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Solicitanţii care au fost declaraţi eligibili sunt invitaţi să
participe pe 19 octombrie la sediul Primăriei Călărași,
la procedura de atribuire/licitaţie a locurilor de parcare

Următoarea ediţie a
cotidianului „Observator
de Călărași” va apărea marţi,
19 octombrie 2021.

Titlurile
zilei

Primăria Municipiului Călărași anunţă că, în urma analizării dosarelor depuse pentru procedura de atribuire/licitaţie
a locurilor de parcare de domiciliu/reședinţă, solicitanţii (soţ, soţie, fiu, fiică cu documente doveditoare sau
împuternicitul legal al solicitantului), care au fost declaraţi eligibili, sunt invitaţi să participe marţi, 19 octombrie, la
sediul primăriei, la procedura de atribuire/licitaţie.
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Săptămâna trecută, inspectorii ITM Călărași au aplicat
amenzi în valoare de 60.000 de lei, pentru muncă nedeclarată
Cristina BERHECI

• Strategia Smart City și
Planul de mobilitate
urbană 2021 - 2027 au
intrat în consultare
publică
•2
• Municipiul Olteniţa a
intrat în carantină de
noapte și în timpul
săptămânii
•4
• Polițiștii de frontieră
olteniţeni au depistat
două persoane care
transportau ilegal 151
de kilograme de pește
din diferite specii •5

Meteorologii au emis Cod Portocaliu, valabil
de joi până sâmbătă, în judeţele Teleorman, Olt,
Giurgiu, Călărași, Dolj, Ilfov și municipiul București

observatorcl@yahoo.com

În perioada 1 - 7 octombrie 2021, Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) al judeţului Călărași a efectuat
controale în următoarele domenii de activitate: lucrări
la instalaţiile electrice, activităţi de pază, agricultură,
construcţii, comerţ, întreţinerea și repararea autovehiculelor, transporturi, alte domenii de activitate.
În urma controalelor efectuate, au fost depistate următoarele deficienţe: neacordarea drepturilor salariale; angajatorul nu face dovada angajării in baza unui
certificat medical; societatea nu a numit prin decizie
lucrătorul care acordă primul ajutor în șantier; societatea a asigurat echipament individual de protecţie
(EIP) conform normativului, dar unele sortimente
prezentau uzură și nu era purtat în integralitatea sa,
de către toţi lucrătorii; societatea nu a îngrădit, marcat
și semnalizat cu toate dispozitivele, intrările și perimetrul șantierului; societatea nu completează în fișa
individuală de instruire, rubrica „traseul și durata de

Curs valutar
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Dolar
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Francul elveţian

4.9488 lei
5.8472 lei
4.2627 lei
2.5303 lei
4.6305 lei

m
k
m
m
k

deplasare la/de la serviciu”; instruirea lucrătorilor este
insuficientă: nu a fost prelucrat lucrătorilor manualul
de exploatare al tractoarelor și mașinilor agricole din
import, tematicile de instruire periodică nu au fost
aprobate de angajator; nu au fost luate măsuri privind
respectarea reglementărilor de securitate privind utilizarea, întreţinerea, revizia sau repararea periodică a
echipamentelor de muncă; (...).
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Pentru a ajunge cât mai ușor la
publicul ţintă, anunţurile de
mică publicitate vor fi publicate
GRATUIT și online, pe site-ul
www.observatorcl.info

Cristina BERHECI
observatorcl@yahoo.com

Meteorologii au emis un nou
Cod Portocaliu valabil de joi, 14 octombrie, de la ora 13:00, până sâmbătă, 16 octombrie, la ora 14:00.
În județele Teleorman, Olt,

Giurgiu, Călărași, Dolj, Ilfov și municipiul București și în special în
jumătatea sudică a județelor Argeș,
Dâmbovița, Vâlcea și Gorj va ploua abundent și se vor acumula
cantități de apă în general de
40...60 de litri pe metru pătrat.
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Vremea
Călărași
Oltenița
Lehliu-Gară
Fundulea
Budești

14 ...10oC
14 ...10oC
13 ...10oC
13 ... 9oC
13 ... 9oC
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Strategia Smart City și Planul de mobilitate urbană
2021 - 2027 au intrat în consultare publică
Ștefan TREPĂDUȘ
observatorcl@yahoo.com

Echipe de tineri care scriu
coduri din România vor
concura pentru a obține
titlul de câștigător al ediției
din 2021 a Săptămânii
UE a programării
Cristina BERHECI
observatorcl@yahoo.com

Săptămâna UE a programării, o inițiativă la nivel local coordonată de Comisia Europeană, care se axează pe stimularea gândirii computaționale, a codificării și a competențelor digitale conexe
ale tinerilor, precum și pe formarea cadrelor didactice, a început în data de 7
octombrie 2021 cu un eveniment online, la ora 18:00 (ora României).
Thierry Breton, comisarul pentru
piața internă, a afirmat: „Capacitatea
de a înțelege coduri și de a le scrie sub
formă de secvențe semnificative este cu
adevărat superputerea secolului 21.
Cei care participă la Săptămâna UE
a programării au o ocazie minunată
de a dobândi competențe de programare și de a le îmbunătăți, sau de a-i
învăța pe alții cum să programeze”.
Participanții la Săptămâna UE a
programării din acest an pot participa la 18 provocări ale Săptămânii
programării, care includ exemple
concrete privind modul în care programarea poate fi adusă în sala de
clasă de Săptămâna programării, de
partenerii săi și de comunitate. Adevărații entuziaști pot participa la mai
multe provocări, inclusiv cea de bingo a Săptămânii programării, și își
pot împărtăși rezultatele pe platformele de comunicare socială pentru
a câștiga premii originale.
Organizatorii de activități sunt, de
asemenea, încurajați să constituie
rețele CodeWeek4All formate din cel
puțin zece grupuri care împărtășesc
aceeași viziune sau din trei țări diferite
și să obțină certificate de excelență.
Pe 14 octombrie, echipe de tineri
care scriu coduri din Grecia, Irlanda,
Italia, Letonia, Slovenia și România
au concurat pentru a obține titlul de
câștigător al ediției din 2021 a Săptămânii UE a programării.
În cele din urmă, până pe 18 octombrie, cadrele didactice din învățământul preșcolar, primar și secundar din toate domeniile care
sunt interesate să le predea elevilor
lor programarea și gândirea computațională pot participa la o tabără
online de 15 de ore în cadrul Săptămânii UE a programării.
Pentru cei interesați să urmărească
Săptămâna UE a programării, un
ghișeu unic de resurse gratuite este
disponibil în secțiunile Learn și Teach
ale site-ului. Mai multe informații sunt
disponibile la adresa: https://digitalstrategy.ec.europa.eu/en/news/eu-code-week-kicks-thousands-activities18-new-coding-challengeseuropean-hackathon-final-and.
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Primăria Municipiului Călărași
a anunțat în data de 14 octombrie
2021 faptul că două strategii de
dezvoltare a orașului se află în consultare publică. Este vorba despre
„Planul de mobilitate urbană durabilă” și „Strategia SmartCity pentru
municipiul Călărași și Zona Urbană
Funcțională Călărași”, ambele realizate pentru perioada 2021 - 2027.
Planul de mobilitate urbană reprezintă o documentație complementară strategiei de dezvoltare teritorială periurbană/metropolitană
și a planului urbanistic general
(P.U.G.) și constituie instrumentul
de planificare strategică teritorială
prin care este corelată dezvoltarea
spațială a localităților și a zonei periurbane/metropolitane a acestora
cu nevoile de mobilitate și transport
ale persoanelor și mărfurilor, având
ca ținte principale îmbunătățirea
accesibilității și o bună integrare a
diferitelor moduri de mobilitate și

transport.
Prin acest Plan sunt definite
strategii, politici, proiecte și priorități pentru un transport durabil,
având drept scop susținerea unei
creșteri economice sustenabile, inclusiv din punct de vedere social și
al protecției mediului, în toate zonele urbane.
Conceptul „Smart City” se referă la un oraș inovator care utilizează soluții în domeniul tehnologiei
informațiilor și a comunicațiilor, a
datelor colectate în timp real de la
echipamentele utilizate și prin proiectarea inteligentă a dezvoltării localității pentru îmbunătățirea calității vieții, eficiența serviciilor urbane și competitivitatea.
În ceea ce privește dezvoltarea
Zonei Urbane Funcționale Călărași se va pune accentul pe relaționările necesare a fi dezvoltate și
operaționalizate între Unitățile
Administrative Teritoriale aparținătoare, prin oferirea de soluții la
multiple probleme într-o manieră
eficientă și eficace, reproiectarea

relațiilor dintre administrație și
sectorul privat, organizații nonprofit, comunități și cetățenji și asigurarea sinergiilor și interoperabilitatea în cadrul domeniilor de
mobilitate, energie și mediu, educație, sănătate și utilități.
Aceste documente, fiind de o
amplă întindere, pot fi consultate
accesând link-urile prezentate pe

pagina oficială de Facebook „Primăria Municipiului Călărași”.
Comentariile și sugestiile cu
privire la aceste strategii de dezvoltare pot fi trimise pe e-mail la office@primariacalarasi.ro sau la sediul instituției, strada București, nr.
140A, Călărași. Data până la care
pot fi trimise sugestiile și comentariile este 26 noiembrie 2021.

Cele mai puţine radieri de firme au fost consemnate în judeţele
Ialomiţa, Covasna și Călărași, în primele opt luni din acest an
Numărul firmelor radiate la
nivel naţional a crescut cu
30,96% în primele opt luni din
2021, comparativ cu perioada similară a anului trecut, până la
42.242 de radieri, conform statisticilor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC).
În perioada ianuarie - august
2020 au fost consemnate 32.255
de radieri.
Cele mai multe radieri în primele opt luni ale acestui an au fost
înregistrate în municipiul București - 6.824 (plus 34,44% faţă de
ianuarie-august 2020) și în judeţele
Timiș - 2.033 (plus 52,86%), Constanţa - 1.826 (plus 27,87%) și Cluj
- 1.822 (plus 22,20%).
La polul opus, cele mai puţine radieri au fost consemnate în judeţele
Ialomiţa - 331 (în creștere cu 58,37%

faţă de primele opt luni ale anului
trecut), Covasna - 358 (plus 59,11%)
și Călărași - 369 (plus 44,14%).

Creșterile cele mai semnificative ale numărului de radieri s-au
înregistrat în judeţele Alba (plus

71,20%), Covasna (plus 59,11%),
Ialomiţa (plus 58,37%) și Vrancea
(plus 58,29%). În perioada analizată nu au fost consemnate scăderi în ceea ce privește numărul
firmelor radiate.
Pe domenii de activitate, numărul cel mai mare de radieri a fost
înregistrat în comerţul cu ridicata
și cu amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor - 11.517
(plus 33,18% raportat la ianuarieaugust 2020), construcţii - 3.926
(plus 29,87%), activităţi profesionale, știinţifice și tehnice - 3.550
(plus 31,04%) și industria prelucrătoare - 3.386 (plus 31,04%).
În august 2021, au fost consemnate 4.575 radieri de firme, cele
mai multe în București (776) și în
judeţele Timiș (252), Ilfov și Constanţa (223). (Agerpres)

ANUNȚ PUBLIC
Mînzat Dragoș anunță publicul interesat asupra realizării primei versiuni a planului și declanșarea etapei de
încadrare la Plan Urbanistic Zonal – ”Lotizare pentru case
de vacanță”.
Consultarea primei versiuni a planului se face la sediul
beneficiarului Str. Răscoala 1907, nr. 10, Sector 2, mun.
București, în zilele lucrătoare între orele 09:00-16:00.
Comentarii/sugestii se primesc în scris la sediul A.P.M.
Călărași, Șos. Chiciu, nr. 2, judeţul Călărași, în zilele de
Luni până Vineri, între orele 09:00-13:00, tel/fax
0242/315.035 și 0242/311.926, precum și pe adresa: office@apmcl.anpm.ro până la data de 03.11.2021.

Adresa redacției:
Telefon/fax:
e-mail:
web:

Strada București nr. 396, OP1 - CP 8,
Călărași, CL, cod 910010, (incinta PREFAB S.A.),
0242/314.711,
observatorcl@yahoo.com / observatorcl@gmail.com,
www.observatorcl.info
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Solicitanţii care au fost declaraţi eligibili sunt invitaţi să
participe pe 19 octombrie la sediul Primăriei Călărași, la
procedura de atribuire/licitaţie a locurilor de parcare
Cristina BERHECI
observatorcl@yahoo.com

Primăria Municipiului Călărași
anunţă că, în urma analizării dosarelor depuse pentru procedura
de atribuire/licitaţie a locurilor de
parcare de domiciliu/reședinţă,
solicitanţii (soţ, soţie, fiu, fiică cu
documente doveditoare sau împuternicitul legal al solicitantului), care au fost declaraţi eligibili,
sunt invitaţi să participe marţi, 19
octombrie, la sediul primăriei, la
procedura de atribuire/licitaţie.
Pentru strada Zăvoiului, blocurile I15, I16 și I17 (17 locuri), procedura de atribuire/licitaţie va

avea loc la ora 09:00. Pentru strada Zăvoiului, blocurile I18, I19 și
I20 (41 de locuri), procedura de
atribuire/licitaţie va avea loc la ora
09:30. Pentru strada Borcea, blocurile L20 și L21 (38 de locuri),
procedura de atribuire/licitaţie va
avea loc la ora 10:00. Pentru strada Bărăganului, blocul L32 (15 locuri), procedura de atribuire/licitaţie va avea loc la ora 10:30. Pentru strada Parcului, blocurile L33,
L34 și L35 (23 de locuri), procedura de atribuire/licitaţie va avea
loc la ora 10:30. Pentru strada Bărăganului, blocurile L40, L41, L43
și L44 (33 de locuri), procedura
de atribuire/licitaţie va avea loc la

ora 11:00. Pentru strada Sulfinei,
blocurile H6, scara B, H7, H8 și
H9, scara A (54 de locuri), procedura de atribuire/licitaţie va avea
loc la ora 11:30. Pentru strada Zefirului, blocurile H7, scara B, și
H8 (nouă locuri), scara B, procedura de atribuire/licitaţie va avea
loc la ora 12:00. Pentru strada Zefirului, blocul H5 (12 locuri), procedura de atribuire/licitaţie va
avea loc la ora 12:00. Pentru strada Zefirului, blocul H5, scara A,
procedura de atribuire/licitaţie va
avea loc la ora 12:00.
Tabelul cu persoanele eligibile/neeligibile poate fi consultat pe site-ul
Primăriei Municipiului Călărași.

Meteorologii au emis Cod Portocaliu, valabil de joi până sâmbătă, în
judeţele Teleorman, Olt, Giurgiu, Călărași, Dolj, Ilfov și municipiul București
Cristina BERHECI
observatorcl@yahoo.com

Meteorologii au emis un nou
Cod Portocaliu valabil de joi, 14
octombrie, de la ora 13:00, până
sâmbătă, 16 octombrie, la ora
14:00.
În județele Teleorman, Olt,
Giurgiu, Călărași, Dolj, Ilfov și
municipiul București și în special
în jumătatea sudică a județelor Argeș, Dâmbovița, Vâlcea și Gorj va
ploua abundent și se vor acumula
cantități de apă în general de
40...60 de litri pe metru pătrat.

Romsilva pune la dispoziția populației până la finalul
anului încă 700 de mii de metri cubi de lemn pentru foc

Recomandările
Inspectoratului General
pentru Situaţii de
Urgenţă pentru
populație
Pentru evacuarea normală a
apelor pluviale, luați măsuri pentru curăţarea șanţurilor și rigolelor
de scurgere.
În cazul creșterii debitelor pe
anumite cursuri de apă, nu traversați râurile prin apă și nu vă apropiați de malurile acestora. În situa-

407 locuri de muncă
vacante, disponibile în
Spaţiul Economic European

Cristina BERHECI
Cristina BERHECI

observatorcl@yahoo.com

observatorcl@yahoo.com

Regia Națională a Pădurilor Romsilva a vândut direct populației,
până în prezent, 1.065.229 de metri
cubi lemn pentru foc, iar până la finalul anului va pune pe piață direct
către persoanele fizice interesate alți
peste 700.000 de metri cubi.
Astfel, până la finalul anului,
Romsilva asigură furnizarea unui
total de circa 1,7 milioane de metri
cubi lemn pentru foc din pădurile
proprietatea publică a statului.
În acest moment, în depozitele
ocoalelor silvice din cadrul Romsilva
se află un stoc de circa 250.000 de
metri cubi de lemn pentru încălzirea
locuințelor.
Prețul mediu de valorificare a
lemnului pentru foc din acest an
este de 183,21 de lei, fără TVA, iar
prețul variază în funcție de specie,
sortiment și locul de livrare. Numeroase ocoale silvice din cadrul
Romsilva asigură, contra cost, și
transportul lemnelor pentru foc.

www.observatorcl.info
Cotidianul aproape de tine!

Angajatorii din Spaţiul Economic
European oferă, prin intermediul reţelei Eures România, 407 locuri de
muncă vacante, după cum urmează:
Germania - 278 de locuri de muncă
pentru: muncitor în construcții, maistru în construcții, lucrător în construcții, educator/educatoare, tăietor de
carne și lucrător în producţie, vopsitor
industrial, sudor carbon/oţel inoxidabil, sudor aluminiu; Spania - 69 de locuri de muncă pentru: inginer IT, șofer
transport internațional, cercetător știiToate prețurile și volumele de lemn
pentru foc sunt afișate la sediile ocoalelor silvice din cadrul Romsilva și, în
format electronic și centralizat, pe pagina de internet www.rosilva.ro, la secțiunea „Disponibil lemn pentru foc”,
aceste date fiind actualizate periodic.
Regia Națională a Pădurilor Romsilva administrează 3,13 mi-

lioane de hectare de păduri proprietatea publică a statului, circa 48%
din pădurile țării, și asigură servicii
silvice pentru circa un milion hectare de păduri aflate în alte forme de
proprietate. Din totalul pădurilor
proprietatea publică a statului, 80%
dețin certificarea managementului
forestier în standard internațional.

ţia manifestării vântului puternic,
rămâneți în spaţii închise care să
vă asigure protecţia și evitați deplasarea în zone cu copaci, panouri
publicitare sau stâlpi de electricitate care ar putea fi doborâţi.
Mai multe informaţii despre
modul de comportare în cazul manifestării fenomenelor meteorologice periculoase pot fi obţinute prin
accesarea portalului Fii pregătit (fiipregatit.ro/ghid/furtuna/ și fiipregatit.ro/ghid/ghid-inundatie/) sau
prin intermediul aplicaţiei DSU, care poate fi descărcată gratuit din
Google Play Store și AppStore.
nțific; Finlanda - 43 de locuri de muncă pentru: personal curățenie, operator
depozit industria lemnului, operator
banda - industria lemnului, operator
asamblare - industria lemnului, operator confecționer măști sanitare, operator procesare carne; Irlanda - zece locuri de muncă pentru: dulgher; Olanda - patru locuri de muncă pentru: culegător mere, culegător flori; Franța două locuri de muncă pentru farmacist; Norvegia - un loc de muncă pentru: zidar/faianțar.
Persoanele interesate să ocupe
un loc de muncă în Spaţiul Economic European pot consulta ofertele
accesând www.anofm.ro/EURES.
Persoanele interesate să ocupe
un loc de muncă se pot adresa
Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă din Călărași.
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Municipiul Olteniţa a intrat în carantină de noapte și în timpul săptămânii
Cristina BERHECI
observatorcl@yahoo.com

Municipiul Oltenița a intrat, începând de marţi, 12 octombrie
2021, în carantină de noapte și în
timpul săptămânii, după ce rata de
infectare cu Covid-19 a ajuns la
8,77, potrivit Direcţiei de Sănătate
Publică a judeţului Călărași.
După ce municipiul Oltenița a
ajuns la o rată de infectare de 8,77
la mie, începând de marţi, 12 octombrie, se interzice circulația persoanelor în afara locuinței în intervalul orar 20:00 - 05:00, cu anumi-

te excepții.
Magazinele se închid la ora
22:00.
Persoanele vaccinate și cele trecute prin boală nu sunt vizate de
restricții.
Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la
cererea personalului autorităților
abilitate, legitimația de serviciu sau
adeverința eliberată de angajator
ori o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.
De asemenea, pentru verificarea motivului deplasării în

interes personal, persoanele
sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților
abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în
prealabil.
Declaraţia pe propria răspundere se poate descarca de la adresa
https://cl.prefectura.mai.gov.ro/wp
-content/uploads/sites/35/2021/10/declaratie.pdf, iar
adeverinţa angajator se poate descărca de la adresa https://cl.prefectu r a . m ai . gov. ro / w p content/uploads/sites/35/2021/10/adeverinta.pdf.

Săptămâna trecută, inspectorii ITM Călărași au aplicat amenzi în
valoare de 60.000 de lei, pentru muncă nedeclarată
Cristina BERHECI
observatorcl@yahoo.com

În perioada 1 - 7 octombrie
2021, Inspectoratul Teritorial de
Muncă (ITM) al judeţului Călărași a efectuat controale în următoarele domenii de activitate:

lucrări la instalaţiile electrice,
activităţi de pază, agricultură,
construcţii, comerţ, întreţinerea
și repararea autovehiculelor,
transporturi, alte domenii de
activitate.
În urma controalelor efectuate, au fost depistate următoarele

deficienţe: neacordarea drepturilor salariale; angajatorul nu face
dovada angajării in baza unui
certificat medical; societatea nu a
numit prin decizie lucrătorul care
acordă primul ajutor în șantier;
societatea a asigurat echipament
individual de protecţie (EIP) conform normativului, dar unele
sortimente prezentau uzură și nu
era purtat în integralitatea sa, de
către toţi lucrătorii; societatea nu
a îngrădit, marcat și semnalizat
cu toate dispozitivele, intrările și
perimetrul șantierului; societatea
nu completează în fișa individuală de instruire, rubrica „traseul și
durata de deplasare la/de la serviciu”; instruirea lucrătorilor este
insuficientă: nu a fost prelucrat
lucrătorilor manualul de exploatare al tractoarelor și mașinilor
agricole din import, tematicile de
instruire periodică nu au fost
aprobate de angajator; nu au fost

luate măsuri privind respectarea
reglementărilor de securitate privind utilizarea, întreţinerea, revizia sau repararea periodică a
echipamentelor de muncă; planul
de prevenire și protecţie nu a fost
completat cu măsuri sanitare și
organizatorice, bazat pe noua
evaluare a riscurilor în condiţii de
contaminare cu SARS-CoV-2;
exista o decizie de desemnare a
lucrătorilor care aplică măsurile
de prim ajutor, însă aceștia nu
sunt instruiţi de către o persoană
competentă; nu s-a completat
evaluarea sănătăţii la locurile de
muncă din societate, specifică
condiţiilor de contaminare epidemiologică și pentru combaterea
răspândirii SARS-CoV-2.
Inspectorii din cadrul Compartimentului Relaţii de Muncă au verificat 15 angajatori, unul a fost
sancţionat și s-au aplicat amenzi în
valoare de 60.000 de lei, pentru

muncă nedeclarată. Au fost dispuse șapte măsuri cu termene precise
de rezolvare.
Inspectorii de muncă din cadrul Compartimentului SSM au
efectuat 17 controale, 15 angajatori
au fost sancţionaţi, și s-au aplicat
amenzi în valoare de 17.000 de
lei. Pentru remedierea deficienţelor, s-au aplicat 33 de măsuri cu
termene precise de rezolvare.
În perioada 30 august - 17 decembrie 2021, ITM va continua să
acorde prioritate acţiunilor de comunicare a scrisorilor de informare către angajatorii care prestează
activitate în domeniile susceptibile
de utilizare a muncii nedeclarate
sau subdeclarate.
Totodată, Inspectoratul Teritorial de Muncă al judeţului Călărași
va continua verificarea modului de
respectare a Legii nr. 55/2020, pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de Covid-19.

Activitatea Bibliotecii Județene Călărași se desfășoară
începând de joi cu respectarea mai multor condiții
Cristina BERHECI
observatorcl@yahoo.com

Având în vedere faptul că rata
de incidență Covid-19 a depășit
6/1000 locuitori în municipiul Călărași, în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 932/2021, cu
modificările și completările ulterioare, începând de joi, 14 octombrie 2021, activitatea Bibliotecii Județene „Alexandru Odobescu” din
Călărași se desfășoară cu respectarea mai multor condiții.
Accesul în instituție se face numai pe intrarea principală, după
măsurarea temperaturii, dezinfectarea mâinilor și cu purtarea măștii
de protecție.
Accesul în sălile de împrumut și
în sălile de activități este permis în
baza certificatului digital al Uniunii Europene privind Covid-19,
doar persoanelor care sunt vacci-
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nate împotriva virusului SARSCoV-2 și pentru care au trecut zece
zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanelor care se află în perioada
cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a
zi ulterioară confirmării infectării
cu virusul SARS-CoV-2, conform
condiţiilor stabilite prin ordinul
comun al ministrului culturii și al
ministrului Sănătăţii, emis în temeiul art. 44 și al art. 71 alin. (2)
din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare.
Atestarea vaccinării sau vindecării de infecţia cu virusul SARSCoV-2 se realizează prin intermediul certificatelor digitale ale
Uniunii Europene privind Covid-19, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr. 68/2021 privind
adoptarea unor măsuri pentru
punerea în aplicare a cadrului

european pentru eliberarea, verificarea și acceptarea certificatului
digital al Uniunii Europene privind Covid pentru a facilita libera circulaţie pe durata pandemiei
de Covid-19, cu modificările și
completările ulterioare.
Utilizarea Sălii de Lectură și a
Mediatecii, precum și organizarea
și desfășurarea activităţilor în cadrul instituției sunt permise cu
participarea utilizatorilor până la
50% din capacitatea spațiului și cu
purtarea măștii de protecţie .
În sălile de împrumut pot intra
maximum șase persoane simultan,
respectând distanța de doi metri
între persoanele aflate în încăpere.
Utilizatorii care nu îndeplinesc
criteriile de acces pot beneficia de
împrumut de documente, la serviciul de recepție al instituției.
Pentru o circulație cât mai rapidă și facilă a publicațiilor existente

în fondul Bibliotecii Județene Călărași, cititorii sunt rugaţi să acceseze Catalogul on-line, regăsit în
partea de jos a paginii web a bibliotecii: https://www.bjcalarasi.ro.

Rezervări și informații se pot
obține la numărul de telefon
0242/316.757 sau pe pagina de
Facebook a bibliotecii: Biblioteca
Judeteana Calarasi.
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Polițiștii de frontieră olteniţeni au depistat două persoane care
transportau ilegal 151 de kilograme de pește din diferite specii
Cristina BERHECI
observatorcl@yahoo.com

Polițiștii de frontieră din cadrul
Inspectoratului Teritorial al Poliției
de Frontieră Giurgiu - Sectorul
Poliției de Frontieră Oltenița au
depistat, în zona de competență,
două persoane care transportau
diferite specii de pește, în cantitate
totală de 151 de kilograme, fără a
deține documente legale.
În cursul zilei de marţi, 12 octombrie, poliţiștii de frontieră din
cadrul Sectorului Poliţiei de Fron-

tieră Oltenița au desfășurat acţiuni
specifice pe linia prevenirii și combaterii braconajului piscicol, în zona de competenţă.
Astfel, pe raza localităților Luica
și Mănăstirea, din județul Călărași,
au fost depistaţi doi cetăţeni români, în vârstă de 54, respectiv 59
de ani, care transportau cu autoturismele personale, diferite specii de
pește, în cantitate totală de 151 de
kilograme.
În cadrul verificărilor, cei doi
șoferi nu au putut prezenta colegilor noștri documente de proveniență pentru marfa transportată.

Întreaga cantitate de pește a fost
ridicată și predată către Direcţia
Sanitară Veterinară și pentru Siguranţa Alimentelor Călărași, iar polițiștii de frontieră efectuează în
prezent cercetări față de persoanele în cauză pentru săvârșirea infracțiunii de „deținerea, transportul
sau comercializarea fără documente legale a peștelui și altor viețuitoare acvatice obținute din pescuit ori
produselor din pește”, faptă prevăzută și pedepsită de articolul 64, litera h din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr. 23/2008 privind
pescuitul și acvacultura.

Depistat de polițiștii rutieri sub
influența băuturilor alcoolice
Cristina BERHECI
observatorcl@yahoo.com

În data de 12 octombrie 2021,
polițiștii au depistat pe DN3, un
bărbat în vârstă de 61 de ani, din
orașul Lehliu Gară, județul Călărași, în timp ce conducea un vehicul, deși se afla sub influența bău-

Reținut de polițiști pentru conducere fără permis
Cristina BERHECI
observatorcl@yahoo.com

În seara zilei de 12 octombrie
a.c., polițiștii din cadrul Biroului
de Ordine Publică au depistat pe
strada Rocadei, din municipiul
Călărași, un bărbat în vârstă de 33
de ani, din comuna Modelu, județul Călărași, în timp ce conducea
un autovehicul, deși nu poseda
permis.
Pe numele acestuia, polițiștii au
întocmit dosar penal sub aspectul
săvârșirii infracțiunii de conducere
a unui vehicul fără permis, ulterior
a fost luată măsura reținerii pentru
24 de ore, fiind depus în Centrul

Cristina BERHECI

Primăria Comunei Ulmeni
aduce la cunostinţă că în perioada 18 - 21 octombrie 2021,
între orele 08:00 și 16:00, se execută trageri cu muniţie de război de către Serviciul Teritorial
de Reținere și Arestare Preventivă
din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Călărași, urmând a fi

prezentat instanței de judecată cu
propunere de luare a unei măsuri
preventive.

dă cetățenilor să manifeste înțelegere față de măsurile luate, să
adopte un comportament civilizat,
să respecte indicațiile jandarmilor,
să respecte regulile de igienă individuală pentru prevenirea conta-

minării și limitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2, să evite conflictele de orice natură și să anunțe
cea mai apropiată patrulă de jandarmi, dacă observă persoane care
au un comportament antisocial.

Cristina BERHECI
observatorcl@yahoo.com
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Pe numele celui în cauză, polițiștii au întocmit dosar penal
sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul
sub influența alcoolului, totodată, fiindu-i suspendat permisul
de conducere pe o perioadă nedeterminată, până la soluționarea cauzei.

Restricţii de circulaţie în perioada
18 - 21 octombrie, în zona
Poligonului „Gumelniţa”/ Se execută
trageri cu muniţie de război
observatorcl@yahoo.com

Jandarmii călărășeni au
asigurat măsurile de
ordine și siguranţă
publică la Sărbătoarea
Sfintei Cuvioase
Parascheva
Sărbătoarea Sfintei Cuvioase
Parascheva (14 octombrie) i-a
adus pe jandarmii călărășeni în
zona lăcașurilor de cult din municipiul Călărași pentru asigurarea
protecției participanților precum
și a măsurilor de ordine publică în
zona acestora.
Jandarmeria Călărași recoman-

turilor alcoolice.
La testarea cu aparatul etilotest
acesta a prezentat o concentrație
alcoolică de 0,84 mg/l alcool pur în
aerul expirat.
Șoferul fost condus la spital, unde i-au fost recoltate mostre biologice necesare în vederea stabilirii
alcoolemiei.

al Poliţiei de Frontieră Călărași,
în Poligonul „Gumelniţa” de pe
raza teritorială a municipiului
Olteniţa.
Ca urmare a acestui fapt, se interzice astfel circulaţia pe drumurile din imediata vecinătate a poligonului în vederea prevenirii accidentelor.
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DE INTERES GENERAL
Medicul vă recomandă

Mască pentru păr cu ulei de măsline: ce ingrediente poţi folosi
Sinaxar
Astăzi, 15 octombrie, Sfântul
Sfinţit Mucenic Lucian, preotul
din Antiohia.

Calendarul lunii

Telefon gară
• Informații - 0729/952.000

Telefon autogară
• Autogara Orizont
0242/332.292

Telefoane taxi
• Trans Avantaj - 0242/333.462
• Cri Taxi - 0242/332.277
• Taxi Rotax - 0242/333.522
• Alitrans - 0242/312.191
• Leonard Trans - 0242/331.455

Telefoane instituții
• Consiliul Județean
Călărași - 0242/311.301
• Primăria municipiului
Călărași - 0242/313.151
• Primăria municipiului
Oltenița - 0242/510.815
• PrimăriaFundulea-0242/642.084
• Primăria Lehliu-Gară 0242/640.888
• Primăria Budești -0242/528.300

Farmacii non-stop
• Farma Big SRL, str. Prel.
București, nr. 24, lângă Direcţia
Agricolă. Tel. 0242/319.191.
• Neopharm - str. Parcului, bl.
K3, parter, tel. 0242/306.919.
• City Pharma - str. București,
bl. N2, tel. 0242/331.189.
• Depomedica, str. Belșugului,
bl. K7, parter. Tel. 0242/334.291.

Programul de audienţe
al Consiliului Judeţean
Călărași
Luni 10:00 - 14:00 Secretar al
judeţului jr. Emil Mușat
Miercuri 10:00 - 12:00 Președinte
Vasile Iliuță

Telefoane urgență

• Poliție
• Ambulanță
• Pompieri

112
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dratare și catifelare.
Așadar, ai nevoie de: un ou, două linguriţe de miere, două linguriţe de ulei de măsline.
Mod de preparare
Într-un bol sparge oul și bate-l
bine, apoi adaugă mierea și uleiul
de măsline. Poţi încălzi câteva secunde ingredientele pentru o consistenţă mai delicată.

Fără dar și poate, uleiul de măsline este cel mai popular ingredient din bucătărie folosit nu doar
în preparatele culinare, ci și în
scop cosmetic, astfel beneficiile
sale fiind extinse și în alte domenii. De fapt, mii de ani uleiul de
măsline a fost folosit pentru hidratarea părului. Deși nu există
prea multe cercetări care să sprijine folosirea uleiului de măsline
în scopul îngrijirii părului, întâlnim totuși câteva cercetări care
vorbesc despre efectele pe care le
are atunci când este folosit ca
mască pentru păr, alături de alte
ingrediente.
Așa cum bine știm, măștile
pentru păr sunt acele tratamente
leave-in lăsate să acţioneze pe o
perioadă mai lungă de timp, undeva între 30 de minute și două
ore, în funcţie de ingredientele folosite, tipul de păr și nevoile lui.

Beneficiile uleiului de
măsline pentru păr
Mineralele și uleiurile vegetale
vin în ajutorul sănătăţii firului de
păr rupt sau deteriorat și au efect
de hidratare. Deși nu există un
studiu clar care să se concetreze
asupra uleiului de măsline, există
date care sugerează că uleiurile
mononesaturale și cele saturale
penetrează rapid firul de păr, fiind
mult mai eficiente decât uleiurile
polinesaturate. Cu alte cuvinte, folosind ingrediente ca uleiul de măsline, poate oferi numeroase beneficii firului de păr. Potrivit unui review din 2017 în privinţa beneficiilor uleiului de măsline, un com-

Mască pentru păr cu ulei
de măsline și avocado

pus numit scualen, care se regăsește în uleiul de măsline virgin și care are capacitatea de a hidrata în
profunzime. Totodată este un
compus care se folosește în numeroase produse cosmetice.
Uleiul de măsline virgin conţine vitamina E și alţi antioxidanţi.
Un studiu din 2010 sugerează că
un nutrient regăsit în familia vitaminei E poate ajuta la creșterea firului de păr.

Funcţionează pentru
toate tipurile de păr?
Măștile pentru păr cu ulei de

măsline sunt ideale pentru părul:
subţire, uscat, deteriorat, vopsit și
tratat chimic,pisicos, gras.

Mască pentru păr cu ulei
de măsline, ouă și miere

Vitaminele, mineralele și acizii
grași care se regăsesc în avocado ar
ajuta la hidratarea firului de păr.
Datorită acestora, cuticula firului de
păr poate fi hrănită și regenerată, iar
astfel se previne ruperea părului.
Ai nevoie de: o jumătate de
avocado, două linguriţe de ulei de
măsline.
Mod de preparare
Amestecă într-un blender uleiul de măsline și jumătatea de avocado și aplică produsul pe toată
lungimea firului de păr.

Mască pentru păr cu ulei
de măsline și ulei de
arbore de ceai

Folosește pentru această mască
atât gălbenușul, cât și albușul pentru a oferi firului de păr toate ingredientele de care are nevoie pentru regenerare. Vitaminele A și E,
biotina și acidul folic, toate regăsite în ouă, se află în strânsă legătură
cu creșterea și sănătatea firului de
păr. Dacă te confrunţi cu un păr
uscat, mierea este ideală pentru hi-

Dacă te confrunţi cu iritaţii la nivelul scalpului sau cu mătreaţă, uleiul de
arbore de ceai ameliorează aceste simptome. Un studiu din 2002 sugerează
că utilizarea uleiului de arbore de ceai
ameliorează prezenţa mătreţii.
Ai nevoie de: două - patru linguriţe de ulei de măsline, în funcţie de lungimea firului de păr, două - patru picături de ulei de arbore de ceai. (sursa: csid.ro)

mânilor - Ferdinand I (1914-1927).
1992. Uniunea Generală a Industriașilor din România (UGIR)
își reia activitatea, președinte: George Constantin Păunescu.
1993. A decedat Irina Răchițeanu-Șirianu, actriță română

de teatru și film (n. 1920).
1998. A murit Leopoldina Bălănuță, actriță română de teatru și
film (n. 1934).
2001. A apărut, la București,
primul număr al cotidianului
„Realitatea românească”.

S-a întâmplat pe 15 octombrie
1451. La Reușeni, Bogdan al IIlea, domn al Moldovei, este ucis de
către Petru Aron.
1889. A murit Gheorghe
Adrian, politician și general român, membru al Academiei Române (n. 1821).

1893. S-a născut Regele Carol al
II-lea, rege al României 1930-1939
(d. 1953).
1922. La Alba Iulia a avut loc încoronarea lui Ferdinand Victor
Adalbert Meinrad de HohenzollernSigmaringen ca rege al tuturor ro-

Utile

Eliberarea duplicatului permisului de conducere românesc pierdut,
furat sau deteriorat ori în cazul schimbării numelui titularului,
înainte de expirarea valabilităţii administrative
Documentele necesare:
a) cererea titularului, se editează informatic la ghiseu și se
înmânează titularului pentru a o
semna și pentru a completa informațiile privind motivul lipsei
permisului de conducere și dovada plății contravalorii duplicatului. Dacă se solicită eliberarea
duplicatului prin corespondență
sau e-mail se poate descărca prin
activarea butonului descarcă;
b) în cazul cetăţenilor români, actul de identitate al titu-

larului, în original și copie, din
care rezultă că acesta are domiciliul sau reședinţa în România;
c) în cazul cetăţenilor străini, carte de rezidenţă, permis
de ședere, certificat de înregistrare însoţit de pașaport,
pașaport diplomatic/serviciu;
d) dovada plăţii contravalorii permisului de conducere 68 de lei, se poate achita numerar la ghișeu odată cu depunerea documentelor;
e) permisul de conducere,

în caz de deteriorare sau pentru schimbarea numelui.
În cazul pierderii, reţinerii
într-un stat membru UE sau
furtului permisului de conducere, titularul declară acest fapt
prin completarea în mod corespunzător a cererii (prin bifarea
căsuţelor corespunzătoare);
Pentru permisele de conducere emise după data de 1 ianuarie 2009, cererea pentru
eliberarea unui duplicat poate
fi transmisă și prin corespon-

denţă la adresa poștală sau
adresa elecronică a Serviciului
public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor judeţean, fiind
necesar să atașaţi cererii și celelalte documente, scanate.
În cazul transmiterii prin poșta electronică este obligatorie
predarea/prezentarea documentelor în original la ridicarea permisului de la ghișeul eliberarări
permise. Documentul se ridică
personal de la sediul serviciului.

Observator de Călărași, nr. 4575, vineri, 15 octombrie 2021

7

SPORT
Gimnastică artistică

Maria Ceplinschi și Marian Drăgulescu au plecat
spre Japonia, pentru Campionatele Mondiale
Sportivii români Maria Ceplinschi și Marian Drăgulescu au
plecat marţi dimineaţa spre Kitakyshu (Japonia) pentru a participa la
Campionatele Mondiale de gimnastică artistică (18 - 24 octombrie), a
anunţat Federaţia Română de Gimnastică pe pagina sa de Facebook.
Maria Ceplinschi va concura în
premieră la un campionat mondial,
însă pentru Marian Drăgulescu (40

de ani) este cea de-a zecea prezenţă
la Mondiale, el având în palmares
opt medalii de aur și două de argint.
Aceasta va fi ultima competiţie din
cariera lui Marian Drăgulescu,
campionul urmând să se dedice
apoi antrenoratului.
Cei doi, care sunt însoţiţi de antrenorii Lucian Sandu și Ștefan Gal,
sunt singurii gimnaști români care
au îndeplinit criteriile stabilite de

Federaţia Română de Gimnastică.
Larisa Iordache, Ioana Stănciulescu și Silviana Sfiringu nu au făcut
deplasarea din motive medicale.
Marian Drăgulescu (masculin)
și Cătălina Ponor (feminin) vor
candida fiecare pentru un loc în
Comisia sportivilor din cadrul Federaţiei Internaţionale de Gimnastică, la alegerile programate pe 18
octombrie. (Agerpres)

COSR a încheiat un parteneriat prin care beneficiază de poliţe de asigurare de 24 de
milioane de euro
Comitetul Olimpic și Sportiv Român a încheiat miercuri un parteneriat cu Allianz Ţiriac în urma căruia
sportivii olimpici români beneficiază
de poliţe de asigurare în valoare totală de 24 de milioane de euro.
În urma semnării parteneriatului vor fi asigurate și bunuri aflate
în patrimoniul COSR, precum bazele de antrenament.
„Astăzi marcăm începutul unui
parteneriat și ne angajăm să susţinem activitatea sportivilor noștri. În
privinţa conţinutului acestui parteneriat pot să afirm că vom asigura
performanţa preluând o parte din
griji prin poliţele noastre de asigurare,
atât pentru olimpicii români, prin
asigurări de sănătate, de călătorie,
medicale, dar și pentru Comitetul
Olimpic și Sportiv Român, prin activele pe care le deţine, precum bazele
de pregătire. În termen financiari angajamentul este unul solid, suma asigurată a tuturor contractelor de asigurare ajunge la 24 de milioane de
euro. Angajându-ne să protejăm
efortul sportivilor de performanţă,
pentru noi este ca și cum am proteja
un bun naţional. Sunt modele care ne
inspiră și în mediul de afaceri, creând
o pandemie pozitivă de valori sănătoase, pe care să le regăsim în toate
domeniile societăţii. Suma este una
semnificativă, dar având în vedere
acest parteneriat este una firească”, a

declarat Virgil Șomcutean, CEO Allianz Ţiriac, într-o conferinţă de
presă la Casa Olimpică.
Președintele COSR, Mihai Covaliu, a afirmat că parteneriatul este valabil până în 2026.
„Contează enorm pentru noi să
avem alături oameni, companii,
parteneri, care împărtășesc aceleași
valori cu noi, care apreciază efortul
indiferent de situaţia în care ne
aflăm. Noi toţi cei de la Comitetul
Olimpic și Sportiv Român suntem
în slujba sportivilor, nimic nu se
compară cu o victorie pe care o sărbătorim împreună, dar în același
timp avem nevoie de un umăr puternic pe care să ne sprijinim atunci
când avem nevoie. Parteneriatul
nostru cu Allianz Ţiriac este la început de drum și sunt convins că va
fi bazat pe respect și încredere, ne
onorează și suntem mândri să
anunţăm astăzi un nou membru al
Team Romania. Cel puţin până în
2026 vom asigura sportivilor tot
ceea ce au nevoie pe această direcţie. Avem în faţă cea mai densă perioadă, începem în februarie cu Jocurile Olimpice de iarnă de la Beijing, apoi două ediţii ale Festivalului
Tineretului European, una de iarnă
și una de vară, după aceea Jocurile
Europene la care putem obţine calificarea la mai multe discipline
pentru Jocurile Olimpice de la Paris

2024. Acest parteneriat asigură
acea încredere de care sportivii au
nevoie la următoarele competiţii.
Sportivii care vor participa la competiţii sub egida celor cinci cercuri
olimpice vor fi asiguraţi în urma
acestui parteneriat pe care astăzi lam semnat cu Allianz Ţiriac”, a
spus președintele COSR.
Scrimera Ana-Maria Popescu,
medaliată cu argint la Jocurile
Olimpice de la Tokyo, a adus în
atenţie importanţa asigurărilor de
sănătate în lumea sportului:
„Pentru noi toţi este foarte important să avem alături de noi un

Mihai Covaliu spune că procentul
sportivilor vaccinaţi care vor participă
la JO de iarnă este de aproape 100%
Președintele
Comitetului
Olimpic și Sportiv Român, Mihai
Covaliu, a afirmat, miercuri, că
procentul sportivilor care s-au
vaccinat împotriva Covid-19 și
care vor participa la Jocurile
Olimpice de iarnă de la Beijiing,
din februarie, se apropie de 100%.
„Suntem în parteneriat cu
Institutul Cantacuzino, urmează competiţii la care sportivii
români vor participa, cum ar fi
Jocurile Olimpice de la Beijing

www.observatorcl.info
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2022 unde toată lumea trebuie
să fie vaccinată. Nu este permis
accesul în China dacă nu ești
vaccinat, doar cu carantină
prealabilă de 21 de zile, dar
procentul este aproape de 100%
în ceea ce privește acest subiect
și este un gest de normalitate în
această perioadă”, a declarat
Covaliu la sediul COSR.
Scrimera Ana-Maria Popescu
a afirmat că în perioada următoare se va programa pentru admi-

nistrarea celei de-a treia doze de
vaccin anti-Covid: „Urmează să
mă vaccinez și cu doza la a treia,
pentru că s-au împlinit de curând
șase luni. Mă sperie ce se întâmplă în România și în lume, mă
sperie faptul că au început din
nou să se anuleze competiţiile,
trăim o perioadă destul de grea”.
Ediţia a XXIV-a a Jocurilor
Olimpice de iarnă va avea loc la
Beijing, China, în perioada 4 - 20
februarie 2022. (Agerpres)

partener care știe ce înseamnă
performanţă. Toţi știm că sportul
nu oferă siguranţă, dar atât timp
cât te simţi în siguranţă, ești cu un
pas mai aproape de podium. Pentru noi este important fiecare partener care vine alături de Comitetul Olimpic și Sportiv Român pentru că asta ne dă siguranţă. Eu
am trecut printr-o singură intervenţie chirurgicală, și să beneficiez de o asigurare m-a degrevat
de o parte din probleme pe care aș
fi putut să le am. Tocmai de aceea
este important acest parteneriat.
Știm toţi ce risc mare de acciden-

tare există în sportul de performanţă. Știu că se poartă în lumea
sportivilor de performanţă să îţi
asiguri mâna sau piciorul, dar eu
a trebuit să mă asigur cu totul”.
„Mă bucur că începând de astăzi avem alături de noi un partener atât de puternic și de important care să ne ajute să avansăm
și să evoluăm pe drumul nostru
olimpic. E importanţă fim asiguraţi și acum vom putea avea parte
de asta”, a spus înotătorul David
Popovici, prezent la conferinţa
de presă de la sediul COSR.
(Agerpres)
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AGRICULTURĂ

AFIR a publicat Ghidul solicitantului pentru obținerea finanțării
pentru proiectele de investiții în infrastructura de acces agricolă
Cristina BERHECI
observatorcl@yahoo.com

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a publicat, pe pagina oficială de internet
www.afir.info, Ghidul solicitantului pentru obținerea sprijinului financiar acordat prin SubMăsura
4.3 - componenta infrastructura
de acces agricolă din cadrul Programului Național de Dezvoltare
Rurală 2014 - 2020 (PNDR 2020).
Submăsura finanțează investițiile
pentru dezvoltarea, modernizarea
sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice - componenta infrastructura de acces agricolă.
Sesiunea pentru primirea cererilor de finanțare se va desfășura
on-line în intervalul 28 octombrie
2021, ora 09:00 - 27 ianuarie 2022,
ora 16:00. Suma totală disponibilă
pentru investiții în cadrul acestei
sesiuni este de aproape 105 milioane de euro.
„Scopul investițiilor sprijinite
prin SubMăsura 4.3-A trebuie să
fie îmbunătățirea performanței
economice a fermelor și facilitarea
modernizării acestora, în special în
vederea creșterii participării și
orientării către piață, dar și pentru
a asigura diversificarea agricolă. În
mod direct, finanțarea pe care o
pot obține unitățile administrativ
teritoriale prin PNDR trebuie să
asigure îmbunătățirea accesibilității exploatațiilor agricole prin
realizarea sau modernizarea căilor
de acces, asigurând totodată o mai
bună aprovizionare și un acces
mai facil către consumatori și
piețele de desfacere”, a precizat di-

rectorul general al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, Mihai Moraru.
Sprijinul nerambursabil va fi de
100% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăși 1.000.000 de
euro pentru un proiect.
Beneficiari ai submăsurii sunt
unitățile administrativ teritoriale
și/sau asociații ale acestora, constituite conform legislației naționale
în vigoare.
Una din condițiile de finanțare
este ca investiția să fie racordată la
un drum existent. Totodată, solicitanții trebuie să facă dovada proprietății sau a dreptului de administrare a terenului pe care se realizează investiția.
Prin proiectele depuse vor fi finanțate investiții în construcția,
extinderea și/sau modernizarea
drumurilor de acces agricole către
ferme (căi de acces din afara exploatațiilor agricole).
Modificările aduse Ghidului
solicitantului pentru sesiunea din
2021 au ca scop alinierea la noile
prevederi din legislația națională
și europeană, dar și simplificarea
procedurii de depunere a cererilor
de finanțare.
Astfel, ca urmare a modificării
și completării Hotărârii Guvernului nr. 226/2015 solicitanții
trebuie să facă dovada, la depunerea cererii de finanțare, că au demarat procedura de evaluare a
impactului asupra mediului. În
acest sens, prin Declarație pe propria răspundere solicitantul se
angajează că va depune, la contractare, documentul final emis
de autoritatea teritorială compe-

tentă de protecția mediului.
Tot în conformitate cu noile
prevederi din HG 226/2015 s-a
prevăzut posibilitatea de a prelungi durata de execuție a contractului de finanțare doar în cazul în
care au fost efectuate plăți de minimum 45% din valoarea ajutorului public nerambursabil contractat. Este prevăzută, de asemenea,
posibilitatea de prelungire a termenului pentru depunerea cererii
pentru prima tranșă de plată (de
6/12 luni) cu cel mult trei luni, cu
plata penalităților aferente menționate în contractul de finanțare.
Pentru această sesiune s-a introdus condiția de eligibilitate care
prevede că, în cazul proiectelor
din aria de aplicabilitate a ITI Delta Dunării, solicitantul trebuie să

prezinte avizul de conformitate cu
obiectivele Strategiei Integrate de
Dezvoltare Durabilă pentru Delta
Dunării (SIDD DD).
Ca urmare a intrării în vigoare
a Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - Codul administrativ, s-au introdus precizări
privind inventarul bunurilor aparținând domeniului public al Unității Administrativ Teritoriale
(UAT), precum și modalitatea de
actualizare a acestuia.
Au fost introduse costuri medii
totale per kilometru de investiție
în funcție de tipurile de drum,
costuri care vor trebui avute în vedere la încadrarea cheltuielilor totale eligibile din bugetul proiectului per kilometru de investiție.
Evident, este prevăzută posibilitatea

utilizării de către solicitanți a semnăturii electronice pentru semnarea documentelor depuse la Agenției pentru
Finanțarea Investițiilor Rurale.
Detalii privind tipurile de investiții și condițiile specifice accesării de fonduri europene pentru
Infrastructura de acces agricolă
pot fi consultate gratuit pe
www.afir.info Ghidul solicitantului și anexele aferente acestuia, la
secțiunea „Investiții PNDR”, pagina dedicată submăsurii 4.3 - Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice - Infrastructura de acces agricolă. Cererile
de finanțare se depun on-line, pe
site-ul Agenției pentru Finanțarea
Investițiilor Rurale, de la momentul lansării sesiunii.

Beneficiarii PNDR cu polițe de asigurări de la City Insurance trebuie să
prezinte o nouă poliță de asigurare conform legislației în vigoare
Cristina BERHECI
observatorcl@yahoo.com

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale aduce la cunoștința fermierilor, procesatorilor, antreprenorilor din mediul rural că
Autoritatea de Supraveghere Fi-

www.observatorcl.info
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nanciară din România a retras autorizația de funcționare a Societății
de Asigurare-Reasigurare City Insurance S.A., prin Decizia nr.
1148/ 17.09.2021
Având în vedere această situație, reamintim obligativitatea
beneficiarilor Programului Na-

ţional de Dezvoltare Rurală
(PNDR) de a respecta prevederile articolului 23 din Ordonanța
de Urgență nr. 49 din 23 octombrie 2015. Articolul prevede că
societatea de asigurări emitentă
a poliței căreia îi este subordonată plata avansului - acolo unde

este cazul, trebuie să fie autorizată, conform legislației în vigoare. Legislația în vigoare prevede că rămân valabile contractele de asigurare încheiate cu societatea de asigurare-reasigurare
City Insurance S.A. (City Insurance), producându-și efectele
până la data la care intervine una
dintre următoarele situații: expirarea poliței de asigurare la data
menționată în contractul de asigurare; denunțarea contractului
de asigurare de către asigurat
(beneficiarul PNDR), printr-o
notificare transmisă societății;
depășirea perioadei de 90 de zile
de la data pronunțării hotărârii
de deschidere a procedurii falimentului conform prevederilor
legale (Legea 85/2015 privind
procedurile de prevenire a insolvenței și a insolvenței, art. 262
alineat 3^2).
Concret, până la expirarea

poliței pe care o dețin, beneficiarii trebuie să prezinte AFIR o
poliță de asigurare a avansului
eliberată de o societate de asigurări autorizată. În acest sens, beneficiarii care au contractele de
asigurare încheiate cu City Insurance trebuie să ia o decizie cu
privire la aceasta și să se asigure
că nu vor rămâne fără un instrument de garantare valid, luând în
calcul și termenul de 90 de zile
de la declararea definitivă a falimentului, dată care va fi anunțată public în perioada următoare.
Autoritatea de Supraveghere
Financiară face, de asemenea,
precizarea că toți creditorii de
asigurare beneficiază de protecția
Fondului de Garantare a Asiguraților (FGA) în vederea recuperării primelor plătite în avans sau
a despăgubirilor datorate, conform contractelor de asigurare
încheiate.

Observator de Călărași, nr. 4575, vineri, 15 octombrie 2021

9
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IMOBILIARE
VÂNZĂRI
GARSONIERE
Vând garsonieră, zona 5 Călărași, confort 2, etaj 2.
Tel. 0745/039.243.
Vând garsonieră. Tel. 0728/681.218..
Vând garsonieră, situată în Călărași, str. Cornișei, nr. 6, bl. B19, sc. 1, ap. 2 - parter. Preţ
negociabil. Tel. 0744/670.281.
Vând două garsoniere, situate pe str. Speranţei,
în spatele magazinului Agneza, una la parter și
una la etajul 4, mobilate, gaze și multiple îmbunătăţiri, preţ negociabil. Tel. 0721/446.465.
Vând garsonieră, confort 1, str. Florilor, bl.
M22, et. 1, mobilată + gaze + convector,
preţ 20.000 euro. Tel. 0721/446.465.
APARTAMENTE
Vând apartament, 3 camere, decomandat, etaj 3,
zonă centrală, str. Pompieri, bl. A36, cu centrală termică,aercondiţionat,parchet,gresie,renovatîntimp.
Preţ negociabil.Tel. 0744/960.926.
Vând apartament, 2 camere, zona Liceul Agricol.Tel.
0720/719.247.
Vând apartament, 2 camere, bulevardul Republicii,
zonaAgneza,blocdincărămidă,vederestradală,termopane noi, balcon închis, ușă intrare nouă, gaze +
două focuri, aragaz + convector model nou. Preţ
38.000 euro.Tel. 0764/747.204.
Vândapartament,2camere,zonaOrizont,etaj4,semidecomandat, preţ 40.000 de lei, negociabil. Tel.
0721/444.585.
Vând apartament, 2 camere, decomandat, parter,
vizavidePescaru,idealpentrufirmă,preţnegociabil.
Tel. 0730/767.870.
Vând apartament cu 2 camere, decomandat, la parter, ultracentral (Prefectură), strada Progresu, ideal
pentrubirousaucabinetmedical.Preţ50.000deeuro, negociabil.Tel. 0771/406.492.
Vând apartament, 4 camere, zona Orizont,
str. Belșugului, bl. K7, sc. H, ap. 14. Preţ negociabil, 58.000 euro. Tel. 0726/152.872.
Vândapartament,3camere,înmunicipiulOlteniţa,judeţulCălărași,str.Argeșului-zonapietonală.Aresuprafaţade72mp,etaj4/4,amenajat, preţ 32.000 euro.Tel. 0745/067.409.
Vând apartament, 3 camere, decomandat, et. 4, are acoperiș în stare foarte bună, parţial îmbunătăţit, zona Orizont (Bazar). Tel. 0049/1639425584.
CASE
VândcasăîncomunaModelu,stradaFlacăra,nr.21.Tel.
0732/435.235.
Vând casă din BCA, construcţie nouă, cu etaj, 5 camere,
minilivadă,zonaBricoDepot.Tel.0729/911.941.
Dorescsăvândcasa,starefoartebună,încomunaDorobanţu, sat Dorobanţu, poziţie foarte bună, 4 camere +
bucătăriedevară+anexe.Tel.0726/530.446.
Vândcasăformatădin8camere,BCA,construcţienouă,
minilivadă,situatălângăfostulhypermarketPICdinlocalitatea Călărași, preţ 120.000 de euro. Preţul este negociabil.Tel.0729/911.941.
VândcasăînCălărași,str.Rahova,nr.45.Tel.0735/037.620.
Vând loc de casă, 450 mp, în Modelu, zona stadionului,
PrelungireaCălărași,cartefunciară.Tel.0722/248.162.
Vândcasăamenajatspaţiucomercial,depoziten-gross,
620 mp, str. Prel. București, zona Mircea Vodă. Tel.
0733/316.289.
Vândcasăbătrânească,cu6500mpcurte,intravilan,str.
Bucovinei,nr.15,însatRasa,comunaGrădiștea,la17kilometri de Călărași. Preţul se discută la faţa locului după
vizionare.Tel.0721/827.753,0242/315.224.
Vând casă, 4 dormitoare, living, 2 băi, bucătărie, hol, verandă, anexe, livadă, racordare
la reţeaua de apă și gaze, fosă septică, canalizare la poartă, str. Păcii, nr. 30, curte 8.000
mp, cu ieșire la braţul Borcea. Pret. 160.000
euro negociabil. Tel. 0775/382.827.
Vând casă cu 5 camere, baie și bucătărie,
din cărămidă, în comuna Cuza Vodă, judeţul Călărași. Tel. 0723/295.173.
Vând casă, 4 camere, bucătărie mare de iarnă și
de vară, gaze, centrală și alte utilităţi. Adresa: Călărași, strada Mărășești, nr. 38.Tel. 0728/263.381.

VândcasăP+1,construcţieBCA,5camere,terasă,baie,
bucătărie,livadă,lângăBricoDepot.Tel.0734/074.084.
Vândvilă,9camere,garaj,demisol,parter,etaj,mansardă,
mobilată,curentelectric380W,centralăpelemneșielectrică,accescurteautomată,suprafaţăteren1560mp,livadă80depomi,însatCeacu,comunaCuzaVodă,judeţul
Călărași.Preţnegociabil.Tel.0722/704.652.
CUMPĂRĂRI
Doresc să cumpăr casă bătrânească, la țară, sau garsonieră, cu plata în rate lunare, pe patru - cinci ani.Tel.
0725/268.812.
Cumpărapartament,2camere,depreferatzonaCentrulVechi,Flacăra,Progresul,Cornișei,Orizont,5Călărași
(mal). Exclus 2 Moldoveni, respectiv etaj 4/4, ofer
30.000 euro.Tel. 0733/018.023.
SCHIMBURI
Schimb vilă P+1, situată în Radu Negru, cu 10
hectare teren arabil pe raza comunelor Modelu,
Roseţi, Dichiseni sau Cuza Vodă. Casa este compusă din 5 camere, o bucătărie, 2 băi și hol (156
mp). Terenul aferent curţii este de 1340 mp și are
livadă pe rod. În curte există anexe gospodărești
construite în acest an + 565 teren în faţa curţii.
Tel. 0720/281.596.
Schimb casă - bună -Dorobanţu + garsonieră, zona
Service Brânză, cu apartament, 2 - 3 camere, decomandat, eventual diferenţă. Tel. 0726/530.446.
Schimb apartament, 4 camere, decomandat, zona Piaţa Big, în municipiul Călărași,
cu garsonieră în București, plus diferenţă.
Tel. 0732/635.272.
Schimb apartament, 4 camere, cu apartament
cu 2 camere, plus diferenţă, situat lângă Parcul
Năvodari. Tel. 0733/081.128.
TERENURI
Cumpărterenarabil,pezonaUATCuzaVodășiGrădiștea.Tel. 0724/221.100.
Vând teren arabil, extravilan, 6,90 hectare, în comuna
Perișoru.Tel. 0724/221.100.
Terendevânzare,intravilan,519mp,situatînCălărași,
Mircea-Vodă,str.PrelungireaDropiei,preț40.000euro.
Tel. 0723/253.398.
Vând 5000 mp teren intravilan cu apă, gaze și energie
electrică la poartă.Tel. 0732/452.345.
Vândterenintravilan,450mp,înModelu,situatpestr.
Prelungirea București (Călărași). Preţ 25 euro/mp, negociabil.Tel. 0722/248.162.
Vând spaţiu pentru producţie, depozitare, zona Brico
Depot.Tel. 0729/911.941.
Vând o parcelă de 4,5 hectare, situată în baltă la Rasa,
comuna Grădiștea, la jumătatea Canalului Magistral.
Preţ 65.000 de euro.Tel. 0751/052.215.
Vând teren extravilan arabil, în comunaVladŢepeș, judeţul Călărași, cu o suprafaţă de 16.948
metripătraţi,preţnegociabil.Tel.0799/981.099.
Vând teren intravilan, în suprafaţa de 2000
mp, în comuna Vlad Ţepeș, str. Principală,
judeţul Călărași, favorabil apicultorilor. Tel.
0720/346.699.
Vând sau închiriez 450 mp teren intravilan,
carte funciară, intabulare, situat în Călărași,
avânddeschidere21mlpeAleeaGăriiși21ml
pe stradaVictor Babeș, sau schimb cu apartament, 2-3 camere, plus diferenţă. Se poate
vindeșiparcelat.Sepoateșiînrate.Chiriaeste
de 1 euro/mp. Tel. 0766/261.988.
Vândunhectarjumătatedepământextravilan,încomuna Perișoru, preț negociabil.Tel. 0724/876.772.
Vând loc de casă, în Călărași, zona Enel, 175 mp, preț
30.000 euro, negociabil.Tel. 0773/930.976.
VândlocdecasăîncomunaCuzaVodă.Stradaesteasfaltată, cu apă și canalizare.Tel. 0723/504.717.
Vând casă în comuna Roseți, strada Constantin Brâncoveanu,numărul20.1000metripătrați.Relațiilatelefon 0728 586 613.
Vând teren intravilan în comuna Cuza Vodă,
1400 mp, preț 10 euro pe metru pătrat,
negociabil. Tel. 0729/377.151.
ÎNCHIRIERI
ÎnchiriezgarsonierăînBucurești,mobilată,utilată,4/10,
sector 3, metrou Costin Georgian.Tel. 0729/046.400.
Ofer spre închiriere apartament, 2 camere, decomandat, mobilat și utilat, în zona 5 Călărași, pe mal,
lângă piscina H2O.Tel. 0727/732.236.

Închiriezapartament,2camere,mobilatșiutilat,etaj
2, zona Poșta nr. 4.Tel. 0722/411.623.
Închiriez garsonieră complet mobilată și utilată. Tel.
0734/142.148.
Ofer spre închiriere casă în comuna Modelu. Relații
la telefon : 0722287910
Ofer spre închiriere apartament, 2 camere, etajul 1,
decomandat,centrală,completmobilatșiutilat,lângă Școala nr. 11. Preț avantajos.Tel. 0723/303.977.
Închiriez garsonieră, str. Policlinicii, bl. K15. Tel.
0724/473.461.
Închiriez apartament, 2 camere, cu toate utilităţile,
zona Orizont, lângă fosta farmacie non-stop, mobilat. Rog seriozitate. Tel. 0721/443.280.
Închiriez apartament, 2 camere, complet mobilat,
etajul 2, zona Flacăra. Tel. 0727/747.198.
Primesc în gazdă o persoană singură (garsonieră).
Tel. 0725/717.840.
Închiriez apartament în București, 3 camere, zona
Piaţa Trapezului, sector 3, bloc reabilitat, etaj 6,
utilat și mobilat. Tel. 0720/539.079.
Închiriez apartament, 3 camere, utilat și
mobilat, etaj 3, strada Florilor, bl. H17,
lângă Penny 2. Tel. 0723/396.635.
Închiriez apartament, 2 camere, utilat și mobilat,
etaj 3, zona RDS, bulevardul Nicolae Titulescu. Tel.
0720/539.079.
Caut o locuinţă indiferent unde și cum, exclus azil, fiindcă sunt bătrână, dar energică, și nu am unde locui. Rog seriozitate.
Tel. 0726/877.137.
Primesc în gazdă persoană feminină, fără alcool și tutun, fără chirie. Tel. 0242/314.725.
Închiriez apartament, 2 camere, str. Dumbravei, bl. F6, parter, scara B, ap. 13, Călărași. Ideal pentru cabinet medical, cabinet
veterinar, sediu firmă. Tel. 0722/155.939
Închiriez garsonieră în București, semidecomandată, etaj 1, cu mobilă, zona Piaţa Iancului, la cinci
minute de metrou și cinci minute de Gara Obor.
Preţ avantajos. Tel. 0736/157.177.

SPAȚII COMERCIALE
Vândspaţiupentruproducţie-depozitare,locuit,suprafaţă740mp,zonaBricoDepot.Tel.0729/911.941.
Ofer spaţiu de 25 mp, în zona Piaţa Big, pentru închiriat. Tel. 0729/444.852.
De vânzare/închiriere spaţiu de depozitare sau
producţie cu birouri și anexe în zona Brico Depot
Călărași. Tel. 0729/911.941; 0734/164.145.
Vând spaţiu comercial, str. Panduri, nr. 108,
Călărași, suprafaţa 50 mp. Tel. 0722/155.939
Închiriez spaţiu comercial, str. Flacăra, vizavi de
Casa de Pensii Călărași, suprafaţa 25 mp. Tel.
0724/345.500.
Ofer spre închiriere service auto, dotat și utilat.
Tel. 0721/229.154.
Ofer spre închiriere cabinet stomatologic,
dotat și utilat conform normelor Ministerului Sănătăţii, nou, situat central, sau
caut colaborator de specialitate dentară.
Tel. 0731/318.324.
Vând spaţiu comercial, situat pe strada București,nr.147vis-a-visdePrefectură,50mp,dotat cu centrală termică, aer condiţionat, toaletă, duș, cu cameră de supraveghere. Preţ
avantajos. Relaţii la telefon 0722.374.528
De vânzare hală industrială situată în Călărași , str. Locomotivei, stare impecabilă, 250 mp construiți constând în hală și
spațiu birouri plus 257 mp platformă ciment, acces tir. Tel. 0723.323.500.

DIVERSE
Vând loc de veci în Cimitirul „Gheorghe Lazăr”,
două gropi, preţ negociabil. Rog seriozitate. Tel.
0732/324.807.
Vând geamuri și uși termopan.Tel. 0732/324.807.
Vând loc de veci în Cimitirul Central, în primele
rânduri spre strada Sloboziei. Tel. 0730/767.870.
Vând loc de veci, nefolosit, cu grilaj și trotuar în
Cimitirul„Gheorghe Lazar”. Tel. 0732/696.834.
Vând armă cu aer comprimat Norconia Germania și pistol cu aer comprimat Gamo
- Spania. Tel. 0732/452.345.
Vând două cavouri în Cimitirul „Sfântul Lazăr”,
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cu granit. Tel. 0737/462.382.
Vând două cavouri cu câte două locuri fiecare (patru
locuriîncavou),înCimitirul„GheorgheLazăr”,zonăbună, rândul 10. Preţul ofertantului.Tel. 0737/008.872.
VândurgentoptmetricubideBCA,înstarefoartebună,
preţ 35.000 de lei, negociabil.Tel. 0729/816.854.
Vând frigider Arctic, cu congelator, din august 2020,
nou, curat, foarte bine întreţinut, cu acte și garanţie,
preţ 800 de lei. Tel. 0764/747.204.
Vând două locuri de veci în Cimitirul„Gheorghe Lazăr”, poziţie bună, grilaj, libere. Tel. 0735/738.525.
Vând loc de veci în Cimitirul„Gheorghe Lazăr”, oraș
Călărași, județul Călărași. Vând cu prețul de 2.000
de lei, negociabil. Tel. 0727/277.971.
Vând loc de veci în Cimitirul„Sfânta Anastasia”, poziție bună, 11,50 mp, împrejmuit, preț negociabil,
9.000 lei. Tel. 0766/226.804.
Vând loc de veci, Cimitirul Gheorghe-Lazăr Călărași.
Preț 10.000 RON. Număr de telefon: 0724 411 306.
Vând staţie, 200 w și chitară Epiphone, 1200 de
lei. Tel. 0733/211.371.
Vând urgent 8 metri cubi de BCA în stare foarte
bună, 4.000 de lei, negociabil. Tel. 0729/816.854.
Vând răţoi și raţe leșești pentru prăsilă. Tel.
0729/411.440.
Vând BCA 8 metri pătrați. Stare foarte bună,
nou, nefolosit. 4000 RON negociabil. Telefon
0729 816 854.

AUTO
Vând Renault Espace, albastru, caroserie hatchback,
an fabricaţie 2004, diesel, capacitate motor 2.000
cmc, 201.000 kilometri parcurși, folosit ocazional la
firmă. Automobilul nu a suferit accidente și este într-ostaredefuncţionarefoartebună.Preţ2.975euro.
Tel. 0723/127.806.
Vând Renault Fluence, alb, caroserie berlină, an fabricaţie2011,diesel,putere110cp,capacitatemotor
1.500 cmc, 63.000 kilometri la bord reali, fără accidente, bine întreţinută. Preţ 6.545 euro TVA inclus.
Tel. 0723/127.806.
Vând camion MANTGA 18.430 + semiremorcă cereale 60mc Reisch, an 2007, primul proprietar, km reali 170.000. Preţ 39.000 euro.
Tel. 0722/355.221
Vând Mercedes Sprinter, carosat, 3,5 tone.
Relații la telefon: 0723/095.924
Vând Ford Transit, carosat, 3,5 tone. Relații
la telefon: 0723/095.924
Vând Ford Transit 8 + 1, an de fabricaţie
2010, provenienţă Germania, înmatriculat.
Tel. 0735/283.333.
Vând Skoda Octavia 2 - 2013, 240.800 kilometri, 1,6
TDI, carte service la zi, schimbate recent, distribuție
discuri de frâne și plăcuțe. Mașina funcționează perfect. Accept orice verificare. Tel. 0723/180.603.
Vând Mercedes Benz C180, din 2001, stare foarte
bună, acte la zi, fără tamponări, direct proprietar.
Tel. 0735/283.333.
Vând autoturism Renault Megane, preţ 94.000 km
reali, perfectă stare. Tel. 0721/138.450.

casnice. Tel. 0731/285.603.
Cautfemeiepentruîngrijirebătrân.Tel.0728/915.505.
Caut femeie pentru îngrijire bătrână – 2 de
ore pe zi. Telefon 0733 593 829.
Fac meditaţii la limba română și matematică,
începând cu clasele 0 - VIII. Tel. 0732/471.568.
Doresc să îngrijesc de un bătrân sau bătrână
la domiciliu. Tel. 0734/305.388.
Doamnă serioasă, doresc să îngrijesc bătrână,
bătrân, sau serviciu de menajeră. Rog seriozitate. Tel. 0737/812.552.
Transport persoane, marfă, diverse colaborări,
cu microbuz 8+1 locuri. Relații la telefon
0735/283.333
Caut să îngrijesc bătrân, bătrână.Tel. 0733/317.853.
Fac menaj la domiciliu, curăţenie sau caut să îngrijesc bătrân. Rog seriozitate. Tel. 0799/224.572.
Doresc să îngrijesc o bătrână (un bătrân) sau
copil. Tel. 0733/236.183.
Ofer servicii de menaj două-trei zile pe săptămână. Tel. 0724/864.220.
Doresc să am grijă de un copil, indiferent de
vârstă. Ofer seriozitate, cer seriozitate. Tel.
0720/381.494.
Doresc să ajut cu menaj bătrâne, bătrâni. Rog
seriozitate. Tel. 0720/922.229.
Doresc bonă pentru copil 1 an și 6 luni. Detalii
în privat. Tel. 0748/665.438.
Doresc să am grijă de o bătrână (bătrân) sau
copil sau să fac menaj. Tel. 0748/559.360.
Doresc să îngrijesc bătrână + bătrân și chiar copil și ofer servicii și de menaj. Tel. 0726/964.529.
Primesc în gazdă o femeie serioasă, singură,
la casă. Tel. 0242/314.725.
Caut bonă pentru îngrijirea unui bărbat de 47
de ani, cu dizabilităţi. Tel. 0725/717.840.
Doresc să îngrijesc bătrână sau bătrân, la domiciliu. Pot să fac și menaj sau să îngrijesc copil sau copii, la domiciliu. Tel. 0739/893.205.
Caut instalator pentru canalizarea de afară.
Tel. 0728/263.381.
Caut loc de muncă: electrician, șofer categoria
B, fochist. Tel. 0723/428.055.
Doresc să îngrijesc bătrâni. Tel. 0724/326.770.
Îngrijesc animal de companie. Tel. 0721/369.917.
Caut îngrijitor microfermă animale.
Detalii la telefon: 0733. 677.174

MATRIMONIALE
Pensionar, doresc să cunosc doamnă
pensionară, fără obligații, pentru a petrece împreună ultima parte a vieții.
Pentru buna înțelegere va beneficia de
apartamentul ce îl dețin. Relaţii la numărul de telefon: 0722/764.770.

PIERDERI
Pierdut Certificat de Înmatriculare Seria B Nr. 3299128,
certificat constatator nr. 7629
din 24.05.2016 pentru sediu și
activitate la terţi și rezoluţie
SERVICII
Caut femeie pentru îngrijire bătrâni, program director nr. 2866 din
25.05.2016 ale NEAGU V. A.
opt ore pe zi. Tel. 0736/065.975.
Îngrijesc bătrâni la domiciliu, deplasabil, și me- ȘTEFAN PFA, CUI 36123829,
F51/205/25.05.2016.
naj ușor. Rog seriozitate. Tel. 0722/842.888.
Doresc o femeie care să mă ajute la treburile Le declar nule.

Talon de mică publicitate gratuit
(anunțul dumneavoastră va apărea în ediția tipărită și online)

(exclus - matrimoniale, pierdere, angajare și citaţii pentru aceste tipuri de anunţuri vă așteptăm la sediul redacţiei)
Nume: ......................................................................................................
Telefon: ...................................................................................................
Rubrica anunţului: ..............................................................................
Anunţ: .....................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
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A început distribuirea către unităţile sanitare a flacoanelor de Remdesivir
Cristina BERHECI
observatorcl@yahoo.com

Ministerul Sănătății (MS) depune toate
eforturile pentru aprovizionarea spitalelor
cu medicamentele necesare asigurării
asistenței medicale a pacienților cu SARSCoV-2.
În data de 12 octombrie 2021, 24.160
de flacoane de Remdesivir vor fi distribuite unităților sanitare cu paturi care au solicitat acest medicament pentru tratarea
pacienților cu forme medii de boală.
Pentru acest medicament, în perioada
imediat următoare, MS va încheia un contract subsecvent cu firma producătoare
pentru încă 139.296 de flacoane care vor

fi livrate, în tranșe, până în prima jumătate a lunii decembrie 2021.
Din stocul total de 2.000 de flacoane
de 400 de miligrame și 6.434 de flacoane
de 80 de miligrame Tocilizumabum
achiziţionat printr-un acord- cadru, au
fost distribuite către direcțiile de sănătate publică, un număr 1.620 de flacoane
de 400 de miligrame și 5.100 de flacoane
de 80 de miligrame, iar luni, 11 octombrie, au fost livrate alte 259 de flacoane
de 400 de miligrame și 848 de flacoane
de 80 de miligrame. Direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București alocă medicamentul către spitalele din zona lor de responsabilitate, care
tratează pacienți cu forme critice și se-

vere, ventilați mecanic, sau care necesită
aport de oxigen.
Săptămâna trecută, Ministerul Sănătății
a solicitat Departamentului pentru Situații
de Urgență activarea Mecanismului de
protecție civilă al Uniunii Europene pentru achiziționarea a altor 12.700 de flacoa-

ne de Tocilizumabum, după ce firma producătoare, care are încheiat un acord cadru și un contract subsecvent cu MS, a
anunțat că se află în imposibilitatea de a
livra medicamentul până la finalul anului
2021, având în vedere situația de stockout a produsului la nivel global.

ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ
A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Călărași anunță publicarea
documentelor tehnice ale cadastrului pentru UAT LUICA, județul Călărași,
începând cu data de 20.10.2021, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei Luica, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității
imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse de către proprietarii, posesorii sau alți deținători, la sediul primăriei și pe site-ul
Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.
ANUNŢ
„COMPLEX DE AGREMENT DUMBRAVA CĂLĂRAȘI”
organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant cu contract individual
de muncă, conform art. 1, alin. (1) din Regulamentul - cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare:
Inspector specialitate IA– 1 post contractual de execuţie- Compartimentul financiar-contabil;
Studii:superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniul
economic;
vechime în specialitatea studiilor: minim 7 ani
Concursul se organizează la sediul Primăriei Municipiului Călărași, în data de
08.11.2021 ora 11 00 proba scrisă .
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare
de la data afișării anunţului pentru ocuparea postului vacant, respectiv în perioada
15.10.2021 – 29.10.2021, ora 16.00, la sediul Complexului de Agrement Dumbrava
Călărași, din Municipiul Călărași, Aleea Dumbrava Minunată, nr. 1B.
Relaţii suplimentare și bibliografia se pot obţine de la sediul Complexului de Agrement Dumbrava Călărași - Compartimentul Resurse Umane și la telefon 0242 – 314152.
C.N.Administraţia Porturilor Dunării Fluviale S.A.Giurgiu organizează în
data de 28.10.2021, ora 11.00, la sediul companiei din Giurgiu, șos.Portului
nr.1, licitaţie publică deschisă cu strigare pentru închirierea suprafeţei de 1833
mp teren portuar, din Portul Olteniţa, Județul Călărași. Licitația publică deschisă cu strigare se organizează pentru desfășurarea de activităţi comerciale,
în conformitate cu prevederile: -H.G.nr.520/1998, privind înfiinţarea CN
APDF SA Giurgiu, modificată și completată cu HG 596/13.05.2009; -OG
nr.22/1999, republicată, privind administrarea porturilor și căilor navigabile,
utilizarea infrastructuriI de transport naval aparţinând domeniului public,
precum și desfășurarea activităţilor de transport naval în porturi și pe căile
navigabile interioare; -Ordinului MTI nr.1286/2012, pentru aprobarea Regulamentului privind închirierea infrastructurii de transport naval care aparţine
domeniului public al statului și este concesionată administraţiilor portuare
și/sau de căi navigabile interioare. Documentaţia de licitaţie, în valoare de
100Lei, la care se adaugă TVA, poate fi achiziţionată de la sediul CN APDF
SA din Giurgiu, șos.Portului nr.1, începând cu data de 15.10.2021, iar ofertele
pot fi depuse la sediul CN APDF SA din Giurgiu, șos.Portului nr.1, până la
data de 26.10.2021, ora 13.00. În situația în care la data de 28.10.2021 procedura nu va fi finalizată, licitația publică deschisă cu strigare se va relua în fiecare zi de joi, ora 11.00, până la atribuirea contractului de închiriere. Pentru
această procedură, ofertele vor fi depuse în ziua de marţi a săptămânii (anterior licitaţiei), până la ora 13.00. Precizăm că nu se percepe taxă de participare
la licitaţie. Informaţii suplimentare pot fi obţinute la tel.0246/213.003, fax:
0246/211.888, e-mail: patrimoniu@apdf.ro
www.observatorcl.info
Cotidianul aproape de tine!

PREFAB S.A., societate ce activează în domeniul construcţiilor
și aplică prevederile OUG 114/2018 și 43/2019, anunţă
angajarea următoarelor categorii de personal
1. inginer energetic
2. inginer electric
3. inginer mecanic
4. electricieni
5. mecanici întreţinere
6. laborant
7. inspector SSM/PSI (cu experiență 3 ani)
8. fochist autorizat ISCIR
9. mecanic auto mașini mari
10. fierar betonist

11. sudor
12. lăcătuș mecanic
13. stivuitorist
14. inginer CQ
15. inginer constructor/inginer
proiectant construcții
16. mașinist pod rulant
17. agent ofertare pentru departament comercial
18. muncitor calificat cu experiență în construcții

CERINŢE:

- experienţă minimum 3 ani
- capacitate de autoperfecţionare, lucru în echipă
- responsabilitate și seriozitate
- dorinţă de a performa

SE OFERĂ:

• remuneraţie atractivă
• servicii gratuite de medicina muncii
• asigurarea gratuită a echipamentului de protecţia muncii
• transport gratuit cu mijloacele de transport ale societăţii
• program de instruire, specializare sau calificare
• masă caldă gratuită
• cazare dacă este cazul
Pentru relaţii, vă rugăm să ne contactaţi la adresa: strada București,
nr. 396, Călărași, unde puteţi depune cererea de angajare și documentele
necesare, numerel de telefon: 0242/311.715, 0727/500.141 - persoane de contact:
Cinaru Florela, Barutia Călin, adresă de e-mail: bcalin@prefab.ro.
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PROGRAM TV
Vineri, 15 octombrie
TVR 1
10:45 Secretele de la palat (R)
12:00 Teleshopping
12:30 Parlamentul României
13:00 Eu pot!
14:00 Telejurnal
14:55 Vorbește corect!
15:10 Opre Roma
16:00 EURO polis
17:00 Cooltura
17:30 Banii tăi
18:00 Sănătate, România! (R)
18:15 Secretele de la palat
19:30 Vorbește corect! (R)
19:35 Zi de zi
19:39 Sport
19:55 Meteo
20:00 Telejurnal
20:57 Sănătate, România!
21:00 Tema zilei
22:10 La limita extremă

Antena 1
08:00 Neatza cu Răzvan și Dani
12:00 Observator
14:00 Mireasa
16:00 Observator
16:30 Acces direct
18:00 Prețul cel bun
19:00 Observator
20:30 X Factor
23:00 eXtra Factor
23:15 Asia Express - Drumul Împăraților (R)
03:30 Acces direct (R)
05:00 Prețul cel bun (R)
06:00 Observator

PRO TV
07:00 Știrile Pro Tv
10:30 Vorbește lumea
13:00 Știrile Pro Tv
14:00 Lecţii de viaţă
15:00 La Măruţă
17:00 Știrile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 Știrile Pro Tv
20:30 SuperStar România
23:30 Imuni
01:15 Pe bune?! (R)
02:15 Femeia alege (R)
03:15 Las fierbinți (R)
04:00 Vorbește lumea (R)
06:00 Lecţii de viaţă (R)

Prima TV
07:00 Focus la prima oră
10:00 Hai cu fetele! (R)
11:00 Flash monden (R)
11:30 Chef Dezbrăcatu’ (R)
12:00 Teleshopping
14:00 Focus
15:00 Hai cu fetele!
16:00 Exclusiv VIP
18:00 Focus 18
19:30 Flash monden
20:00 Cronica cârcotașilor
22:00 Secretele președintelui
23:00 Exclusiv VIP (R)
01:00 Cronica cârcotașilor (R)
03:00 Secretele președintelui (R)
04:00 Chef Dezbrăcatu’ (R)
04:30 Focus (R)
06:00 Hai cu fetele! (R)

PRO 2
07:30 Nu te-am uitat (R)
08:30 Teleshopping
09:00 Dragoste în alb-negru (R)
10:00 Pecetea iubirii (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Suflete pierdute
12:45 Teleshopping
13:00 Femeia alege
14:00 Nu te-am uitat (R)
15:00 Căsătorie cu bucluc (R)
16:00 Fiicele doamnei Fazilet (R)
17:00 Pecetea iubirii
18:00 Nu te-am uitat
19:00 Femeia alege
20:30 Căsătorie cu bucluc
21:30 Dragoste în alb-negru
22:30 Femeia alege
23:30 Fiicele doamnei Fazilet
00:30 Nu te-am uitat (R)
01:30 Căsătorie cu bucluc (R)

PRO TV
07:00 Știrile Pro Tv
10:00 I Like IT
10:30 Superspeed la Pro TV
11:00 Joe și Ella
13:00 Flicka 3
15:00 Detectiv fără voie
17:00 Masked Singer România
19:00 Știrile Pro Tv
20:00 SuperStar România
23:00 Spionul care mi-a dat papucii
01:15 O noapte nebună, nebună (R)
03:15 Femeia alege (R)
04:15 Joe și Ella (R)
06:00 Lecţii de viaţă (R)

Prima TV
07:00 Flash monden
07:30 Teleshopping
09:00 Starea naţiei
11:00 Sănătate cu stil
11:30 Lumea e pe val
12:00 Poezie și delicatețuri (R)
14:00 Două lozuri
15:30 Jurnalul unei mame
18:00 Focus 18
19:00 Oportuniștii
20:00 Meci Liga 1: FCSB - Mioveni
22:00 Blade II
00:30 Jurnalul unei mame (R)
03:00 Două lozuri (R)
04:30 Focus (R)
06:00 Lumea e pe val (R)
06:30 Sănătate cu stil (R)

PRO 2
07:30 Nu te-am uitat (R)
08:30 Teleshopping
09:00 Dragoste în alb-negru (R)
10:00 Pecetea iubirii (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Suflete pierdute
12:45 Teleshopping
13:00 Femeia alege
14:00 Nu te-am uitat (R)
15:00 Căsătorie cu bucluc (R)
16:00 Fiicele doamnei Fazilet (R)
17:00 Pecetea iubirii
18:00 Nu te-am uitat
19:00 Femeia alege
20:30 Căsătorie cu bucluc
21:30 Dragoste în alb-negru
22:30 Femeia alege
23:30 Fiicele doamnei Fazilet
00:30 Nu te-am uitat (R)
01:30 Căsătorie cu bucluc (R)

PRO TV
07:00 Știrile Pro Tv
10:00 Doctor de bine
10:30 Arena bucătarilor
11:00 Detectiv fără voie
13:00 Apropo Tv
14:00 Visuri la cheie (R)
16:00 Căsătoriți pe nevăzute (R)
18:00 România, te iubesc!
19:00 Știrile Pro Tv
20:00 Mecanicul 2
22:00 Sahara
00:30 Apropo Tv (R)
01:30 Las fierbinți (R)
02:30 Femeia alege (R)
03:30 Flicka 3 (R)
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 Știrile Pro Tv

Prima TV
07:00 Flash monden (R)
07:30 Teleshopping
09:00 Focus la prima oră
11:00 Insider politic
12:00 Ora de Profit.ro
13:00 Secretele președintelui (R)
14:00 Poezie și delicatețuri
16:00 Cronica cârcotașilor (R)
18:00 Focus 18
19:30 Flash monden
20:00 Schimb de mame
22:00 Poezie și delicatețuri (R)
00:00 Blade II (R)
02:30 Privește înainte cu mânie
04:30 Focus (R)
06:00 Insider politic (R)

PRO 2
07:30 Nu te-am uitat (R)
08:30 Teleshopping
09:00 Dragoste în alb-negru (R)
10:00 Pecetea iubirii (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Suflete pierdute
12:45 Teleshopping
13:00 Femeia alege
14:00 Nu te-am uitat (R)
15:00 Căsătorie cu bucluc (R)
16:00 Fiicele doamnei Fazilet (R)
17:00 Pecetea iubirii
18:00 Nu te-am uitat
19:00 Femeia alege
20:30 Căsătorie cu bucluc
21:30 Dragoste în alb-negru
22:30 Femeia alege
23:30 Fiicele doamnei Fazilet
00:30 Nu te-am uitat (R)
01:30 Căsătorie cu bucluc (R)

Sâmbătă, 16 octombrie
TVR 1
08:45 Vorbește corect! (R)
09:00 1, 2, 3 și afli tot ce vrei!
09:35 Vreau să fiu sănătos
10:30 #secreteleplantelor
11:00 Europa mea
11:30 Lumea azi
12:00 Rugby, Superliga
14:00 Telejurnal
14:30 Ora regelui
15:30 Handbal feminin, Liga Florilor MOL:
HC Zalău - CS Minaur Baia Mare
17:00 Adevăruri despre trecut (R)
17:30 Rugby, Superliga
19:30 Vorbește corect! (R)
19:35 Zi de zi
19:39 Sport
19:55 Meteo
20:00 Telejurnal
20:57 Sănătate, Romania!
21:10 Balul de sâmbătă seara

Antena 1
09:30 Medicool
10:30 Adela (R)
13:00 Observator
13:30 Mireasa
15:30 Asia Express - Drumul Împăraților (R)
19:00 Observator
20:00 iUmor
22:45 mai mult iUmor
23:00 Asia Express - Drumul Împăraților (R)
03:00 Observator (R)
04:00 Medicool (R)
05:00 Cooking Show: Hello Chef (R)
06:00 Observator

Duminică, 17 octombrie
TVR 1
09:30 Pro patria
10:00 În grădina Danei
10:35 Viaţa satului
11:50 Minutul de agricultură
12:00 Viaţa satului
13:00 Tezaur folcloric
14:00 Telejurnal
14:30 Politică și delicateţuri
15:30 Handbal masculin, Liga Zimbrilor:
Steaua Bucuresti - Poli Timisoara
17:10 Exclusiv în România
17:55 Momentart
18:00 Dosar România
19:00 Omul și timpul
19:35 Zi de zi
19:39 Sport
19:55 Meteo
20:00 Telejurnal
20:50 Loteria de vaccinare
21:10 Concert Maria Ciobanu

Antena 1
09:00 Casa Zurli
10:00 Neatza de weekend
13:00 Observator
13:30 Cooking Show: Hello Chef
14:30 Cum să dai afară din casă un burlac de 30 de ani
16:30 Indiana Jones și regatul craniului
de cristal
19:00 Observator
20:00 Asia Express - Drumul Împăraților
23:30 iUmor (R)
02:30 mai mult iUmor (R)
03:00 Observator (R)
04:00 Cum să dai afară din casă un burlac de 30 de ani (R)
06:00 Observator

Recomandare TV

Spionul care mi-a dat papucii
(acţiune, comedie, 117 minute)
Sâmbătă, 16 octombrie, ora 23:00, PRO TV
Distribuţia:
•
•
•
•
•

Mila Kunis
Justin Theroux
Kate McKinnon
Sam Heughan
Blanca Gyorfi-Toth

Audrey (Mila Kunis) și
Morgan (Kate McKinnon)
sunt două prietene vechi din
Los Angeles care se trezesc
prinse în mijlocul unei conspirații internaționale, atunci
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când fostul iubit al lui Audrey apare la ușa ei cu o echipă de asasini nemiloși pe urmele sale. Surprinse de propriile acţiuni, fetele intră fără
ezitare într-o misiune care le
poartă prin toată Europa,
printre agenți secreți și curse
mortale, hotărâte să ducă la
bun sfârșit un plan riscant de
salvare a lumii. Intervenția
oportună a unui agent britanic fermecător devine singurul lor atu.

Comedia „Spionul care mia dat papucii” este una con-

dimentată cu dialoguri hilare
și situatii neașteptate. Un

film distribuit de Vertical
Entertainment.
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