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Clasament
1. Gaz Metan Mediaş 1 0 0 0 2-0 19

2. Dinamo Bucureşti 1 1 0 0 2-0 19

3. FC Botoşani 1 0 1 0 0-0 19

4. Politehnica Iaşi 1 0 0 1 0-2 17

5. Hermannstadt 1 0 0 1 0-2 16

6. FC Voluntari 1 1 0 0 2-0 14

7. Dunărea Călăraşi 1 0 0 1 0-2 12

8. Concordia Chiajna 1 0 1 0 0-0 9

Dinamo Bucureşti – Dunărea Călăraşi 2-0

Au marcat: Nistor (24'), Montini (90+3')

Hermannstadt – Gaz Metan Mediaş 0-2

A marcat: Larie (6), Rondon (90)

Politehnica Iaşi – FC Voluntari 0-2

A marcat: Laidouni (8, 78 –pen.)

FC Botoşani – Concordia Chiajna 0-0

Liga I Betano / Play - out / Etapa I / Rezultate
luptă, nu şi războiul. 
Urmează a doua „finală”, programată 
sâmbăta viitoare când echipa noastră 
îşi va măsura forţele cu Poli Iaşi, echipă 
pe care am învins-o în turul sezonului 
regulat, tot la Călăraşi, cu 2-0. Duelul va 
avea loc la Călăraşi sâmbătă, 16 martie, 
de la ora 13.00, pe arena Ion Comşa.

Dinamo Bucureşti – 
Dunărea Călăraşi  2-0 (1-0)

Au marcat: Dan Nistor (24'), Mattia 
Montini (90+3')

Dinamo (1-4-2-3-1): 35. Parfait 
Mandanda – 22. Deian Sorescu, 2. 
Linas Klimavicius, 13. Denis Ciobotariu, 
7. Naser Aliji – 4. Ioan Filip, 24. Rachid 
Ait Atmane (17. Mamoutou N'Diaye, 
50') – 43. Mattia Montini, 10. Dan 
Nistor (cpt), 70. Reda Jaadi (88. Simon 

incredibil din apropiere, şutul său Dinamo şi Dunărea au deschis Zenke, 65') – 9. Athanasios Papazoglou 
trecând mult peste bara transversală.vinerea trecută seria jocurilor (19. Daniel Popa, 75')
În partea a doua, Dunărea e mult mai din play – out-ul ligii I Betano. Rezerve: 1. Vlad Muţiu – 27. Ricardo 
prezentă în suprafaţa adversă însă nu În faţa unei asistenţe Grigore, 28. Jordan Mustoe, 23. Ionuţ 
reuşeşte să concretizeze pe tabelă deşi 

Şerban „minuscule”, jocul a avut multe a avut două oportunităţi prin Ammari 
Antrenor: Mircea Rednicmomente antrenante, victoria (63) şi V. Munteanu (86).

surâzând, finalmente, gazdelor Dinamo putea să-şi mărească, în Dunărea (1-5-3-2): 33. Nicolai Calancea 
schimb, avantajul în minutul 73. – 28. Ştefan Vlădoiu (97. Daniel Benzar, care s-au impus cu 2-0.
Calancea a gafat degajând superficial 35'), 17. Alin Dobrosavlevici (cpt), 24. 

Prima reuşită a lui Dinamo a purtat până la Papazoglou care a pătruns cu Srgian Luchin, 44. Conor Henderson, 
semnătura lui Dan Nistor. Căpitanul mingea în careu, a şutat dar portarul 77. Steliano Filip – 26. Gabriel Enache, 
„câinilor” a luat balonul aproape de la nostru a respind slab până la Filip care 55. Alexandru Bourceanu, 9. Najib 
centru şi după ce l-a fentat pe a trimis mingea, puţin pe lângă bara Ammari (10. Valentin Munteanu, 78') – 
Dobrosavlevici l-a învins cu un şut din stânga. 29. Mediop Ndiaye (11. Gabi Iancu, 53') 
plasat, pe jos, de la 17 metri pe Gazdele marchează şi fgolul al doilea în 7. Aymen Souda
Calancea, ţintuit parcă în faţa porţii. minutul 4 al prelungirilor. Zenke 

Rezerve: 25. Cătălin Straton – 4. Selim 
Două minute mai târziu, Henderson l-a centrază perfect în careu şi Montini 

Ben Djemia, 89. Georgian Honciu, 99. pus în valoare pe Mandanda executând reia în plasă cu toată opoziţia lui 
Junior Mpia Mapuku.bine o lovitură liberă de la peste 20 de Calancea şi Luchin.
Antrenor: Dan Alexametri, din poziţie centrală. Dinamo a câştigat cu 2-0 mizând în 

Dinamo revine în ofensivă şi în minutul primul rând pe aportul lui Dan Nistor, Au arbitrat: Marius Avram (Bucureşti) – 
32 îşi trewce în cont o nouă ocazie jucătorul care a făcut pur şi simplu Mircea Orbuleţ (Bucureşti), Vladimir 
semnată de Papazoglou care a reluat cu diferenţa. Dunărea a suferit la Urzică (Piatra Neamţ).
capul însă Calancea, pe fază, a reţinut. finalizare, atât Mediop cât şi Gabi 

Observatori: Irina Mîrţ (Bucureşti), 
Iancu, cel care i-a luat locul Finalul primei părţi putera aduce un Romulus Chihaia (Bucureşti - LPF).
senegalezului în minutul 53, fiind în nou gol pentru Dinamo. Acelaşi 

Cartonaşe galbene: S. Zenke (69') / St. dese rânduri neutralizaţi de defensiva Papazoglou prelungeşte balonul cu 
Filip (71'), G. Iancu (84')„alb – roşilor”. Dunărea a pierdut o capul până la Klimavicius care ratează 

l Sâmbătă, 16 martie
Ora 13.00 Dunărea Călăraşi - Politehnica Iaşi
l Duminică, 17 martie
Ora 17.30 Gaz Metan Mediaş - Dinamo Bucureşti
l Luni, 18 martie
Ora 18.00 Concordia Chiajna - FC Hermannstadt
Ora 20.30 FC Voluntari - FC Botoşani
Partidele vor fi transmise în direct de LOOK SPORT / 
PLUS, DIGI SPORT şi TELEKOM SPORT.

Etapa a 2-a

Ionuţ Cioinac, Arias Gallego – 10. Andrei Cristea, Dunărea şi Politehnica Iaşi se vor afla 
70. Dylan Flores. Rezerve: 1. Alberto Cobre – 3. sâmbătă, 16 martie, pentru a 3-a oară 
Ionuţ Panţîru, 6. Mădălin Mihăescu, 8. Gabriel faţă în faţă în acest sezon. Primele două Bosoi.

confruntări s-au derulat în cadrul 
Antrenor: Falvius Stoican

sezonului regulat, cele două rivale 
Arbitri: Iulian Călin (Ştefăneşti) – Mircea 

împărţindu-şi punctele. Grigoriu (Bucureşti), Bogdan Gheorghe 
(Bucureşti). Rezervă: Iulian Dima (Bucureşti). În tur, la Călăraşi, Dunărea s-a impus cu 2-0, 
Observatori: Nicolae Marodin (Bucureşti), ieşenii evoluând în 10 toată repriza secundă. Au 
Romulus Chihaia (Bucureşti – LPF)marcat Valentin Alexandru, în minutul 56 şi 
Cartonaşe galbene: D. Ispas (4'), S. Pană (51'), Bodo Kanda, în minutul 79.
Missi Mezu (64'), A. Dobrosavlevici (89') / C. În retur, la Iaşi, pe 8 decembrie, Poli a câştigat 
Frăsinescu (7'), I. Cioinac (20', 44')cu 1-0 prin golul semnat de Platini în minutul 
Cartonaşe roşii: I. Cioinac (Poli – 44')33.

În prima rundă a play – out-ului, Dunărea şi Poli 
au fost învinse cu acelaşi scor 2-0. Dunărea a l Etapa a 19-a / 8 decembrie 2018
pierdut în deplasare cu Dinamo iar Poli, acasă, Politehnica Iaşi – Dunărea Călăraşi 1-0
în faţa ilfovenilor de la FC Voluntari.

A marcat: Platini (33')
Partida Dunărea – Poli Iaşi va începe la ora 

Politehnica: 12. Denis Rusu – 2. Adria Gallego, 13.00 şi se va desfăîşura pe arena Ion Comşa, în 
4. Marius Mihalache, 23. Cosmin Frăsinescu, 19. cadrul rundei secunde a play – out-ului.
Andrei Sin – 14. Ionuţ Cioinac – 20. Platini (8. 
Gabriel Bosoi, 80'), 7. Patrick Petre (3. Ionuţ 

Ce a fost în SEZONUL REGULAT Panţâru, 68'), 92.  Kamer Qaka, 77. Moussa 
Sanoh (90. Florin Zaharia, 74') – 21. Lawson l Etapa a 6-a / 25 august
Bekui Rezerve: 1. Alberto Cobrea – 6. Mădălin Dunărea Călăraşi – Politehnica Iaşi 2-0 (0-0)
Mihăescu, 29. Lewis Enoh, 18. Vlad Danale

Au marcat: Valentin Alexandru (56'), Bodo 
Antrenor: Flavius StoicanKanda (79')
Dunărea: 1. Cezar Lungu – 3. Ionuţ Ţenea, 17. Dunărea: 25. Cătălin Straton – 23 Filip Gligorov, 
Alin Dobrosavlevici, 30. Alin Şeroni, 27. Gaston 28. Ionuţ Balaur (19. V. Alexandru, 46'), 17. Alin 
Mendy – 11. Bodo Kanda (89. Georgian Honciu, Dobrosavlevici, 44. Denis Ispas – 4. Cristi Puşcaş 
46'), 55. Alex Bourceanu (7. Aymen Souda, 68'), – 11. Bodo Kanda, Gabriel Simion, 15. Silviu 
8. Stelian Cucu, 10. Valentin Munteanu - 22. Pană, 21. Hamidou Keyta (7. Gaetan Missi 
Alexandru Munteanu, 33. Sacha Clemence (29. Mezu, 58') – 29. Ndiaye Mediop (8. Stelian 
Mediop Ndiaye, 46'). Rezerve: 12. Gabriel Popa Cucu, 76'). Rezerve: 1. Cezar Lungu – 27. Gaston 
– 35. Walace, 5. Gabi Simion, 15. Silviu Pană.Mendy, 84. Laurenţiu Marinescu, 9. Nicuşor 

Carnat. Arbitri: George Rădulescu (Bucureşti) - Marius 
Marica (Bistriţa) şi Marius Marchidanu (Brăila). Antrenor: Dan Alexa
Rezervă: Eduard Ioniţă (Galaţi). Observatori: Politehnica Iaşi: 12. Denis Rusu – 33. Laurenţiu 
Liviu Ciobotariu (Galaţi) şi Cătălin Popa (Vaslui – Rus, 4. Marius Mihalache (90. Alexandru 
LPF).Zaharia, 77'), 23. Cosmin Frăsinescu, 19. Andrei 
Cartonaşe galbene: M. Sanoh (48') I. Panţâru Sin – 22. Paul Pîrvulescu (7. Patrick Petre, 62'), 
(83')97. Marius Chelaru (17. Martin Mimoun, 70'), 

Dinu Gheorghe a debutat şi el cu stângul în faptul că vin după ratarea play off-ului, dar nu, 
noua funcţie de manager general al Dunării. nu m-a impresionat Dinamo. În repriza a doua 
Prezent vineri seară în Groapă, el a declarat la au fost momente când toată echipa se apăra, e 
final că „galben – albaştrii” au evoluat modest, treaba lor, dar nu pot să spun că au fost 
subliniind că victoria dinamoviştilor este momente în care ei să ne domine sau să 
meritată deşi nici ei nu l-au impresionat. „Se controleze jocul” a spus Dinu Gheorghe care a 
întâmplă să pierzi, am jucat prost, modest, continuat “Victoria lui Dinamo este meritată. 
asta e mai rău, nu că am pierdut cu 2-0. Toate Noi am jucat prost şi trebuie să vedem ce 
meciurile sunt importante, trebuie să aduci facem. Trebuie să reuşim să rămânem în Liga 1, 
puncte de afară şi acasă să nu greşeşti. mai departe vedem ce va fi. În afară de 
Deocamdată azi am făcut un meci slab. Dinamo, toată lumea se gândeşte să nu 
Modestă şi Dinamo, dar ei poate au şi un alibi, retrogradeze sau să nu ajungă la baraj.”

marea majoritate a timpului. Din păcate, nu 
dăm gol! Ne lipseşte ceva, acolo, în ultima 
treime. Am început să avem posesie, să ne 
dominăm adversarul, dar rezultatul, în 
momentul ăsta, e mult mai important. Faţă de 
jocurile anterioare, am făcut greşeli nepermise 
pe faza de apărare. Însă nu doar linia de fund e 
vinovată. Am fost ceea ce nu trebuia să fim cu 
Dinamo. Naivi, în anumite momente.” a spus 
Dan Alexa care a mai adăugat „Avem probleme 
când adversarul se apără. Eu cred că echipa 

Dunărea a început cu stângul „seria finalelor” arată mult mai bine decât în prima parte a 
din play – out, cedând vineri seară în Groapă cu campionatului. Jucătorii care trebuie să facă 
2-0 în faţa lui Dinamo. Antrenorul Dan Alexa a diferenţa, nu o fac, aştept mai mult de la ei. 
fost dezamăgit şi de scor dar şi de evoluţia Repet, e o primă înfrângere, mai sunt 13 jocuri, 
elevilor săi despre care a spus că au făcut aşteptăm rezultatele Voluntariului şi Chiajnei. 
„greşeli nepermise pe faza de apărare”. „Într- Pentru noi este important să ne consolidăm 
adevăr a fost un meci pe care l-am controlat în locul de baraj”.

n Liga I Betano / Play - out / Et. 1: Dinamo Bucureşti - Dunărea Călăraşi 2-0

n Dunărea Călăraşi

n Dunărea Călăraşi

Într-un spaţiu modern care oferă condiţii optime Cu: Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan, Durata: 99 minute circului, îşi găseşte viaţa întoarsă cu susul în jos 
pentru vizionarea unui spectacol atât în format 3D Medi Sadoun, Frédéric Chau, Noom Diawara atunci când se întoarce din război. Proprietarul Premiera în România: 15.03.2019
cât şi în format 2D puteţi viziona în perioada 15 circului, Max Medici, îl invită pe Holt şi pe copiii săi, Gen film: Comedie, Dramă "Faci sau taci" aduce în prim plan reţelele de 
martie – 1 aprilie 2019 filmele: Corgi, Căţeii Milly şi Joe, să aibă grijă de un elefant nou-născut Rating: AG traficanţi de carne vie, care de această dată au 
reginei (3D varianta dublată), Cu ce ţi-am mai ale cărui urechi supradimensionate îl fac obiectul căpătat proporţii îngrijorătoare. Nimic amuzant Durata: 99 minute
greşit noi, Doamne?(2D), Să nu ucizi(2D), Faci sau ridiculizării într-un circ deja zbuciumat. Dar când ei până aici. Dar atunci când câţiva funcţionari români Premiera în România: 15.03.2019taci(2D), Noi(2D), Dumbo(3D) şi The Beach descoperă că Dumbo poate zbura, circul are parte primesc vizita oficialilor din Spania şi trebuie să 

Claude şi Marie Verneuil sunt în mijlocul unei noi Bum(2D). Filmele vor fi difuzate după cum de o revenire incredibilă, atrăgând persuasivul pună la cale o misiune specială, iar spaniola lor 
crize de familie. Cei patru soţi ai celor patru fiice ale urmează: antreprenor V.A. Vandevere, care recrutează constă în Hola, mamacita, Shakira, Pique, lucrurile 
lor hotărăsc, din diverse motive, să părăsească elefantul special pentru cel mai nou spectacol de se complică. Pornim în misiune, dar care-i aia?
Franţa. Iată-i, în acest sequel, imaginându-şi traiul divertisment, „Dreamland”. Dumbo atinge noi Vineri, 15 şi 22 martie 2019: 12:30
pe alte meleaguri. culmi alături de fermecătoarea şi spectaculoasa Sâmbătă, 16 şi 23 martie 2019: ora 10:30 şi 12:30 22 - 28 martie 2019 artistă, Colette Marchant, până când Holt află că Duminică, 17 şi 24 martie 2019: ora 10:30 şi 12:30 Ora 20:00 sub poleiala sa strălucitoare, „Dreamland” este plin 15 - 21 martie 2019

de secrete întunecate.Corgi, Căţeii reginei - 3D Noi - 2D Ora 20:00
(varianta dublată) Regia: Jordan Peele

29 martie - 01 aprilie 2019 Să nu ucizi(2D) 
Regia: Ben Stassen Cu: Yahya Abdul-Mateen II, Elisabeth Moss, Anna 

Ora: 20:00Regia: Cătălin Rotaru, Gabi Virginia Şarga Diop, Lupita Nyong'o, Kara HaywardCu: Tom Courtenay, Jon Culshaw, Kulvinder Ghir, 
02 - 04 aprilie Cu: Alexandru Suciu, Cristina Flutur, Elias FerkinSarah Hadland, Matt Lucas, Julie Walters, Ray Gen film: Horror, Thriller

Ora: 17:00 şi 20:00Winstone Gen film: Dramă Durata: 120 minute
Gen film: Animaţie, Familie Durata: 120 minute Premiera în România: 22.03.2019 The Beach Bum - 2D 
Rating: AG Liniştea unei familii devine haos când dublurile lor Premiera în România: 01.03.2019 Regia: Harmony KorineDurata: 92 minute le bat la uşă şi încep să îi terorizeze.Să nu ucizi spune povestea lui Cristian, un chirurg Cu: Matthew McConaugheyPremiera în România: 15.03.2019 tânăr şi ambiţios, pe care pierderea unui pacient, în Gen film: ComedieCorgi este cel mai iubit câine al monarhiei urma unei intervenţii de rutină, îl determină să Vineri, 29 martie 2019: 12:30

Durata: 95 minutebritanice. Rătăcit şi departe de palatul regal, pornească o luptă solitară împotriva sistemului, Sâmbătă, 30 martie 2019: ora 10:30 şi 12:30
simpaticul corgi ajunge la un club de lupte pentru Premiera în România: 29.03.2019riscându-şi familia şi cariera pentru a descoperi Duminică, 31 martie 2019: ora 10:30 şi 12:30câini şi este forţat să se confrunte cu tot felul de adevărul. Moondog este un personaj rebel care îşi trăieşte 
rase canine, unele mai ciudate ca altele. În toată viaţa după regulile proprii.Dumbo - 3D (varianta dublată)
această aventură epică şi încercările lui de a se 

29 - 31 martie 201922 - 28 martie 2019întoarce la stăpână, 
Ora 17:00Ora 17:00Rex se va îndrăgosti iremediabil şi se va descoperi Informaţii suplimentare: 

Dumbo - 3D (varianta subtitrată)pe sine altfel decât se credea. 25 martie, filmul nu rulează tel: 0242-312800 şi site:www.culturalcl.ro 
Regia: Tim Burton

Sediul: Parcul central, Bulevardul 1 Mai , nr. 5AFaci sau taci - 2D Cu: Eva Green, Colin Farrell, Michael Keaton, Danny 15 - 21 martie 2019
Preţul biletelor (acelaşi pt. filme 3D şi 2D): 8 lei – DeVito, Alan ArkinRegia: Iura LuncaşuOra 17:00 copii cu vârste de maxim 14 ani; 12 lei – persoane 

Gen film: Familie, Fantastic18 martie, filmul nu rulează Cu: Augustin Viziru, Levent Sali, Cătălin Cazacu, cu vârste peste 14 ani
Codin Maticiuc, Diana Dumitrescu, Sandra Izbaşa, Rating: AG Nu se efectuează rezervări. Biletele pot fi Cu ce ţi-am mai greşit noi, Horia Brenciu Durata: 120 minute cumpărate cu o săptămână înainte de data Doamne?(2D) Gen film: Comedie Premiera în România: 29.03.2019 spectacolului. În zilele de luni filmul rulează 

începând cu ora 20.00.Regia: Philippe de Chauveron Rating: AG Holt Farrier, un veteran de război şi fost star al 

CINEMA 3D/2D Program Cinema 3D/2D Călăraşi în perioada 15 martie – 1 aprilie 2019

Primăria Grădiştea cu sediul în Comuna Grădiştea, str. Calea Călăraşi, nr.132, jud 
Călăraşi, în baza legii 188/1999, organizează concurs pentru ocuparea următorului 
post vacant pe perioadă nedeterminată pentru funcţie publică de execuție: 
consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul compartimentului financiar 
contabil;
n CONDIŢII SPECIFICE
Pentru postul de consilier, clasa I, grad profesional asistent.
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in domeniul științe 
economice.
- vechime în specialitatea studiilor – 1 an
n DATA ORGANIZĂRII CONCURSULUI
- Proba scrisă: 15 aprilie 2019, ora 10.00, la sediul Primăriei Grădiştea.
- Interviul: 17 aprilie 2019, ora 10.00, la sediul Primăriei Grădiştea.
Dosarele de înscriere la concurs se depun, la registratura Primăriei comunei 
Grădiştea, Calea Călărași, nr.132,telefon 0242336017, fax 0242336164, e-mail -
primariagradisteacl@yahoo.ro,  judeţul Călăraşi, în termen de 20 de zile de la data 
publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
Relații suplimentare la sediul Primăriei Grădiștea cu doamna Ștefan Anca, consilier 
principal în cadrul compartimentului Resurse Umane.

PRIMAR,
Constantin CORBU

Comunicat privind coasiguraţii persoanelor care se Sociale şi Ministrului Sănătăţii nr. 611 din 31 
încadrează în categoria celor care realizează ianuarie 2019 pentru aprobarea modelului, 
veniturile prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. a) din conţinutului, modalităţii de depunere şi de 
Codul Fiscal - venituri din salarii gestionare a “Declaraţiei privind obligaţiile de plată 

a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi Conform dispozitiilor Legii nr. 95/2006 privind 
evidenţa nominală a persoanelor asigurate, reforma în domeniul sănătătii, republicată, art. 224 
persoanele fizice şi juridice care au calitatea de (1) lit. c), numai soţul, soţia şi părinţii fără venituri 
angajatori sau sunt asimilate acestora, instituţiile şi proprii, aflaţi în întreţinerea unei persoane 

1
asigurate, fac parte din categoria de persoane care persoanele fizice prevăzute la art. 68  alin. (2), art. 
beneficiază de asigurare, fără plata contribuţiei, în 72 alin. (2), art. 84 alin. (8), art. 125 alin. (8)-(9), art. 
condiţiile art. 154 din Legea nr. 227/2015 privind 147 alin. (1), (12) şi (13), art. 151 alin. (5) şi (6), art. 
Codul fiscal, cu modificările şi completările 169 alin. (1), art. 174 alin. (5) şi (6), art. 220 alin. (1) 

7ulterioare. şi (2) şi art. 220  din Legea nr. 227/2015 privind 
Ordinul CNAS nr. 1549/29.11.2018 de aprobare a Codul fiscal, cu modificările şi completările 
Normelor Metodologice pentru stabilirea ulterioare, au obligaţia depunerii Declaraţiei 112 în 
documentelor justificative privind dobândirea conţinutul căreia este prevăzut expres următorul 
calităţii de asigurat, publicat în MO nr. paragraf de care angajatorii sunt direct răspunzători 
1036/6.12.2018, la art. 6 (1) prevede ca persoanele “Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, 
asigurate în baza art. 224 alin. (1) lit. c) din Legea nr. declar că datele din această declaraţie sunt corecte 
95/2006, republicată, cu modificările şi completările şi complete”.
ulterioare, respectiv soţul, soţia şi părinţii fără Prin urmare, angajatorii au obligaţia să înscrie în 
venituri proprii, aflate în întreţinerea unei cuprinsul declaraţiei lunare D112 atât salariaţii 
persoane asigurate, denumite în continuare proprii cât şi coasiguraţii acestora, astfel cum sunt 
coasiguraţi, îşi păstrează calitatea de asigurat şi definiţi limitativ de dispoziţiile legale citate, 
drepturile care decurg din aceasta numai în respectiv numai soţul, soţia sau părinţii angajaţilor, 
perioada în care persoana în a cărei întreţinere se în baza documentelor prevăzute la art. 11 alin. 1 lit. 
află, are calitatea de asigurat. e) din Normele Metodologice aprobate prin Ordinul 

CNAS nr. 1549/29.11.2018.   Potrivit art. 1 si 3 din Ordinului Comun al Ministrului 
BIROUL DE PRESĂ CJAS CĂLĂRAŞIFinanţelor Publice, Ministrului Muncii şi Justiţiei 

Corgi, Căţeii reginei (3D varianta dublată), Cu ce ţi-am mai greşit noi, Doamne? (2D),  
Să nu ucizi (2D), Faci sau taci (2D), Noi (2D), Dumbo (3D) şi The Beach Bum (2D) 

Primăria Grădiştea

Anunţ concurs pentru ocuparea 
unei funcţii publice de execuţie

CJAS Călăraşi

În atenţia angajatorilor

În runda a 2-a a play – out-ului ligii I Betano, Dunărea va 
juca acasă cu CSM Politehnica Iaşi, partida fiind 
programată sâmbătă, 16 martie, de la ora 13.00 pe 
arena Ion Comşa. „Galben – albaştrii” au mare nervoie 
de susţinerea publicului.
Biletele s-au pus în vânzare încă de joi după cum 
urmează:
Tribuna I şi II: 20 LEI; Tribuna acoperită: 50 LEI; Peluze: 
10 LEI; Family 1+1 gratis, Tribuna I sector 35: 20 LEI. 
Program casă bilete
Vineri: 10.00-17.00; Sâmbătă: 09.00-13.00

S-au pus în vânzare biletele 
pentru meciul Dunărea - Poli Iaşi

Start cu stângul 
în play - out!

Dan Alexa: Ne lipseşte ceva, 
acolo, în ultima treime

Dinu Gheorghe: Se întâmplă să pierzi, am jucat prost, 
modest, asta e mai rău, nu că am pierdut cu 2-0

n Liga I Betano / Play-out

Et. 2: Dunărea - Poli Iaşi, 
sâmbătă, 16 martie, ora 13.00



9ACTUALITATE8 ACTUALITATE

Clasament
1. Gaz Metan Mediaş 1 0 0 0 2-0 19

2. Dinamo Bucureşti 1 1 0 0 2-0 19

3. FC Botoşani 1 0 1 0 0-0 19

4. Politehnica Iaşi 1 0 0 1 0-2 17

5. Hermannstadt 1 0 0 1 0-2 16

6. FC Voluntari 1 1 0 0 2-0 14

7. Dunărea Călăraşi 1 0 0 1 0-2 12

8. Concordia Chiajna 1 0 1 0 0-0 9

Dinamo Bucureşti – Dunărea Călăraşi 2-0

Au marcat: Nistor (24'), Montini (90+3')

Hermannstadt – Gaz Metan Mediaş 0-2

A marcat: Larie (6), Rondon (90)

Politehnica Iaşi – FC Voluntari 0-2

A marcat: Laidouni (8, 78 –pen.)

FC Botoşani – Concordia Chiajna 0-0

Liga I Betano / Play - out / Etapa I / Rezultate
luptă, nu şi războiul. 
Urmează a doua „finală”, programată 
sâmbăta viitoare când echipa noastră 
îşi va măsura forţele cu Poli Iaşi, echipă 
pe care am învins-o în turul sezonului 
regulat, tot la Călăraşi, cu 2-0. Duelul va 
avea loc la Călăraşi sâmbătă, 16 martie, 
de la ora 13.00, pe arena Ion Comşa.

Dinamo Bucureşti – 
Dunărea Călăraşi  2-0 (1-0)

Au marcat: Dan Nistor (24'), Mattia 
Montini (90+3')

Dinamo (1-4-2-3-1): 35. Parfait 
Mandanda – 22. Deian Sorescu, 2. 
Linas Klimavicius, 13. Denis Ciobotariu, 
7. Naser Aliji – 4. Ioan Filip, 24. Rachid 
Ait Atmane (17. Mamoutou N'Diaye, 
50') – 43. Mattia Montini, 10. Dan 
Nistor (cpt), 70. Reda Jaadi (88. Simon 

incredibil din apropiere, şutul său Dinamo şi Dunărea au deschis Zenke, 65') – 9. Athanasios Papazoglou 
trecând mult peste bara transversală.vinerea trecută seria jocurilor (19. Daniel Popa, 75')
În partea a doua, Dunărea e mult mai din play – out-ul ligii I Betano. Rezerve: 1. Vlad Muţiu – 27. Ricardo 
prezentă în suprafaţa adversă însă nu În faţa unei asistenţe Grigore, 28. Jordan Mustoe, 23. Ionuţ 
reuşeşte să concretizeze pe tabelă deşi 

Şerban „minuscule”, jocul a avut multe a avut două oportunităţi prin Ammari 
Antrenor: Mircea Rednicmomente antrenante, victoria (63) şi V. Munteanu (86).

surâzând, finalmente, gazdelor Dinamo putea să-şi mărească, în Dunărea (1-5-3-2): 33. Nicolai Calancea 
schimb, avantajul în minutul 73. – 28. Ştefan Vlădoiu (97. Daniel Benzar, care s-au impus cu 2-0.
Calancea a gafat degajând superficial 35'), 17. Alin Dobrosavlevici (cpt), 24. 

Prima reuşită a lui Dinamo a purtat până la Papazoglou care a pătruns cu Srgian Luchin, 44. Conor Henderson, 
semnătura lui Dan Nistor. Căpitanul mingea în careu, a şutat dar portarul 77. Steliano Filip – 26. Gabriel Enache, 
„câinilor” a luat balonul aproape de la nostru a respind slab până la Filip care 55. Alexandru Bourceanu, 9. Najib 
centru şi după ce l-a fentat pe a trimis mingea, puţin pe lângă bara Ammari (10. Valentin Munteanu, 78') – 
Dobrosavlevici l-a învins cu un şut din stânga. 29. Mediop Ndiaye (11. Gabi Iancu, 53') 
plasat, pe jos, de la 17 metri pe Gazdele marchează şi fgolul al doilea în 7. Aymen Souda
Calancea, ţintuit parcă în faţa porţii. minutul 4 al prelungirilor. Zenke 

Rezerve: 25. Cătălin Straton – 4. Selim 
Două minute mai târziu, Henderson l-a centrază perfect în careu şi Montini 

Ben Djemia, 89. Georgian Honciu, 99. pus în valoare pe Mandanda executând reia în plasă cu toată opoziţia lui 
Junior Mpia Mapuku.bine o lovitură liberă de la peste 20 de Calancea şi Luchin.
Antrenor: Dan Alexametri, din poziţie centrală. Dinamo a câştigat cu 2-0 mizând în 

Dinamo revine în ofensivă şi în minutul primul rând pe aportul lui Dan Nistor, Au arbitrat: Marius Avram (Bucureşti) – 
32 îşi trewce în cont o nouă ocazie jucătorul care a făcut pur şi simplu Mircea Orbuleţ (Bucureşti), Vladimir 
semnată de Papazoglou care a reluat cu diferenţa. Dunărea a suferit la Urzică (Piatra Neamţ).
capul însă Calancea, pe fază, a reţinut. finalizare, atât Mediop cât şi Gabi 

Observatori: Irina Mîrţ (Bucureşti), 
Iancu, cel care i-a luat locul Finalul primei părţi putera aduce un Romulus Chihaia (Bucureşti - LPF).
senegalezului în minutul 53, fiind în nou gol pentru Dinamo. Acelaşi 

Cartonaşe galbene: S. Zenke (69') / St. dese rânduri neutralizaţi de defensiva Papazoglou prelungeşte balonul cu 
Filip (71'), G. Iancu (84')„alb – roşilor”. Dunărea a pierdut o capul până la Klimavicius care ratează 

l Sâmbătă, 16 martie
Ora 13.00 Dunărea Călăraşi - Politehnica Iaşi
l Duminică, 17 martie
Ora 17.30 Gaz Metan Mediaş - Dinamo Bucureşti
l Luni, 18 martie
Ora 18.00 Concordia Chiajna - FC Hermannstadt
Ora 20.30 FC Voluntari - FC Botoşani
Partidele vor fi transmise în direct de LOOK SPORT / 
PLUS, DIGI SPORT şi TELEKOM SPORT.

Etapa a 2-a

Ionuţ Cioinac, Arias Gallego – 10. Andrei Cristea, Dunărea şi Politehnica Iaşi se vor afla 
70. Dylan Flores. Rezerve: 1. Alberto Cobre – 3. sâmbătă, 16 martie, pentru a 3-a oară 
Ionuţ Panţîru, 6. Mădălin Mihăescu, 8. Gabriel faţă în faţă în acest sezon. Primele două Bosoi.

confruntări s-au derulat în cadrul 
Antrenor: Falvius Stoican

sezonului regulat, cele două rivale 
Arbitri: Iulian Călin (Ştefăneşti) – Mircea 

împărţindu-şi punctele. Grigoriu (Bucureşti), Bogdan Gheorghe 
(Bucureşti). Rezervă: Iulian Dima (Bucureşti). În tur, la Călăraşi, Dunărea s-a impus cu 2-0, 
Observatori: Nicolae Marodin (Bucureşti), ieşenii evoluând în 10 toată repriza secundă. Au 
Romulus Chihaia (Bucureşti – LPF)marcat Valentin Alexandru, în minutul 56 şi 
Cartonaşe galbene: D. Ispas (4'), S. Pană (51'), Bodo Kanda, în minutul 79.
Missi Mezu (64'), A. Dobrosavlevici (89') / C. În retur, la Iaşi, pe 8 decembrie, Poli a câştigat 
Frăsinescu (7'), I. Cioinac (20', 44')cu 1-0 prin golul semnat de Platini în minutul 
Cartonaşe roşii: I. Cioinac (Poli – 44')33.

În prima rundă a play – out-ului, Dunărea şi Poli 
au fost învinse cu acelaşi scor 2-0. Dunărea a l Etapa a 19-a / 8 decembrie 2018
pierdut în deplasare cu Dinamo iar Poli, acasă, Politehnica Iaşi – Dunărea Călăraşi 1-0
în faţa ilfovenilor de la FC Voluntari.

A marcat: Platini (33')
Partida Dunărea – Poli Iaşi va începe la ora 

Politehnica: 12. Denis Rusu – 2. Adria Gallego, 13.00 şi se va desfăîşura pe arena Ion Comşa, în 
4. Marius Mihalache, 23. Cosmin Frăsinescu, 19. cadrul rundei secunde a play – out-ului.
Andrei Sin – 14. Ionuţ Cioinac – 20. Platini (8. 
Gabriel Bosoi, 80'), 7. Patrick Petre (3. Ionuţ 

Ce a fost în SEZONUL REGULAT Panţâru, 68'), 92.  Kamer Qaka, 77. Moussa 
Sanoh (90. Florin Zaharia, 74') – 21. Lawson l Etapa a 6-a / 25 august
Bekui Rezerve: 1. Alberto Cobrea – 6. Mădălin Dunărea Călăraşi – Politehnica Iaşi 2-0 (0-0)
Mihăescu, 29. Lewis Enoh, 18. Vlad Danale

Au marcat: Valentin Alexandru (56'), Bodo 
Antrenor: Flavius StoicanKanda (79')
Dunărea: 1. Cezar Lungu – 3. Ionuţ Ţenea, 17. Dunărea: 25. Cătălin Straton – 23 Filip Gligorov, 
Alin Dobrosavlevici, 30. Alin Şeroni, 27. Gaston 28. Ionuţ Balaur (19. V. Alexandru, 46'), 17. Alin 
Mendy – 11. Bodo Kanda (89. Georgian Honciu, Dobrosavlevici, 44. Denis Ispas – 4. Cristi Puşcaş 
46'), 55. Alex Bourceanu (7. Aymen Souda, 68'), – 11. Bodo Kanda, Gabriel Simion, 15. Silviu 
8. Stelian Cucu, 10. Valentin Munteanu - 22. Pană, 21. Hamidou Keyta (7. Gaetan Missi 
Alexandru Munteanu, 33. Sacha Clemence (29. Mezu, 58') – 29. Ndiaye Mediop (8. Stelian 
Mediop Ndiaye, 46'). Rezerve: 12. Gabriel Popa Cucu, 76'). Rezerve: 1. Cezar Lungu – 27. Gaston 
– 35. Walace, 5. Gabi Simion, 15. Silviu Pană.Mendy, 84. Laurenţiu Marinescu, 9. Nicuşor 

Carnat. Arbitri: George Rădulescu (Bucureşti) - Marius 
Marica (Bistriţa) şi Marius Marchidanu (Brăila). Antrenor: Dan Alexa
Rezervă: Eduard Ioniţă (Galaţi). Observatori: Politehnica Iaşi: 12. Denis Rusu – 33. Laurenţiu 
Liviu Ciobotariu (Galaţi) şi Cătălin Popa (Vaslui – Rus, 4. Marius Mihalache (90. Alexandru 
LPF).Zaharia, 77'), 23. Cosmin Frăsinescu, 19. Andrei 
Cartonaşe galbene: M. Sanoh (48') I. Panţâru Sin – 22. Paul Pîrvulescu (7. Patrick Petre, 62'), 
(83')97. Marius Chelaru (17. Martin Mimoun, 70'), 

Dinu Gheorghe a debutat şi el cu stângul în faptul că vin după ratarea play off-ului, dar nu, 
noua funcţie de manager general al Dunării. nu m-a impresionat Dinamo. În repriza a doua 
Prezent vineri seară în Groapă, el a declarat la au fost momente când toată echipa se apăra, e 
final că „galben – albaştrii” au evoluat modest, treaba lor, dar nu pot să spun că au fost 
subliniind că victoria dinamoviştilor este momente în care ei să ne domine sau să 
meritată deşi nici ei nu l-au impresionat. „Se controleze jocul” a spus Dinu Gheorghe care a 
întâmplă să pierzi, am jucat prost, modest, continuat “Victoria lui Dinamo este meritată. 
asta e mai rău, nu că am pierdut cu 2-0. Toate Noi am jucat prost şi trebuie să vedem ce 
meciurile sunt importante, trebuie să aduci facem. Trebuie să reuşim să rămânem în Liga 1, 
puncte de afară şi acasă să nu greşeşti. mai departe vedem ce va fi. În afară de 
Deocamdată azi am făcut un meci slab. Dinamo, toată lumea se gândeşte să nu 
Modestă şi Dinamo, dar ei poate au şi un alibi, retrogradeze sau să nu ajungă la baraj.”

marea majoritate a timpului. Din păcate, nu 
dăm gol! Ne lipseşte ceva, acolo, în ultima 
treime. Am început să avem posesie, să ne 
dominăm adversarul, dar rezultatul, în 
momentul ăsta, e mult mai important. Faţă de 
jocurile anterioare, am făcut greşeli nepermise 
pe faza de apărare. Însă nu doar linia de fund e 
vinovată. Am fost ceea ce nu trebuia să fim cu 
Dinamo. Naivi, în anumite momente.” a spus 
Dan Alexa care a mai adăugat „Avem probleme 
când adversarul se apără. Eu cred că echipa 

Dunărea a început cu stângul „seria finalelor” arată mult mai bine decât în prima parte a 
din play – out, cedând vineri seară în Groapă cu campionatului. Jucătorii care trebuie să facă 
2-0 în faţa lui Dinamo. Antrenorul Dan Alexa a diferenţa, nu o fac, aştept mai mult de la ei. 
fost dezamăgit şi de scor dar şi de evoluţia Repet, e o primă înfrângere, mai sunt 13 jocuri, 
elevilor săi despre care a spus că au făcut aşteptăm rezultatele Voluntariului şi Chiajnei. 
„greşeli nepermise pe faza de apărare”. „Într- Pentru noi este important să ne consolidăm 
adevăr a fost un meci pe care l-am controlat în locul de baraj”.

n Liga I Betano / Play - out / Et. 1: Dinamo Bucureşti - Dunărea Călăraşi 2-0

n Dunărea Călăraşi

n Dunărea Călăraşi

Într-un spaţiu modern care oferă condiţii optime Cu: Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan, Durata: 99 minute circului, îşi găseşte viaţa întoarsă cu susul în jos 
pentru vizionarea unui spectacol atât în format 3D Medi Sadoun, Frédéric Chau, Noom Diawara atunci când se întoarce din război. Proprietarul Premiera în România: 15.03.2019
cât şi în format 2D puteţi viziona în perioada 15 circului, Max Medici, îl invită pe Holt şi pe copiii săi, Gen film: Comedie, Dramă "Faci sau taci" aduce în prim plan reţelele de 
martie – 1 aprilie 2019 filmele: Corgi, Căţeii Milly şi Joe, să aibă grijă de un elefant nou-născut Rating: AG traficanţi de carne vie, care de această dată au 
reginei (3D varianta dublată), Cu ce ţi-am mai ale cărui urechi supradimensionate îl fac obiectul căpătat proporţii îngrijorătoare. Nimic amuzant Durata: 99 minute
greşit noi, Doamne?(2D), Să nu ucizi(2D), Faci sau ridiculizării într-un circ deja zbuciumat. Dar când ei până aici. Dar atunci când câţiva funcţionari români Premiera în România: 15.03.2019taci(2D), Noi(2D), Dumbo(3D) şi The Beach descoperă că Dumbo poate zbura, circul are parte primesc vizita oficialilor din Spania şi trebuie să 

Claude şi Marie Verneuil sunt în mijlocul unei noi Bum(2D). Filmele vor fi difuzate după cum de o revenire incredibilă, atrăgând persuasivul pună la cale o misiune specială, iar spaniola lor 
crize de familie. Cei patru soţi ai celor patru fiice ale urmează: antreprenor V.A. Vandevere, care recrutează constă în Hola, mamacita, Shakira, Pique, lucrurile 
lor hotărăsc, din diverse motive, să părăsească elefantul special pentru cel mai nou spectacol de se complică. Pornim în misiune, dar care-i aia?
Franţa. Iată-i, în acest sequel, imaginându-şi traiul divertisment, „Dreamland”. Dumbo atinge noi Vineri, 15 şi 22 martie 2019: 12:30
pe alte meleaguri. culmi alături de fermecătoarea şi spectaculoasa Sâmbătă, 16 şi 23 martie 2019: ora 10:30 şi 12:30 22 - 28 martie 2019 artistă, Colette Marchant, până când Holt află că Duminică, 17 şi 24 martie 2019: ora 10:30 şi 12:30 Ora 20:00 sub poleiala sa strălucitoare, „Dreamland” este plin 15 - 21 martie 2019

de secrete întunecate.Corgi, Căţeii reginei - 3D Noi - 2D Ora 20:00
(varianta dublată) Regia: Jordan Peele

29 martie - 01 aprilie 2019 Să nu ucizi(2D) 
Regia: Ben Stassen Cu: Yahya Abdul-Mateen II, Elisabeth Moss, Anna 

Ora: 20:00Regia: Cătălin Rotaru, Gabi Virginia Şarga Diop, Lupita Nyong'o, Kara HaywardCu: Tom Courtenay, Jon Culshaw, Kulvinder Ghir, 
02 - 04 aprilie Cu: Alexandru Suciu, Cristina Flutur, Elias FerkinSarah Hadland, Matt Lucas, Julie Walters, Ray Gen film: Horror, Thriller

Ora: 17:00 şi 20:00Winstone Gen film: Dramă Durata: 120 minute
Gen film: Animaţie, Familie Durata: 120 minute Premiera în România: 22.03.2019 The Beach Bum - 2D 
Rating: AG Liniştea unei familii devine haos când dublurile lor Premiera în România: 01.03.2019 Regia: Harmony KorineDurata: 92 minute le bat la uşă şi încep să îi terorizeze.Să nu ucizi spune povestea lui Cristian, un chirurg Cu: Matthew McConaugheyPremiera în România: 15.03.2019 tânăr şi ambiţios, pe care pierderea unui pacient, în Gen film: ComedieCorgi este cel mai iubit câine al monarhiei urma unei intervenţii de rutină, îl determină să Vineri, 29 martie 2019: 12:30

Durata: 95 minutebritanice. Rătăcit şi departe de palatul regal, pornească o luptă solitară împotriva sistemului, Sâmbătă, 30 martie 2019: ora 10:30 şi 12:30
simpaticul corgi ajunge la un club de lupte pentru Premiera în România: 29.03.2019riscându-şi familia şi cariera pentru a descoperi Duminică, 31 martie 2019: ora 10:30 şi 12:30câini şi este forţat să se confrunte cu tot felul de adevărul. Moondog este un personaj rebel care îşi trăieşte 
rase canine, unele mai ciudate ca altele. În toată viaţa după regulile proprii.Dumbo - 3D (varianta dublată)
această aventură epică şi încercările lui de a se 

29 - 31 martie 201922 - 28 martie 2019întoarce la stăpână, 
Ora 17:00Ora 17:00Rex se va îndrăgosti iremediabil şi se va descoperi Informaţii suplimentare: 

Dumbo - 3D (varianta subtitrată)pe sine altfel decât se credea. 25 martie, filmul nu rulează tel: 0242-312800 şi site:www.culturalcl.ro 
Regia: Tim Burton

Sediul: Parcul central, Bulevardul 1 Mai , nr. 5AFaci sau taci - 2D Cu: Eva Green, Colin Farrell, Michael Keaton, Danny 15 - 21 martie 2019
Preţul biletelor (acelaşi pt. filme 3D şi 2D): 8 lei – DeVito, Alan ArkinRegia: Iura LuncaşuOra 17:00 copii cu vârste de maxim 14 ani; 12 lei – persoane 

Gen film: Familie, Fantastic18 martie, filmul nu rulează Cu: Augustin Viziru, Levent Sali, Cătălin Cazacu, cu vârste peste 14 ani
Codin Maticiuc, Diana Dumitrescu, Sandra Izbaşa, Rating: AG Nu se efectuează rezervări. Biletele pot fi Cu ce ţi-am mai greşit noi, Horia Brenciu Durata: 120 minute cumpărate cu o săptămână înainte de data Doamne?(2D) Gen film: Comedie Premiera în România: 29.03.2019 spectacolului. În zilele de luni filmul rulează 

începând cu ora 20.00.Regia: Philippe de Chauveron Rating: AG Holt Farrier, un veteran de război şi fost star al 

CINEMA 3D/2D Program Cinema 3D/2D Călăraşi în perioada 15 martie – 1 aprilie 2019

Primăria Grădiştea cu sediul în Comuna Grădiştea, str. Calea Călăraşi, nr.132, jud 
Călăraşi, în baza legii 188/1999, organizează concurs pentru ocuparea următorului 
post vacant pe perioadă nedeterminată pentru funcţie publică de execuție: 
consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul compartimentului financiar 
contabil;
n CONDIŢII SPECIFICE
Pentru postul de consilier, clasa I, grad profesional asistent.
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in domeniul științe 
economice.
- vechime în specialitatea studiilor – 1 an
n DATA ORGANIZĂRII CONCURSULUI
- Proba scrisă: 15 aprilie 2019, ora 10.00, la sediul Primăriei Grădiştea.
- Interviul: 17 aprilie 2019, ora 10.00, la sediul Primăriei Grădiştea.
Dosarele de înscriere la concurs se depun, la registratura Primăriei comunei 
Grădiştea, Calea Călărași, nr.132,telefon 0242336017, fax 0242336164, e-mail -
primariagradisteacl@yahoo.ro,  judeţul Călăraşi, în termen de 20 de zile de la data 
publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
Relații suplimentare la sediul Primăriei Grădiștea cu doamna Ștefan Anca, consilier 
principal în cadrul compartimentului Resurse Umane.

PRIMAR,
Constantin CORBU

Comunicat privind coasiguraţii persoanelor care se Sociale şi Ministrului Sănătăţii nr. 611 din 31 
încadrează în categoria celor care realizează ianuarie 2019 pentru aprobarea modelului, 
veniturile prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. a) din conţinutului, modalităţii de depunere şi de 
Codul Fiscal - venituri din salarii gestionare a “Declaraţiei privind obligaţiile de plată 

a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi Conform dispozitiilor Legii nr. 95/2006 privind 
evidenţa nominală a persoanelor asigurate, reforma în domeniul sănătătii, republicată, art. 224 
persoanele fizice şi juridice care au calitatea de (1) lit. c), numai soţul, soţia şi părinţii fără venituri 
angajatori sau sunt asimilate acestora, instituţiile şi proprii, aflaţi în întreţinerea unei persoane 

1
asigurate, fac parte din categoria de persoane care persoanele fizice prevăzute la art. 68  alin. (2), art. 
beneficiază de asigurare, fără plata contribuţiei, în 72 alin. (2), art. 84 alin. (8), art. 125 alin. (8)-(9), art. 
condiţiile art. 154 din Legea nr. 227/2015 privind 147 alin. (1), (12) şi (13), art. 151 alin. (5) şi (6), art. 
Codul fiscal, cu modificările şi completările 169 alin. (1), art. 174 alin. (5) şi (6), art. 220 alin. (1) 

7ulterioare. şi (2) şi art. 220  din Legea nr. 227/2015 privind 
Ordinul CNAS nr. 1549/29.11.2018 de aprobare a Codul fiscal, cu modificările şi completările 
Normelor Metodologice pentru stabilirea ulterioare, au obligaţia depunerii Declaraţiei 112 în 
documentelor justificative privind dobândirea conţinutul căreia este prevăzut expres următorul 
calităţii de asigurat, publicat în MO nr. paragraf de care angajatorii sunt direct răspunzători 
1036/6.12.2018, la art. 6 (1) prevede ca persoanele “Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, 
asigurate în baza art. 224 alin. (1) lit. c) din Legea nr. declar că datele din această declaraţie sunt corecte 
95/2006, republicată, cu modificările şi completările şi complete”.
ulterioare, respectiv soţul, soţia şi părinţii fără Prin urmare, angajatorii au obligaţia să înscrie în 
venituri proprii, aflate în întreţinerea unei cuprinsul declaraţiei lunare D112 atât salariaţii 
persoane asigurate, denumite în continuare proprii cât şi coasiguraţii acestora, astfel cum sunt 
coasiguraţi, îşi păstrează calitatea de asigurat şi definiţi limitativ de dispoziţiile legale citate, 
drepturile care decurg din aceasta numai în respectiv numai soţul, soţia sau părinţii angajaţilor, 
perioada în care persoana în a cărei întreţinere se în baza documentelor prevăzute la art. 11 alin. 1 lit. 
află, are calitatea de asigurat. e) din Normele Metodologice aprobate prin Ordinul 

CNAS nr. 1549/29.11.2018.   Potrivit art. 1 si 3 din Ordinului Comun al Ministrului 
BIROUL DE PRESĂ CJAS CĂLĂRAŞIFinanţelor Publice, Ministrului Muncii şi Justiţiei 

Corgi, Căţeii reginei (3D varianta dublată), Cu ce ţi-am mai greşit noi, Doamne? (2D),  
Să nu ucizi (2D), Faci sau taci (2D), Noi (2D), Dumbo (3D) şi The Beach Bum (2D) 

Primăria Grădiştea

Anunţ concurs pentru ocuparea 
unei funcţii publice de execuţie

CJAS Călăraşi

În atenţia angajatorilor

În runda a 2-a a play – out-ului ligii I Betano, Dunărea va 
juca acasă cu CSM Politehnica Iaşi, partida fiind 
programată sâmbătă, 16 martie, de la ora 13.00 pe 
arena Ion Comşa. „Galben – albaştrii” au mare nervoie 
de susţinerea publicului.
Biletele s-au pus în vânzare încă de joi după cum 
urmează:
Tribuna I şi II: 20 LEI; Tribuna acoperită: 50 LEI; Peluze: 
10 LEI; Family 1+1 gratis, Tribuna I sector 35: 20 LEI. 
Program casă bilete
Vineri: 10.00-17.00; Sâmbătă: 09.00-13.00

S-au pus în vânzare biletele 
pentru meciul Dunărea - Poli Iaşi

Start cu stângul 
în play - out!

Dan Alexa: Ne lipseşte ceva, 
acolo, în ultima treime

Dinu Gheorghe: Se întâmplă să pierzi, am jucat prost, 
modest, asta e mai rău, nu că am pierdut cu 2-0

n Liga I Betano / Play-out

Et. 2: Dunărea - Poli Iaşi, 
sâmbătă, 16 martie, ora 13.00
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