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Echipa de futsal juniori Dunărea U19, formată din jucători locali, s-a 
calificat în acest sezon la Turneul Final al CN U19 şi a disputat, în 
premieră, finala Cupei României U19 fiind învinsă după un meci epuizant 
de Autobergamo Deva, la loviturile de departajare.

Futsalul călărăşean are prezent dar şi viitor. Dacă echipa de seniori a 
devenit deja un nume pe harta futsalului românesc încheind sezonul 2017 
– 2018 pe locul 5 în România, o surpriză plăcută a fost formaţia de juniori.
Dunărea U19 a avut un sezon de neuitat. S-a calificat la Turneul Final, 
figurând printre cele mai bune 8 echipe din ţară şi a disputat finala mare a 
Cupei României U19, fiind învinsă în ultimul act de Autobergamo Deva, la 
loviturile de departajare.

A 2-a la finele sezonului regulat
La a doua sa participare în Campionatul Naţional de Juniori U19, Dunărea 
Călăraşi a încheiat sezonul regulat pe locul 2 în topul Seriei a 2-a. Echipa 
antrenată de Marian Şotârcă (principal) şi George Tomescu (secund) a 
obţinut în urma celor 10 partide disputate, 7 victorii şi 3 eşecuri, golaverajul Viitor cert!
fiind pozitiv, 60-37. Printre învinse s-a numărat şi United Galaţi, echipă care 

Futsalul călărăşean are potenţial, are viitor. Doru Rotaru, Andrei Ghiuţă, dispută finala mare a Turneul Final Eight, desfăşurat la Tg. Secuiesc.
Cătălin Bejenaru, alături de brazilianul Rodrgo Coelho au primit deja La Baraj, Dunărea a dat de Olimpia Rm. Sărat, „colega” sa din Seria a 2-a, pe 
bozetul ligii I, evoluând în câteva jocuri şi pentru echipa de seniori. Prezenţa care a învins-o atât acasă (10-0) cât şi în deplasare (13-3).
lui Marian Şotârcă şi George Tomescu, pe banca tehnică e un alt argument 

Calificată la Turneul Semifinal, Dunărea a obţinut, în partidele desfăşurate solid că lucrurile evoluează într-o direcţie bună. Investiţiile realizate la 
la Craiova, o victorie (6-5 cu Informatica Timişoara, formaţia care a disputat nivelul echipei de juniori au dat roade, Dunărea U19 devenind un nume 
finala mică a CN U19) dar şi o înfrângere (5-3 în faţa gazdelor de la Viitorul demn de reţinut de toată lumea din futsalul juvenil românesc.
Ştiinţa Craiova).

În mod cert, performanţele obţinute în acest sezon vor sta la baza 
În Turneul Final, la care s-au aliniat cele mai bune 8 echipe de juniori din succeselor viitoare. Dunărea U19 a obţinut respectul şi aprecierea tuturor 
ţară şi desfăşurat la Tg. Secuiesc, Dunărea a cedat destul de clar în faţa celor care iubesc acest sport minunat, extrem de dinamic şi disputat care 
gazdelor de la KSE Tg. Secuiesc. ne-a adus atâtea satisfacţii, la nivelul echipei de seniori, din 2013 încoace. 

Felicitări jucătorilor, antrenorilor, staffului adminstrativ pentru tot ce au 
realizat în acest sezon!Finalistă a Cupei   României U19

Dunărea a avuit un parcurs aproape excelent şi în Cupa României U19. În 
Lotul Dunărea Călăraşi U19: Cătălin Bejenaru (născut pe 07.03.1999), Doru Faza a 2-a, echipa noastră a trecut de Viitorul Buzău (3-2, la Călăraşi şi 4-4, 
Cristian Rotaru (10.04.1999), Andrei Ghiuţă (11.10.2000), Daniel Cristea la Buzău). Următoarea sa victimă, din Faza a 3-a a fost CN Nicu Gane 
(25.07.2000), Alex Tudorache (20.10.2002), Fabian Ilie (16.07.2002), Gelu Fălticeni, pe care a învins-o în deplasare cu 6-5 şi la Călăraşi cu 7-5.
Niţu (12.08.2000), Marian Necula (14.08.2000), Jean Radu (10.01.1999), 

Calificată în Final Six-ul de la Arad, Dunărea a obţinut o remiză (3-3 cu Pro 
Costin Nae (20.08.2001), Tiberiu Nica (13.05.2000), Rodrigo Coelho 

Tineret Sighişoara) şi o victorie (9-2 cu United Galaţi) obţinând „biletele” 
(20.06.1997), Laurenţiu Nicolae (30.12.1997).

pentru finala mare. În ultimul act, „galben – albaştrii” au avut o comportare 
Preşedinte: Dragoş Comanfoarte bună. Scorul a fost alb după epuizarea timpului regulamentar. 
Antrenori: Marian Şotârcă (principal), George Tomescu (secund)Dunărea a cedat la loviturile de departajare cu 5-6 în faţa devenilor de la 
Delegat: Cristian ComanAutobergamo, formaţie care şi-a trecut în visterie eventul după ce a 

câştigat şi Final Eight-ul CN U19! Elevii lui Şotârcă şi Tomescu şi-au trecut în Director sportiv: Cristian Ivanciu
palamers o „finală de Cupă”, propulsându-i în elita futsalului juvenil Fizioterapeut: Gheorghe Zlătineanu
românesc.

minutul 97 de Daniel Gheorghe) pe 
Progresul Spartac Bucureşti, barând 
drumul acesteia spre liga a 2-a.

Olteniţa, parcurs cu 
probleme

În ultima etapă, Olteniţa a obţinut un 
egal la Rm. Sărat (2-2 cu CSM) ocupând 
până la urmă locul 10 (la fel ca la finalul 
primei părţi!) cu 21 de puncte. Bilanţul 
înregistrat în retur e unul, mai degrabă 
mediocru. În cele 13 jocuri disputate, 
ACSM a obţinut doar 2 victorii (1, acasă, 
cu Agricola, scor 2-0, et. 23 şi respectiv 1, 
în deplasare, cu Victoria Traian, scor 1-6, 
et. 24), 5 egaluri (2, acasă şi 3, în 
deplasare) şi 6 înfrâmgeri (4, acasă şi 2, în 
deplasare). A marcat 17 goluri (5, acasă şi 
12, în deplasare) şi a primit 21 (12, acasă 
şi 9, în deplasare). Zestre e „subţire”, 11 
puncte (5, acasă şi 6, în deplasare).

Borcea, mai multe 
puncte în retur

Agricola Borcea, nou promovată în L3, a 
întâmpinat o serie de dificultăţi nu doar 
în acest retur. Lipsa de experienţă a 
jucătorilor şi chiar a conducerii clubului a 
determinat o serie de sincope în 
parcursul echipei. În ultima rundă, 

Cea mai bine clasată la finalul Agricola a remizat acasă cu FC Voluntari Modelu, prima dintre 
2, scor 1-1, rezultatul propulsând-o pe 11 sezonului 2017 – 2018 a fost „călărăşene” în clasament.Înainte Modelu care a ocupat 
În cele 13 jocuri disputate în retur. Elevii locul 8 cu 40 de puncte din care Înainte a încheiat sezonul cu o victorie la lui Daniel Iftodi au obţinut 3 victorii (1, 

Tulcea în faţa Deltei Dobrogea, scor 1-4, 23, realizate în retur. ACSM acasă, cu Sportul Chiscani, scor 3-1, et. 24 
clasându-se finalmente pe 8 (la fel ca la Olteniţa şi Agricola Borcea au şi respectiv 2, în deplasare, cu Victoria 
finalul turului!) cu 40 de puncte, din care Traian, scor 1-3, et. 15 şi cu Delta încheiat competiţia pe locurile 10, 
23 obţinute în retur. În cele 13 partide Dobrogea Tulcea, scor 1-2, et. 19), o respectiv 11. jucate în acest an, modelenii s-au ales cu singură remiză (acasă cu FC Voluntari 2, 
8 victorii (4, acasă şi 4 în deplasare) şi 5 scor 1-1, et. 26) şi 9 eşecuri (4, acasă şi 5, 
eşecuri (3, acasă şi 2, în deplasare). Au Sâmbătă s-a tras cortina peste sezonul în deplasare). Agricola a marcat 23 de 
marcat 26 de goluri (din care 13 acasă şi 2017 – 2018 al ligii a 3-a, la fotbal. În goluri (13, acasă şi 10, în deplasare), 
tot atâtea în deplasare), primind în Seria a 2-a, Înainte Modelu, ACSM primind în schimb 43 (20, acasă şi 23, în 
schimb 19 (10, acasă şi 9, în deplasare).Olteniţa şi Agricola Borcea s-au clasat pe deplasare). În total, 10 puncte (4 acasă şi 

locuri care le permite să continue în L3 şi În runda a 25-a a produs surpriza 6, în deplasare), cu 2 mai multe decât a 
în sezonul viitor. învingând acasă cu 1-0 (gol marcat în obţinut în tur.

n Liga a 3-a

Clasament
1. ASSCS Farul 26 21 4 1 93-26 67
2. Progresul Spartac 26 19 5 2 77-28 62
3. Unirea Slobozia 26 18 3 5 93-36 57
4. Axiopolis Cernavodă 26 16 4 6 65-27 52
5. Metalul Buzău 26 15 5 6 47-25 50
6 .FC SB 2 26 14 5 7 75-38 47
7. FC Voluntari 2 26 12 7 7 59-33 43
8. Înainte Modelu 26 13 1 12 70-57 40
9. CSM Rm. Sărat 26 9 4 13 34-56 31
10. ACSM Olteniţa 26 4 9 13 37-58 21
11. Agricola Borcea 26 5 3 18 42-79 18
12. Sportul Chiscani 26 5 3 18 22-80 18
13. Delta Dobrogea 26 3 1 22 28-97 10
14. Victoria Traian 26 1 0 25 17-119 3

8. Înainte Modelu
Acasă 7   4   0   3   13-10   12p
Deplasare 6   4   0   2     13-9    12p
------------------------------------------------------------------------
Total Retur                         13   8   0   5   26-19   24p

10. ACSM Olteniţa
Acasă 7   1   2   4      5-12    5p
Deplasare        6   1   3   2      12-9    6p
------------------------------------------------------------------------
Total Retur                         13   2   5   6   17-21   11p

11. Agricola Borcea
Acasă              6   1   1   4   13-20     4p
Deplasare       7   2   0   5   10-23     6p
------------------------------------------------------------------------
Total Retur                         13   3   1   9   23-43   10p

Etapa a 26-a  / Rezultate

Axiopolis Cernavodă - Metalul Buzău 0-0
Delta Tulcea - Înainte Modelu 1-4
CSM Râmnicu Sărat - ACSM Olteniţa 2-2
Progresul Spartac - FCSB 2 2-2
ASSCS Farul - Sportul Chiscani 3-0
Victoria Traian - Unirea Slobozia 2-12
Agricola Borcea - FC Voluntari 2 1-1

n Dunărea Călăraşi U19

Modelu, Olteniţa şi Borcea 
vor continua în liga a 3-a!

Futsalul juvenil călărăşean are potenţial!
Sezon regulat

Baraj

Cupa României U19

w Seria a 2-a / Rezultate

Et. 1 Viitorul Buzău – Dunărea 3-2

Et. 2 Dunărea – Viitorul Verneşti 5-0

Et. 3 FC Buzău – Dunărea 4-7

Et. 4 Olimpia Rm. Sărat – Dunărea 3-2

Et. 5 Dunărea – United Galaţi 8-3

Et. 6 Dunărea – Viitorul Buzău 8-3

Et. 7 Viitorul Verneşti – Dunărea 0-7

Et. 8 Dunărea – FC Buzău 5-4

Et. 9 Dunărea – Olimpia Rm. Sărat 8-5

Et. 10 United Galaţi – Dunărea 12-8

10           7          0          3           60-37           21p

Olimpia Rm. Sărat – Dunărea 3-13

Dunărea – Olimpia Rm. Sărat 10-0

w Turneul Semifinal

Dunărea – Informatica Timişoara 6-5

Viitorul Ştiinţa Craiova – Dunărea 5-3

w Turneul Final

KSE Tg. Secuiesc – Dunărea 11-1

w Faza a 2-a

Dunărea - Viitorul Buzău        3-2, 4-4

w Faza a 3-a 

Dunărea – CN Nicu Gane Fălticeni       5-6, 5-7

w Faza a 4-a

Pro Tineret Sighişoara – Dunărea 3-3

Dunărea – United Galaţi 9-2

w Finala Mare

Autobergamo Deva – Dunărea 6-5 (0-0, 6-5, 
lov de departajare)

Data lansării apelului de selecţie – 4 iunie 2018 (M5/2A) – "Îmbunătăţirea performanţei agricole a 
ora 10.00 exploataţiior agricole de pe teritoriul GAL – 

Bărăganul de Sud - Est" sunt în valoare de Data limită de primire a proiectelor şi locul unde 
678.962,30 euro.se pot depune proiectele
Suma alocată pe sesiune este în valoare de Proiectele se vor depune până la data limita 6 iulie 
678.962,30 euro.2018 ora 14.00, la sediul GAL din comuna Ştefan 

cel Mare, strada Şcolii nr 32A, judeţul Călăraşi, de Suma maximă nerambursabilă care poate fi 
luni- vineri în intervalul orar 10.00-16.00. acordată este 200.000  euro.
FONDURILE DISPONIBILE, aferente Măsurii (M4/ Beneficiarii eligibili pentru măsura M5/2A sunt : 
2B) – "Sprijin forfetar pentru instalare de tineri Societăţile comerciale, II, PFA-urile care au ca 
fermieri", sunt în valoare de 240.000 euro, domeniu principal de activitate domeniile eligibile 

finanţate, care sunt reprezentate de fermieri  cu Suma alocată pe sesiune este în valoare de 
vârstă sub 40 de ani la momentul depunerii cererii 240.000 euro
de finanţare şi să se fi stabilit ca fermier în ultimii 5 Suma maximă nerambursabilă care poate fi 
ani înainte de depunerea cererii de finanţare.acordată - 40.000 euro
Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea Beneficiarii eligibili pentru Măsura M4/2B sunt: 
celor două măsuri sunt cuprinse în Ghidurile Tineri fermieri (persoană fizică înregistrată şi 
solicitantului elaborate de GAL care se pot descărca autorizată) în conformitate cu definiţia prevăzută la 
de pe pagina de internet GAL www.baraganse.roart.2 din R( UE) nr. 1305/2013, care se instalează ca 
Solicitanţii pot obţine informaţii suplimentare unic şef al exploataţiei agricole, pentru fermele 
astfel:cuprinse între  8.000-50.000 SO, care desfăşoară 

activitatea principală în sectorul sectorul cultură * La sediul GAL din comuna Ştefan cel Mare, Strada 
mare / legumicol / pomicultură / creşterea Şcolii nr 32A, în intervalul orar 10-16
albinelor. * Prin poşta electronica - e-mail la adresa: 
FONDURILE DISPONIBILE, aferente Măsurii galbaragan@baraganse.ro

ECOAQUA SA-Sucursala Călăraşi informează 
clienţii beneficiari ai serviciului de alimentare 
cu apă potabilă şi de canalizare că, în 
perioada mai- iunie 2018, desfăşoară 
activitatea de notificare a tuturor 
datornicilor de la blocuri şi case în vederea 
recuperării sumelor restante, conform 
procedurilor existente la nivelul societăţii.

Prin prezenta, notificăm clienţii restanţieri cu 
privire la obligaţia achitării acestor servicii în 
termenul legal înscris pe factură.

Atenţionăm debitorii că în cazul neachitării 
imediate şi integrale a debitelor restante 
notificate, ori a neprezentării la sediul 
societăţii noastre pentru plata parţială şi/sau 
eşalonare, vom proceda la debranşarea de la 
reţeaua publică de distribuţie a apei şi 
canalizare conform art.32 din Legea 
nr.241/2006 şi vom recurge la recuperarea 
sumelor pe care ni le datoraţi pe calea 
executării silite.

ECOAQUA SA - Sucursala Călăraşi

Ecoaqua SA a demarat 
activitatea de 

notificare a datornicilor 
în vederea recuperării 

sumelor restante

Anunţ privind lansarea Apelului de Selecţie nr. 3 în cadrul 
Grupului de Acţiune Locală Bărăganul de Sud Est, aferent Măsurii 
(M4/ 2B) – "Sprijin forfetar pentru instalare de tineri fermieri" şi 

Măsurii (M5/2A) – "Îmbunătăţirea performanţei agricole a 
exploataţiior agricole de pe teritoriul GAL – Bărăganul de Sud-Est"

 Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, unde este cazul, potrivit prevederilor OUG 54/2006: 
codul fiscal, adresa, nr. de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail Documentaţia de atribuire va fi pusă la dispoziţia solicitantului 
a persoanei de contact: contra cost, la o valoare de 50 de lei, plătibili la casieria unităţii.
MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI, cod fiscal 4445370, cu sediul în str. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 25.06.2018, ora 16:30
Bucureşti, nr. 140 A, Municipiul Călăraşi, Judeţ Călăraşi, Informaţii privind ofertele: 
telefon/fax  0242311031, e-mail ana.selaru@primariacalarasi.ro 4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 27.06.2018, ora 16:30
Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria 
descrierea şi identificarea bunului/bunurilor care urmează să fie Municipiului Călăraşi, str. Bucureşti, nr. 140 A, Compartimentul 
concesionat/e: Investiţii şi Infrastructură.
Obiectul concesiunii este reprezentat de un imobil teren 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 
aparţinând domeniului privat al municipiului Călăraşi, în fiecare participant poate depune doar o singură ofertă pe 
suprafaţă de 3000 mp, situat în Călăraşi, str. Varianta Nord nr. suprafaţă, într-un exemplar.
17, NC 26670, având destinaţia: edificare spaţiu pentru activităţi 

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de productive industrial, de depozitare, agro-industriale şi agricole.
deschidere a ofertelor: 28.06.2018, ora 12:00

Informaţii privind documentaţia de atribuire:
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot 
de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: 
şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Călăraşi, str. persoanele pot intra în posesia documentaţiei de atribuire 
Bucureşti nr. 106, 910068 – Călăraşi, jud. Călăraşi. Tel. înaintând o solicitare scrisă în acest sens.
0242311947; 0242312505; 0242311516; Fax: 0242316157, 

Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul trcl@just.ro.
concedentului de la care se poate obţine un exemplar din 

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile documentaţia de atribuire: Serviciul Investiţii şi 
abilitate, în vederea publicării: 31.05.2018Infrastructură(etajul 2) din cadrul Primăriei Municipiului 

PRIMARCălăraşi
Drăgulin Daniel ŞtefanCostul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, 

 Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, unde este cazul, potrivit prevederilor OUG 54/2006: 
codul fiscal, adresa, nr. de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail Documentaţia de atribuire va fi pusă la dispoziţia solicitantului 
a persoanei de contact: contra cost, la o valoare de 50 de lei, plătibili la casieria unităţii.
MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI, cod fiscal 4445370, cu sediul în str. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 19.06.2018, ora 16:30
Bucureşti, nr. 140 A, Municipiul Călăraşi, Judeţ Călăraşi, Informaţii privind ofertele: 
telefon/fax  0242311031, e-mail 4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 22.06.2018, ora 16:30
ana.selaru@primariacalarasi.ro

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria 
Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special 

Municipiului Călăraşi, str. Bucureşti, nr. 140 A, Compartimentul descrierea şi identificarea bunului/bunurilor care urmează să fie 
Investiţii şi Infrastructură.concesionat/e:
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: Obiectul concesiunii este reprezentat de un imobil teren 
fiecare participant poate depune doar o singură ofertă pe aparţinând domeniului privat al municipiului Călăraşi, în 
suprafaţă, într-un exemplar.suprafaţă de 572 mp, situat în Călăraşi, str. General Leonard 

Mociulschi nr. 1 având ca destinaţie edificare spaţiu pentru 5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de 
prestări servicii; deschidere a ofertelor: 25.06.2018, ora 12:00
Informaţii privind documentaţia de atribuire: 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa 
Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor 
intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul 
persoanele pot intra în posesia documentaţiei de atribuire Călăraşi, str. Bucureşti nr. 106, 910068 – Călăraşi, jud. Călăraşi. 
înaintând o solicitare scrisă în acest sens.

Tel. 0242311947; 0242312505; 0242311516; Fax: 0242316157, 
Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul trcl@just.ro.
concedentului de la care se poate obţine un exemplar din 

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile documentaţia de atribuire: Serviciul Investiţii şi 
abilitate, în vederea publicării: 31.05.2018Infrastructură(etajul 2) din cadrul primăriei Municipiului 

Călăraşi PRIMAR
Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, Drăgulin Daniel Ştefan

 Informaţii generale privind concedentul, în special 
denumirea, codul fiscal, adresa, nr. de telefon, telefax şi/sau 
adresa de e-mail a persoanei de contact:
MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI, cod fiscal 4445370, cu sediul în str. 
Bucureşti, nr. 140 A, Municipiul Călăraşi, Judeţ Călăraşi, 
telefon/fax  0242311031, e-mail 
ana.selaru@primariacalarasi.ro
Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special 
descrierea şi identificarea bunului/bunurilor care urmează să 
fie concesionat/e:
Obiectul concesiunii este reprezentat de un imobil teren 
aparţinând domeniului privat al municipiului Călăraşi, în 
suprafaţă de 1107 mp, situat în Călăraşi, str. Varianta Nord 
nr. 1, NC 25164, având destinaţia: edificare spaţiu pentru 
desfăşurarea de activităţi economice – producţie, comerţ, 
servicii.
Informaţii privind documentaţia de atribuire:
Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate 
pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de 
atribuire: persoanele pot intra în posesia documentaţiei de 
atribuire înaintând o solicitare scrisă în acest sens.
Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul 
concedentului de la care se poate obţine un exemplar din 
documentaţia de atribuire: Serviciul Investiţii şi 
Infrastructură(etajul 2) din cadrul primăriei Municipiului 
Călăraşi
Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui 
exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor OUG 54/2006: 
Documentaţia de atribuire va fi pusă la dispoziţia 
solicitantului contra cost, la o valoare de 50 de lei, plătibili la 
casieria unităţii.
Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 27.06.2018, ora 
16:30
Informaţii privind ofertele: 
4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 02.07.2018, ora 
16:30
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria 
Municipiului Călăraşi, str. Bucureşti, nr. 140 A, 
Compartimentul Investiţii şi Infrastructură.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: fiecare participant poate depune doar o singură 
ofertă pe suprafaţă, într-un exemplar.
5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de 
deschidere a ofertelor: 03.07.2018, ora 12:00
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau 
adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea 
litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: 
Tribunalul Călăraşi, str. Bucureşti nr. 106, 910068 – Călăraşi, 
jud. Călăraşi. Tel. 0242311947; 0242312505; 0242311516; 
Fax: 0242316157, trcl@just.ro.
7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile 
abilitate, în vederea publicării: 31.05.2018

PRIMAR
Drăgulin Daniel Ştefan

ANUNŢ DE LICITAŢIE

ANUNŢ DE LICITAŢIE

ANUNŢ DE LICITAŢIE
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Echipa de futsal juniori Dunărea U19, formată din jucători locali, s-a 
calificat în acest sezon la Turneul Final al CN U19 şi a disputat, în 
premieră, finala Cupei României U19 fiind învinsă după un meci epuizant 
de Autobergamo Deva, la loviturile de departajare.

Futsalul călărăşean are prezent dar şi viitor. Dacă echipa de seniori a 
devenit deja un nume pe harta futsalului românesc încheind sezonul 2017 
– 2018 pe locul 5 în România, o surpriză plăcută a fost formaţia de juniori.
Dunărea U19 a avut un sezon de neuitat. S-a calificat la Turneul Final, 
figurând printre cele mai bune 8 echipe din ţară şi a disputat finala mare a 
Cupei României U19, fiind învinsă în ultimul act de Autobergamo Deva, la 
loviturile de departajare.

A 2-a la finele sezonului regulat
La a doua sa participare în Campionatul Naţional de Juniori U19, Dunărea 
Călăraşi a încheiat sezonul regulat pe locul 2 în topul Seriei a 2-a. Echipa 
antrenată de Marian Şotârcă (principal) şi George Tomescu (secund) a 
obţinut în urma celor 10 partide disputate, 7 victorii şi 3 eşecuri, golaverajul Viitor cert!
fiind pozitiv, 60-37. Printre învinse s-a numărat şi United Galaţi, echipă care 

Futsalul călărăşean are potenţial, are viitor. Doru Rotaru, Andrei Ghiuţă, dispută finala mare a Turneul Final Eight, desfăşurat la Tg. Secuiesc.
Cătălin Bejenaru, alături de brazilianul Rodrgo Coelho au primit deja La Baraj, Dunărea a dat de Olimpia Rm. Sărat, „colega” sa din Seria a 2-a, pe 
bozetul ligii I, evoluând în câteva jocuri şi pentru echipa de seniori. Prezenţa care a învins-o atât acasă (10-0) cât şi în deplasare (13-3).
lui Marian Şotârcă şi George Tomescu, pe banca tehnică e un alt argument 

Calificată la Turneul Semifinal, Dunărea a obţinut, în partidele desfăşurate solid că lucrurile evoluează într-o direcţie bună. Investiţiile realizate la 
la Craiova, o victorie (6-5 cu Informatica Timişoara, formaţia care a disputat nivelul echipei de juniori au dat roade, Dunărea U19 devenind un nume 
finala mică a CN U19) dar şi o înfrângere (5-3 în faţa gazdelor de la Viitorul demn de reţinut de toată lumea din futsalul juvenil românesc.
Ştiinţa Craiova).

În mod cert, performanţele obţinute în acest sezon vor sta la baza 
În Turneul Final, la care s-au aliniat cele mai bune 8 echipe de juniori din succeselor viitoare. Dunărea U19 a obţinut respectul şi aprecierea tuturor 
ţară şi desfăşurat la Tg. Secuiesc, Dunărea a cedat destul de clar în faţa celor care iubesc acest sport minunat, extrem de dinamic şi disputat care 
gazdelor de la KSE Tg. Secuiesc. ne-a adus atâtea satisfacţii, la nivelul echipei de seniori, din 2013 încoace. 

Felicitări jucătorilor, antrenorilor, staffului adminstrativ pentru tot ce au 
realizat în acest sezon!Finalistă a Cupei   României U19

Dunărea a avuit un parcurs aproape excelent şi în Cupa României U19. În 
Lotul Dunărea Călăraşi U19: Cătălin Bejenaru (născut pe 07.03.1999), Doru Faza a 2-a, echipa noastră a trecut de Viitorul Buzău (3-2, la Călăraşi şi 4-4, 
Cristian Rotaru (10.04.1999), Andrei Ghiuţă (11.10.2000), Daniel Cristea la Buzău). Următoarea sa victimă, din Faza a 3-a a fost CN Nicu Gane 
(25.07.2000), Alex Tudorache (20.10.2002), Fabian Ilie (16.07.2002), Gelu Fălticeni, pe care a învins-o în deplasare cu 6-5 şi la Călăraşi cu 7-5.
Niţu (12.08.2000), Marian Necula (14.08.2000), Jean Radu (10.01.1999), 

Calificată în Final Six-ul de la Arad, Dunărea a obţinut o remiză (3-3 cu Pro 
Costin Nae (20.08.2001), Tiberiu Nica (13.05.2000), Rodrigo Coelho 

Tineret Sighişoara) şi o victorie (9-2 cu United Galaţi) obţinând „biletele” 
(20.06.1997), Laurenţiu Nicolae (30.12.1997).

pentru finala mare. În ultimul act, „galben – albaştrii” au avut o comportare 
Preşedinte: Dragoş Comanfoarte bună. Scorul a fost alb după epuizarea timpului regulamentar. 
Antrenori: Marian Şotârcă (principal), George Tomescu (secund)Dunărea a cedat la loviturile de departajare cu 5-6 în faţa devenilor de la 
Delegat: Cristian ComanAutobergamo, formaţie care şi-a trecut în visterie eventul după ce a 

câştigat şi Final Eight-ul CN U19! Elevii lui Şotârcă şi Tomescu şi-au trecut în Director sportiv: Cristian Ivanciu
palamers o „finală de Cupă”, propulsându-i în elita futsalului juvenil Fizioterapeut: Gheorghe Zlătineanu
românesc.

minutul 97 de Daniel Gheorghe) pe 
Progresul Spartac Bucureşti, barând 
drumul acesteia spre liga a 2-a.

Olteniţa, parcurs cu 
probleme

În ultima etapă, Olteniţa a obţinut un 
egal la Rm. Sărat (2-2 cu CSM) ocupând 
până la urmă locul 10 (la fel ca la finalul 
primei părţi!) cu 21 de puncte. Bilanţul 
înregistrat în retur e unul, mai degrabă 
mediocru. În cele 13 jocuri disputate, 
ACSM a obţinut doar 2 victorii (1, acasă, 
cu Agricola, scor 2-0, et. 23 şi respectiv 1, 
în deplasare, cu Victoria Traian, scor 1-6, 
et. 24), 5 egaluri (2, acasă şi 3, în 
deplasare) şi 6 înfrâmgeri (4, acasă şi 2, în 
deplasare). A marcat 17 goluri (5, acasă şi 
12, în deplasare) şi a primit 21 (12, acasă 
şi 9, în deplasare). Zestre e „subţire”, 11 
puncte (5, acasă şi 6, în deplasare).

Borcea, mai multe 
puncte în retur

Agricola Borcea, nou promovată în L3, a 
întâmpinat o serie de dificultăţi nu doar 
în acest retur. Lipsa de experienţă a 
jucătorilor şi chiar a conducerii clubului a 
determinat o serie de sincope în 
parcursul echipei. În ultima rundă, 

Cea mai bine clasată la finalul Agricola a remizat acasă cu FC Voluntari Modelu, prima dintre 
2, scor 1-1, rezultatul propulsând-o pe 11 sezonului 2017 – 2018 a fost „călărăşene” în clasament.Înainte Modelu care a ocupat 
În cele 13 jocuri disputate în retur. Elevii locul 8 cu 40 de puncte din care Înainte a încheiat sezonul cu o victorie la lui Daniel Iftodi au obţinut 3 victorii (1, 

Tulcea în faţa Deltei Dobrogea, scor 1-4, 23, realizate în retur. ACSM acasă, cu Sportul Chiscani, scor 3-1, et. 24 
clasându-se finalmente pe 8 (la fel ca la Olteniţa şi Agricola Borcea au şi respectiv 2, în deplasare, cu Victoria 
finalul turului!) cu 40 de puncte, din care Traian, scor 1-3, et. 15 şi cu Delta încheiat competiţia pe locurile 10, 
23 obţinute în retur. În cele 13 partide Dobrogea Tulcea, scor 1-2, et. 19), o respectiv 11. jucate în acest an, modelenii s-au ales cu singură remiză (acasă cu FC Voluntari 2, 
8 victorii (4, acasă şi 4 în deplasare) şi 5 scor 1-1, et. 26) şi 9 eşecuri (4, acasă şi 5, 
eşecuri (3, acasă şi 2, în deplasare). Au Sâmbătă s-a tras cortina peste sezonul în deplasare). Agricola a marcat 23 de 
marcat 26 de goluri (din care 13 acasă şi 2017 – 2018 al ligii a 3-a, la fotbal. În goluri (13, acasă şi 10, în deplasare), 
tot atâtea în deplasare), primind în Seria a 2-a, Înainte Modelu, ACSM primind în schimb 43 (20, acasă şi 23, în 
schimb 19 (10, acasă şi 9, în deplasare).Olteniţa şi Agricola Borcea s-au clasat pe deplasare). În total, 10 puncte (4 acasă şi 

locuri care le permite să continue în L3 şi În runda a 25-a a produs surpriza 6, în deplasare), cu 2 mai multe decât a 
în sezonul viitor. învingând acasă cu 1-0 (gol marcat în obţinut în tur.

n Liga a 3-a

Clasament
1. ASSCS Farul 26 21 4 1 93-26 67
2. Progresul Spartac 26 19 5 2 77-28 62
3. Unirea Slobozia 26 18 3 5 93-36 57
4. Axiopolis Cernavodă 26 16 4 6 65-27 52
5. Metalul Buzău 26 15 5 6 47-25 50
6 .FC SB 2 26 14 5 7 75-38 47
7. FC Voluntari 2 26 12 7 7 59-33 43
8. Înainte Modelu 26 13 1 12 70-57 40
9. CSM Rm. Sărat 26 9 4 13 34-56 31
10. ACSM Olteniţa 26 4 9 13 37-58 21
11. Agricola Borcea 26 5 3 18 42-79 18
12. Sportul Chiscani 26 5 3 18 22-80 18
13. Delta Dobrogea 26 3 1 22 28-97 10
14. Victoria Traian 26 1 0 25 17-119 3

8. Înainte Modelu
Acasă 7   4   0   3   13-10   12p
Deplasare 6   4   0   2     13-9    12p
------------------------------------------------------------------------
Total Retur                         13   8   0   5   26-19   24p

10. ACSM Olteniţa
Acasă 7   1   2   4      5-12    5p
Deplasare        6   1   3   2      12-9    6p
------------------------------------------------------------------------
Total Retur                         13   2   5   6   17-21   11p

11. Agricola Borcea
Acasă              6   1   1   4   13-20     4p
Deplasare       7   2   0   5   10-23     6p
------------------------------------------------------------------------
Total Retur                         13   3   1   9   23-43   10p

Etapa a 26-a  / Rezultate

Axiopolis Cernavodă - Metalul Buzău 0-0
Delta Tulcea - Înainte Modelu 1-4
CSM Râmnicu Sărat - ACSM Olteniţa 2-2
Progresul Spartac - FCSB 2 2-2
ASSCS Farul - Sportul Chiscani 3-0
Victoria Traian - Unirea Slobozia 2-12
Agricola Borcea - FC Voluntari 2 1-1

n Dunărea Călăraşi U19

Modelu, Olteniţa şi Borcea 
vor continua în liga a 3-a!

Futsalul juvenil călărăşean are potenţial!
Sezon regulat

Baraj

Cupa României U19

w Seria a 2-a / Rezultate

Et. 1 Viitorul Buzău – Dunărea 3-2

Et. 2 Dunărea – Viitorul Verneşti 5-0

Et. 3 FC Buzău – Dunărea 4-7

Et. 4 Olimpia Rm. Sărat – Dunărea 3-2

Et. 5 Dunărea – United Galaţi 8-3

Et. 6 Dunărea – Viitorul Buzău 8-3

Et. 7 Viitorul Verneşti – Dunărea 0-7

Et. 8 Dunărea – FC Buzău 5-4

Et. 9 Dunărea – Olimpia Rm. Sărat 8-5

Et. 10 United Galaţi – Dunărea 12-8

10           7          0          3           60-37           21p

Olimpia Rm. Sărat – Dunărea 3-13

Dunărea – Olimpia Rm. Sărat 10-0

w Turneul Semifinal

Dunărea – Informatica Timişoara 6-5

Viitorul Ştiinţa Craiova – Dunărea 5-3

w Turneul Final

KSE Tg. Secuiesc – Dunărea 11-1

w Faza a 2-a

Dunărea - Viitorul Buzău        3-2, 4-4

w Faza a 3-a 

Dunărea – CN Nicu Gane Fălticeni       5-6, 5-7

w Faza a 4-a

Pro Tineret Sighişoara – Dunărea 3-3

Dunărea – United Galaţi 9-2

w Finala Mare

Autobergamo Deva – Dunărea 6-5 (0-0, 6-5, 
lov de departajare)

Data lansării apelului de selecţie – 4 iunie 2018 (M5/2A) – "Îmbunătăţirea performanţei agricole a 
ora 10.00 exploataţiior agricole de pe teritoriul GAL – 

Bărăganul de Sud - Est" sunt în valoare de Data limită de primire a proiectelor şi locul unde 
678.962,30 euro.se pot depune proiectele
Suma alocată pe sesiune este în valoare de Proiectele se vor depune până la data limita 6 iulie 
678.962,30 euro.2018 ora 14.00, la sediul GAL din comuna Ştefan 

cel Mare, strada Şcolii nr 32A, judeţul Călăraşi, de Suma maximă nerambursabilă care poate fi 
luni- vineri în intervalul orar 10.00-16.00. acordată este 200.000  euro.
FONDURILE DISPONIBILE, aferente Măsurii (M4/ Beneficiarii eligibili pentru măsura M5/2A sunt : 
2B) – "Sprijin forfetar pentru instalare de tineri Societăţile comerciale, II, PFA-urile care au ca 
fermieri", sunt în valoare de 240.000 euro, domeniu principal de activitate domeniile eligibile 

finanţate, care sunt reprezentate de fermieri  cu Suma alocată pe sesiune este în valoare de 
vârstă sub 40 de ani la momentul depunerii cererii 240.000 euro
de finanţare şi să se fi stabilit ca fermier în ultimii 5 Suma maximă nerambursabilă care poate fi 
ani înainte de depunerea cererii de finanţare.acordată - 40.000 euro
Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea Beneficiarii eligibili pentru Măsura M4/2B sunt: 
celor două măsuri sunt cuprinse în Ghidurile Tineri fermieri (persoană fizică înregistrată şi 
solicitantului elaborate de GAL care se pot descărca autorizată) în conformitate cu definiţia prevăzută la 
de pe pagina de internet GAL www.baraganse.roart.2 din R( UE) nr. 1305/2013, care se instalează ca 
Solicitanţii pot obţine informaţii suplimentare unic şef al exploataţiei agricole, pentru fermele 
astfel:cuprinse între  8.000-50.000 SO, care desfăşoară 

activitatea principală în sectorul sectorul cultură * La sediul GAL din comuna Ştefan cel Mare, Strada 
mare / legumicol / pomicultură / creşterea Şcolii nr 32A, în intervalul orar 10-16
albinelor. * Prin poşta electronica - e-mail la adresa: 
FONDURILE DISPONIBILE, aferente Măsurii galbaragan@baraganse.ro

ECOAQUA SA-Sucursala Călăraşi informează 
clienţii beneficiari ai serviciului de alimentare 
cu apă potabilă şi de canalizare că, în 
perioada mai- iunie 2018, desfăşoară 
activitatea de notificare a tuturor 
datornicilor de la blocuri şi case în vederea 
recuperării sumelor restante, conform 
procedurilor existente la nivelul societăţii.

Prin prezenta, notificăm clienţii restanţieri cu 
privire la obligaţia achitării acestor servicii în 
termenul legal înscris pe factură.

Atenţionăm debitorii că în cazul neachitării 
imediate şi integrale a debitelor restante 
notificate, ori a neprezentării la sediul 
societăţii noastre pentru plata parţială şi/sau 
eşalonare, vom proceda la debranşarea de la 
reţeaua publică de distribuţie a apei şi 
canalizare conform art.32 din Legea 
nr.241/2006 şi vom recurge la recuperarea 
sumelor pe care ni le datoraţi pe calea 
executării silite.

ECOAQUA SA - Sucursala Călăraşi

Ecoaqua SA a demarat 
activitatea de 

notificare a datornicilor 
în vederea recuperării 

sumelor restante

Anunţ privind lansarea Apelului de Selecţie nr. 3 în cadrul 
Grupului de Acţiune Locală Bărăganul de Sud Est, aferent Măsurii 
(M4/ 2B) – "Sprijin forfetar pentru instalare de tineri fermieri" şi 

Măsurii (M5/2A) – "Îmbunătăţirea performanţei agricole a 
exploataţiior agricole de pe teritoriul GAL – Bărăganul de Sud-Est"

 Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, unde este cazul, potrivit prevederilor OUG 54/2006: 
codul fiscal, adresa, nr. de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail Documentaţia de atribuire va fi pusă la dispoziţia solicitantului 
a persoanei de contact: contra cost, la o valoare de 50 de lei, plătibili la casieria unităţii.
MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI, cod fiscal 4445370, cu sediul în str. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 25.06.2018, ora 16:30
Bucureşti, nr. 140 A, Municipiul Călăraşi, Judeţ Călăraşi, Informaţii privind ofertele: 
telefon/fax  0242311031, e-mail ana.selaru@primariacalarasi.ro 4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 27.06.2018, ora 16:30
Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria 
descrierea şi identificarea bunului/bunurilor care urmează să fie Municipiului Călăraşi, str. Bucureşti, nr. 140 A, Compartimentul 
concesionat/e: Investiţii şi Infrastructură.
Obiectul concesiunii este reprezentat de un imobil teren 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 
aparţinând domeniului privat al municipiului Călăraşi, în fiecare participant poate depune doar o singură ofertă pe 
suprafaţă de 3000 mp, situat în Călăraşi, str. Varianta Nord nr. suprafaţă, într-un exemplar.
17, NC 26670, având destinaţia: edificare spaţiu pentru activităţi 

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de productive industrial, de depozitare, agro-industriale şi agricole.
deschidere a ofertelor: 28.06.2018, ora 12:00

Informaţii privind documentaţia de atribuire:
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot 
de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: 
şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Călăraşi, str. persoanele pot intra în posesia documentaţiei de atribuire 
Bucureşti nr. 106, 910068 – Călăraşi, jud. Călăraşi. Tel. înaintând o solicitare scrisă în acest sens.
0242311947; 0242312505; 0242311516; Fax: 0242316157, 

Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul trcl@just.ro.
concedentului de la care se poate obţine un exemplar din 

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile documentaţia de atribuire: Serviciul Investiţii şi 
abilitate, în vederea publicării: 31.05.2018Infrastructură(etajul 2) din cadrul Primăriei Municipiului 

PRIMARCălăraşi
Drăgulin Daniel ŞtefanCostul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, 

 Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, unde este cazul, potrivit prevederilor OUG 54/2006: 
codul fiscal, adresa, nr. de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail Documentaţia de atribuire va fi pusă la dispoziţia solicitantului 
a persoanei de contact: contra cost, la o valoare de 50 de lei, plătibili la casieria unităţii.
MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI, cod fiscal 4445370, cu sediul în str. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 19.06.2018, ora 16:30
Bucureşti, nr. 140 A, Municipiul Călăraşi, Judeţ Călăraşi, Informaţii privind ofertele: 
telefon/fax  0242311031, e-mail 4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 22.06.2018, ora 16:30
ana.selaru@primariacalarasi.ro

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria 
Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special 

Municipiului Călăraşi, str. Bucureşti, nr. 140 A, Compartimentul descrierea şi identificarea bunului/bunurilor care urmează să fie 
Investiţii şi Infrastructură.concesionat/e:
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: Obiectul concesiunii este reprezentat de un imobil teren 
fiecare participant poate depune doar o singură ofertă pe aparţinând domeniului privat al municipiului Călăraşi, în 
suprafaţă, într-un exemplar.suprafaţă de 572 mp, situat în Călăraşi, str. General Leonard 

Mociulschi nr. 1 având ca destinaţie edificare spaţiu pentru 5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de 
prestări servicii; deschidere a ofertelor: 25.06.2018, ora 12:00
Informaţii privind documentaţia de atribuire: 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa 
Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor 
intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul 
persoanele pot intra în posesia documentaţiei de atribuire Călăraşi, str. Bucureşti nr. 106, 910068 – Călăraşi, jud. Călăraşi. 
înaintând o solicitare scrisă în acest sens.

Tel. 0242311947; 0242312505; 0242311516; Fax: 0242316157, 
Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul trcl@just.ro.
concedentului de la care se poate obţine un exemplar din 

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile documentaţia de atribuire: Serviciul Investiţii şi 
abilitate, în vederea publicării: 31.05.2018Infrastructură(etajul 2) din cadrul primăriei Municipiului 

Călăraşi PRIMAR
Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, Drăgulin Daniel Ştefan

 Informaţii generale privind concedentul, în special 
denumirea, codul fiscal, adresa, nr. de telefon, telefax şi/sau 
adresa de e-mail a persoanei de contact:
MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI, cod fiscal 4445370, cu sediul în str. 
Bucureşti, nr. 140 A, Municipiul Călăraşi, Judeţ Călăraşi, 
telefon/fax  0242311031, e-mail 
ana.selaru@primariacalarasi.ro
Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special 
descrierea şi identificarea bunului/bunurilor care urmează să 
fie concesionat/e:
Obiectul concesiunii este reprezentat de un imobil teren 
aparţinând domeniului privat al municipiului Călăraşi, în 
suprafaţă de 1107 mp, situat în Călăraşi, str. Varianta Nord 
nr. 1, NC 25164, având destinaţia: edificare spaţiu pentru 
desfăşurarea de activităţi economice – producţie, comerţ, 
servicii.
Informaţii privind documentaţia de atribuire:
Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate 
pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de 
atribuire: persoanele pot intra în posesia documentaţiei de 
atribuire înaintând o solicitare scrisă în acest sens.
Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul 
concedentului de la care se poate obţine un exemplar din 
documentaţia de atribuire: Serviciul Investiţii şi 
Infrastructură(etajul 2) din cadrul primăriei Municipiului 
Călăraşi
Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui 
exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor OUG 54/2006: 
Documentaţia de atribuire va fi pusă la dispoziţia 
solicitantului contra cost, la o valoare de 50 de lei, plătibili la 
casieria unităţii.
Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 27.06.2018, ora 
16:30
Informaţii privind ofertele: 
4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 02.07.2018, ora 
16:30
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria 
Municipiului Călăraşi, str. Bucureşti, nr. 140 A, 
Compartimentul Investiţii şi Infrastructură.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: fiecare participant poate depune doar o singură 
ofertă pe suprafaţă, într-un exemplar.
5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de 
deschidere a ofertelor: 03.07.2018, ora 12:00
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau 
adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea 
litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: 
Tribunalul Călăraşi, str. Bucureşti nr. 106, 910068 – Călăraşi, 
jud. Călăraşi. Tel. 0242311947; 0242312505; 0242311516; 
Fax: 0242316157, trcl@just.ro.
7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile 
abilitate, în vederea publicării: 31.05.2018

PRIMAR
Drăgulin Daniel Ştefan

ANUNŢ DE LICITAŢIE

ANUNŢ DE LICITAŢIE
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