
H 1832 Zona Mircea Voda,
parter, D, 90,51 mp, izolatie
ext., izolatie subsol, centrala, g,
f, parchet, termopan, usi lemn
noi, pretabil birouri, sp. com, cf
si intab.
PRET: 43.000 euro neg
H 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
H 2043. Zona Penny - str.
Trandafirilor, et. 4-5, D, centrala, termopan, G+F, terasa.
PRET : 55.000 euro

Timp liber

Centrul Cultural Judeţean Călărași
- Cinema 3D/2D PROGRAM
perioada 23 iunie - 9 iulie 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

23 iunie 2017

In atentia clientilor Cinema3D/2D
Calarasi!!!
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.

Redacția Realitatea din Călărași
Director coordonator: Leonida Jecu
Consultant: Adrian Arvinte
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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COMUNICAT DE PRESĂ
Universitatea de Știinţe Agronomice și Medicină Veterinară București, prin Filiala
Călărași a Facultăţii de Management, Inginerie economic în Agricultură și Dezvoltare
Rurală, ca lider de parteneriat, alături de partenerii: Camera de Comerţ și Industrie
Călărași, Asociaţia Acces Călărași, Filiala Silistra a Universităţii Anghel Kancev din Ruse,
Centrul de Inovare și Afaceri din Ruse, vă invită vineri- 30 iunie 2017, ora 11,00, în Sala
de ședinte a Consiliului Local Călărași la lansarea proiectului “Career Paths to Youth
Labour Mobility”/”Pași în carieră pentru mobilitatea fortei de muncă pentru tineret", cod 16.4.2.021., finanţat prin Programul: INTERREG V-A RO-BG, Axa prioritară4; Prioritatea de Investitii 1.
Valoarea totală a proiectului aprobată pentru finanţare este de 594.246,26 euro.
Sprijinul financiar total acordat pentru finanţarea proiectului este de 582.361,35 euro
care cuprinde 505.109,33 euro FEDR și 77.252,02 euro co-finanţare naţională, diferenţa
reprezentând contribuţie proprie.
Proiectul va fi implementat pe o perioadă de 18 luni.
GRUPUL ŢINTĂ: 32 studenţi din cadrul Filialei Călărași a Facultăţii de management,
Inginerie Economică și Dezvoltare Rurală a USAMV București; 20 studenti din cadrul Filialei Silistra a Universităţii din Ruse; 20 cadre didactice și reprezentanti ai ONG-urilor
din Bulgaria; 20 de cadre didactice și reprezentanti ai ONG-urilor din România.
În conformitate cu Strategia Europa 2020, proiectul permite o integrare orizontală și
o cooperare transfrontalieră cu instituţiile și organismele legate de ocuparea forţei de
muncă și reduce nivelul barierelor CBC identificate, prin oferirea a 8 iniţiative de ocupare a forţei de muncă. Acestea din urmă includ: aplicaţia mobilă "Cool to be mobile",
o schemă comună de învăţământ orientată spre piaţa muncii, instrumente comune bazate pe internet și târguri de locuri de muncă privind ocuparea forţei de muncă.
Pentru a avea impact asupra întregii regiuni transfrontaliere, proiectul investește în
furnizarea pe internet a informaţiilor cuprinzătoare și oficiale privind legislaţia în securitatea socială, ocuparea forţei de muncă și fiscalitate, precum și cursuri virtuale de
antreprenoriat.
“Career Paths to Youth Labour Mobility”/"Căi de carieră pentru mobilitatea forţei
de muncă în rândul tinerilor" oferă accesul a 5910 de persoane la 8 iniţiative comune
în domeniul ocupării forţei de muncă în rândul tinerilor.
Daniela Creţu
Manager Proiect
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