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Candidați 2016. La tragerea liniei:
avem un singur independent la primăria Călărași,

pe binecunoscutul profesor Aurel Peicu…
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Pe 26 aprilie a fost ultima zi
de înscriere a candidaților ca-
re doresc să participe la ale-
gerile locale. În ceea ce
privește situația din munici-
piul Călărași, știm deja că
avem 9 candidați înscriși în
cursa electorală:

Daniel Drăgulin (PNL), ac-
tualul primar

Marius Dulce (PSD)
Virgil Dumbravă (ALDE)
Elena Nicolache (UNPR)
Adrian Peanciu (PMP – Parti-

dul Mișcarea Populară)
Maria Dragomir (PSRO –

Partidul Social Românesc)
Nicolae Dragu (PDS – Parti-

dul Dreptății Sociale)
Ionuț Dumitrașcu (PND –

Partidul Național Democrat)
Aurel Peicu (PSR – Partidul

Socialist Român)

Mantuitorul a avut
o cruce de lemn si
o inima de aur. Azi

multi vrem cruci
de aur si inimi de

lemn. Fie ca in
clipa vestirii, intr-
un glas al Invierii

Celui fara de
moarte, sa renasca
si puterea noastra
de a iubi si a ierta.

Paste fericit!!  
Peicu AUREL, 

candidat
primăria

municipiului
Călărași

Sărbătoarea Învierii revarsă
speranţă, înţelegere și bucurie
în lăcașul fiecăruia dintre noi.
Deschide-ţi inima și pășește cu
pioșenie în acest cadru sacru.

Dulce Marius Grigore,
viceprimar Municipiul

Călărași

Dincolo de petreceri, de
cadouri și zile libere se află
adevărata semnificaţie a
Paștelui. Îţi doresc liniște,

dragoste, bucurie de sărbători
și tot restul anului!

Dumbrava Virgil,
viceprimar

Învierea Domnului
să vă aducă în suflet

liniște, pace și
fericirea de a

petrece aceste clipe
magice alături de cei

dragi.
Hristos a înviat!
Răducu George

Filipescu
Președinte

Consiliul
Judeţean Călărași
Marian Dinulescu

Vicepreședinte
Consiliul

Judeţean Călărași

„Învierea
Domnului Iisus să
îți aducă în suflet
Iubire și Bucurie!

Nu uita că
destinul Său a

fost crucea,
scopul Său a fost

dragostea, iar
motivul Lui ai

fost tu!”
Bebe Cristodor,

președinte
org.jud. PSD

Călărași



Sărbătoarea Sfintelor
Paști este cea mai mărită și
solemnă dintre sărbătorile
anului, care aduce omenirii
speranţa mântuirii și a vie
ţii veșnice, prin sacrificiul
lui Iisus Hristos.

În tradiţia ortodoxă, în
ceputul sărbătorii e marcat
odată cu postul de șapte
săptămâni. O semnificaţie
foarte importantă o are Jo
ia Mare din Săptămâna Pa
timilor. Din această zi, ţă
ranii încetează lucrul la
câmp și se concentrează
asupra casei și curţii, pen
tru ca totul să fie curat. Tot
în Joia Mare, femeile încep
să pregătească pasca și să
vopsească ouăle.

Potrivit tradiţiei, la mie
zul nopţii între zilele de
sâmbătă și duminică, oa

menii se trezesc din somn
în bătaia clopotelor. Se
spală cu apă curată, își pun
straie noi, iau câte o lumâ
nare și pornesc către bise
rică unde preotul, cu Sfân
ta Evanghelie și crucea în
mână, urmat de alaiul de
credincioși, iese cu lumâ
narea aprinsă și înconjoară
biserica de trei ori. Când
preotul rostește „Christos a
înviat!” toţi cei prezenţi la
acest serviciu religios
spun: „Adevărat a înviat!”,
răspunsul fiind recunoaște
rea tainei Învierii. Cu lumâ
narea aprinsă, fiecare se
întoarce acasă și face o
cruce mică pe peretele
dinspre răsărit, afumându
l cu lumânarea, pe care o
va păstra tot restul anului.
Oamenilor le este permis să mănânce bucatele (pas

ca/pâinea, ouăle roșii, car
nea de miel, sarea și vinul)
abia după ce acestea se
sfinţesc și după ce fiecare
persoană participă la Litur
ghie.

La Călărași, la slujba de
Înviere, credincioșii aduc în
coșul pascal, pentru bine
cuvântare, ouă roșii, cozo
noc și cocoși albi. Cocoșii
sunt crescuţi anume pen
tru împlinirea acestei tradi
ţii. Ei vestesc miezul nopţii:
datina din străbuni spune
că, atunci când cocoșii cân
tă, Hristos a înviat! Cel mai
norocos este gospodarul al
cărui cocos canta primul.
Este un semn că, în anul
respectiv, în casa lui va fi
belșug. După slujbă, coco
șii sunt dăruiţi oamenilor
săraci

*Credințe și
Superstiții de

Paște
– La Înviere este bine să

te îmbraci cu o haină nouă,
îmbrăcămintea nouă, la fel
ca și apa, are un rol purifi
cator.

– În ziua de Paști nu este
bine să dormi, pentru că în
restul anului vei fi somno
ros, vei avea ghinion, vier
mii vor mânca semănături
le, recolta va fi distrusă și
te va prinde ploaia ori de
câte ori vei vrea să lucrezi
câmpul.

– În ziua de Paști nu se
mănâncă oul cu sare, se
spune că transpiri tot anul.

– Pasca, crucea de pe ea
sau anafura sunt conside
rate de leac, de aceea se

păstrează bucăţi din ele
peste an.

– Cocoșul sfinţit de Paști
se credea a fi o sursă de
belșug, sănătate și dragos
te. În vechime oamenii
aduceau cocoși la slujba de
Înviere, pe motiv că acelu
ia căruia îi va cânta primul
cocoșul în acea noapte va
avea noroc tot anul. Apoi
cocoșii erau daţi de poma
nă săracilor.

– La masa de Paști e bi
ne să mănânci mai întâi un
ou, se crede că acesta adu
ce sănătate trupului pe
parcursul anului, apoi peș
te și pasăre, pentru a fi
sprinten precum peștele și
ușor ca pasărea.

– Cu cine ciocnești ouăle
vopsite în ziua de Paști, te
vei întâlni în lumea cealal
tă.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean
Călărași selecţionează candidaţi
pentru concursurile din instituţiile de
învăţământ ale Ministerului Afaceri-
lor Interne, precum și în instituțiile de
învățământ ale Ministerului Apărării
Naționale și Serviciului Român de
Informații care pregătesc specialiști

pentru nevoile Ministerului Afaceri-
lor Interne, sesiunea 2016.

Cifrele de școlarizare:
* Academia de Poliţie „Alexandru

Ioan Cuza” București:
– specializarea ordine și siguranţă

publică – 205 locuri,
– specializarea drept- 70 locuri

* Școala de Agenţi de Poliţie „Va-
sile Lascăr” Câmpina – 670 locuri,

* Școala de Agenţi de Poliţie „Sep-
timiu Mureșan” Cluj-Napoca – 150
locuri,

* Școala de Subofiţeri de Pom-
pieri și Protecţie Civilă „Pavel Zăgă-
nescu” Boldești- 1 loc

* Academia Naţională de Infor-
maţii „Mihai Viteazul” –Știinţe milita-
re, informaţii și ordine publică – „Psi-
hologie – informaţii” – 4 locuri

Locurile la instituţiile de învăţământ
ale Ministerului Afacerilor Interne sunt
aprobate pentru bărbaţi și femei, fără
discriminare, cu excepţia Școlii de Su-
bofiţeri de Pompieri și Protecţie Civilă
“Pavel Zăgănescu” Boldești, pentru ca-
re sunt recrutaţi exclusiv bărbaţi.

Înscrierea și depunerea dosarelor
în volum complet se fac de luni până
joi între orele 09,00 – 11,00 și 13,00 –
15,00, iar vineri între orele 09,00 –
12,00 la Serviciul Resurse Umane al
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Că-
lărași, situat în municipiul Călărași,

Bulevardul Republicii, nr. 44, judeţul
Călărași.

Datele limită până la care candi-
daţii vor depune dosarul de recruta-
re în volum complet sunt:

24.06.2016, ora 12:00, pentru
Academia de Poliție ,,Alexandru Ioan
Cuza’’- București

10.06.2016, ora 12:00 pentru
instituțiile de învățământ superior
ale M.Ap.N. și S.R.I., precum și pentru

unitățile de învățământ postliceal ale
M.Ap.N.;

19.08.2016, ora 12:00 pentru
unitățile de învățământ postliceal ale
M.A.I.

Relaţii suplimentare se pot obţine
zilnic la Serviciul Resurse Umane al
I.P.J. Călărași, la telefon 0242/312131
interior 20114 sau la adresa de inter-
net http://www.cl.politiaromana.ro-
secţiunea Carieră.
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Think different!
Pentru că nu știm să ne apreciem semenii și nu știm să-i apre-

ciem pe cei care sunt și au curajul cu adevărat să fie diferiți...
"Trăiește-ți visul/  Dacă ai curaj să-l trăiești/ Ca un copil bătrân/

Dependent de povești!"

Obiceiuri, tradiții și superstiții românești de Paște
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Sărbătoarea Învierii Domnului ne aduce în
suflete speranţa reînnoirii și a dragostei, pentru

tot ceea ce este frumos și adevărat în viaţă.
Vă urez, dragi călărășeni, să petreceţi Sfintele
Sărbători de Paști, cu pace și bucurie în suflet!

Lucia Lefter, primar orașul Budești

Fie ca Sfintele Pasti
să vă lumineze

sufletul și casa, să
vă aduca numai

sănătate și
bucurie, iar

Dumnezeu să vă
aibă în pază!

Mihai Gurlui, primar
comuna

Belciugatele

Sărbătorile Pascale să
fie un moment de

liniște sufletească și
armonie universală!
Farmecul lor să  ne
aducă aminte că
întotdeauna mai
există o șansă de

mântuire! Reînvierea
este un act divin, ce dă
o nouă existenţă firii

noastre.
Hristos a Înviat! 

Irinel Roman, primar
comuna Chirnogi

Fie ca Sfânta
Sărbătoare de

Paști să vă umple
sufletul de

minunea Învierii,
să vă aducă multă

căldură, pace și
liniște în suflet!
Hristos a Înviat!

Nicolae Eremia,
primar comuna

Alexandru
Odobescu

Sfintele Paști să vă
lumineze sufletul și

casa, să vă aduca
numai sănătate și

bucurie, iar
Dumnezeu să vă aiba
în pază! Paște Fericit,

tuturor locuitorilor
comunei Chiselet!

Mihai Penu, primar
comuna Chiselet

Fie ca Lumina Sfântă a Învierii
Domnului sa vă călăuzească
pașii, să vă aducă sănătate,

fericire și multe bucurii.  
Tuturor locuitorilor comunei
Ciocănești, le urez un Paște
Fericit, alături de cei dragi!

Pavel Petre, primar comuna
Ciocănești

Învierea este un act divin ce dă o nouă
existență firii noastre. Ne este dată să o

acceptăm și s-o înțelegem. Așa vom deveni
mai curați și mai buni. Hristos a Înviat!

Robu Ion, primar comuna Crivăț

Sfintele sărbători de Paști să vă aducă liniște și
pace, sănătate, bucurii și fericire! Să aveți puterea
să fiți mereu mai buni, mai plini de dragoste, iar

lumina sfântă să coboare în casă și în sufletul
vostru. Hristos a Înviat!

Ion Radu Aurel, primar comuna Dragoș-Vodă

Sfintele Sărbători de Paște să vă aducă liniște în
suflet, multă bucurie, sănătate, fericire, puterea de

a dărui și de a ajuta semenii. Hristos a Înviat!
Sandu Manea, primar comuna Gurbănești

Lumina Sfântă de
Paște să vă

călăuzească în
viaţă, să vă dea

sănătate și
fericire, putere de
muncă, liniște în
suflet, căldură in
inimi și să aveți
parte numai de
bine! Sărbători

fericite!  
Duță Paul, primar

comuna Frumușani

Lumina sfântă și tainică
a Învierii Domnului să ne

deschidă sufletul spre
armonie speranţă și

toleranţă! 
Tuturor locuitorilor

comunei Spanțov, le urez
Paște Fericit!

Gheorghescu Silviu Niki,

primar comuna Șpanțov

Sfintele Paști să vă
lumineze sufletul și

casa, să vă aduca
numai sănătate și

bucurie, iar
Dumnezeu să vă aiba
în pază! Paște Fericit,

tuturor locuitorilor
comunei

Independența!
Lică Voicu, primar

comuna Independența
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Învierea
Domnului să vă
aducă în suflet
liniște, pace și
fericirea de a

petrece aceste
clipe magice
alături de cei

dragi!
Hristos a Înviat!

Pandea
Nicolae, primar
comuna Ștefan

cel Mare

Mult așteptatele Sărbători Pascale 
să vă lumineze sufletul, să vă aducă liniște

alături de cei dragi,
sănătate, putere de muncă și vise împlinite!

VĂ UREZ CREDINŢĂ ÎN VIAŢĂ ȘI VIAŢĂ ÎN
CREDINŢĂ!

HRISTOS A ÎNVIAT!
Vasile Lucian, primar comuna Vasilați

Hristos a Înviat!
Învierea Domnului
să reverse asupra
noastră sănătate,

pace, belșug de
bucurii si fericire!

Iubirea,
bunătatea și

speranta să vă
însoţească

pretutindeni!  
Oroianu

Gabriel, primar
comuna

Vâlcelele

Cu speranta că miracolul de Paște poate
însemna începutul unei schimbări fericite, vă

urez un Paște Fericit!  
Ionel Tatu, candidat PNL la primăria

Vâlcelele

Sărbătorile de Paști să fie momentul când
speranţele tainice să iasa la lumina și să devină

împliniri. Să avem puterea să câstigăm
respectul oamenilor și iubirea celor dragi!
Paște Fericit, locuitorilor comunei Unirea! 

Olteanu Anghel, primar comuna Unirea

În Noaptea Învierii, cu lumânări aprinse și
sufletul curat, să ne rugăm pentru iertarea

păcatelor și regăsirea speranței. Sărbătorile de
Paști să ne aducă numai bucurii, sănătate și

multa fericire!
Chirică Constantin, primar comuna

Tămădău Mare

Fie ca Lumina sfântă și tainică a Învierii
Domnului, să ne deschidă sufletul spre

armonie, speranţa, toleranţă și credinţă.
Paște Fericit!

Mihalache Constantin, primar comuna
Vlad Țepeș

Lumina Sfintei Învieri să ne reamintească sa
fim mai buni, mai plini de dragoste, cu inima

mai caldă și sufletul mai deschis. Sfintele
Sărbători de Paști să-ţi aducă tot ceea ce

dorești, multă fericire, sănătate, numai bucurii
și prosperitate. Hristos a înviat! 

Radu Iulian, primar comuna Dichiseni

Lumina Sfântă de Paște să vă călăuzească în
viaţă, să vă dea sănătate și fericire, putere de
muncă, liniște în suflet, căldură in inimi și să
aveți parte numai de bine. Sărbători fericite! 

Manea Victor, primar comuna Lupșanu

Paște fericit alături de cei dragi, să aveți parte de
căldură în suflet, belșug în casă, bucurii, multă
sănătate și putere de muncă. Să ne bucurăm de
dragostea celor dragi, a familiei și de respectul

oamenilor! 
Boitan Costel, primar comuna Valea Argovei

Fie ca Sfintele Paști
să vă lumineze

sufletul și casa, să vă
aducă numai

sănătate și bucurie,
iar Dumnezeu să vă

aibă în pază!
Călin Petre
Alexandru,

primar comuna
Sărulești

Lumina Sfintei Sărbători de
Paşte să pătrundă în sufletul

şi inimile dumneavoastră,
bucurându-vă de minunea
Învierii Domnului nostru,

Iisus Hristos! 
Paşte Fericit!
Avram George, primar

comuna Ștefan Vodă



Sâmbătă, 23 aprilie 2016, loca-
litatea Fundeni a găzduit primul
concurs de ciclism feminin din
România destinat doamnelor și
domnișoarelor – Road Grand
Pink, ediţia cu numărul 2, concurs
susținut de Primăria Fundeni.

Concursul s-a desfășurat între
orele 11:00-17:00. Au fost prezen-
te în concurs în jur de 400 de fe-
te.Startul s-a dat din faţa școlii
Fundeni, strada Fizicienilor.

Probele concursului Road
Grand PINK s-a desfășurat pe un
circuit de  4 km (categoria Easy
Ride și Long Ride)- traseu lung și
o tură de 2 km (categoria Copii-
Fete și Perechi), traseu scurt, fără
diferență semnificativă de nivel.
Traseul a fost unul prietenos, cu
asfalt excelent pentru rulaj.

Pe durata concursului circu -
lația auto a fost oprită, iar accesul
către zona traseului a fost blocată
de către echipajele Poliţiei Rutie-
re, voluntari și reprezentanţi ai
companiei de pază și securitate
parteneră.

Traseul a fost securizat cu gar-
duri despărțitoare în zonele cu
rulaj, pe ambele sensuri de mers.
Au fost prezente câteva viraje de
90 grade, însă acestea au fost
semnalizate din timp cu ajutorul

semnelor pe asfalt dar și cu ajuto-
rul voluntarilor.

Pentru categoria Easy Ride –
au fost 8 ture x 4 km, cursa fiind
oprită după ce primele 3 concu-
rente au ajuns la finish. Astfel, ce-
lelalte concurente au fost oprite
în zona de start finish, indiferent
de numărul de ture parcurse.

Pentru categoria Long Ride,
amatoare, Elite si U23 s-au par-
curs oricât de multe ture într-o
ora + 1 tur. Ultimul tur a fost
anunțat de către organizatori, în
zona start/finish, cu ajutorul unui
clopot.

De asemenea a fost prezent
un punct de alimentare, ampla-
sat în zona de start/finish a tra-
seului.

Concurentele au avut la
dispoziție transport GRATUIT ( +
bicicletă ) către traseul concursu-
lui si înapoi, dupa concurs. 

Evenimentul a fost unul foarte
deosebit,iar primarul Gheorghiţă
Cartușanu a oferit ca recompensă
pentru concurenţii câștigători di-
ferite surprize printre care și 10
bicicle. Miza fost una destul de
mare.

Premiul I la categoria copii
D1+C (7-10 ani) a fost câștigat de
Albu Andreea,la categoria A+B(

11-14 ani) câștigătoarea a fost Ior-
dache Andreea Diana. La cade-
te(15-16 ani)-Ionescu Andreea.
Perechi 5-9 ani,Gheorge Ana Ele-
na și perechi 10-13 ani, Avrămes-
cu Ilinca.

La categoria Easy Ride premiul
I a fost câștigat de următoare-
le:18-24 ani,Funduc Iulia;25-30
ani, Vulpe Alexandra;31-35 ani,
Dalvaru Cecilia;36-40 ani, Ghilţ
Roxana Maria;40+, Calman Dobre
Ana Maria.

Manac Antonela a fost câștigă-
toarea categoriei Avansate Eli-
te+U23, iar Serachitopol Monica
câștigătoarea categoriei Amatoa-
re.

Bicicleta de oraș Rovelo a fost
câștigată cu ajutorul tombolei de
numărul extras de primarul Ghe-
orgită Cartușanu, numărul 46. Tot
la tombola s-au oferit și tricouri
Bellotto,tricouri Skirtbike,dar și
șepci Turific.

S-au acordat premii special și
pentru participantele pe City Bi-
ke, Mountain Bike și Pliabila.

Momentul a fost unul inedit și
plin de emoţii. Motivul principal
fiind promovarea unui stil de via-
ţă sănătos și creșterea segmentu-
lui de ciclism din România.

Concurentele speră ca pe vii-

tor să mai asiste la astfel de con-
cursuri. Experiența de astazi a fost
una benefică pentru toate parti-
cipantele.

Domnul Gheorgiță Cartușanu
a fost alaturi de concurente pe tot

parcursul concursului. Le-a moti-
vat și încurajat,s-a implicat și a
reușit să realizeze cu succes a do-
ua editie a concursului Road
Grand Pink.

ELENA MOISE
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Lumina Sfintei Sărbători de
Paşte să pătrundă în sufletul

şi inimile dumneavoastră,
bucurându-vă de minunea
Învierii Domnului nostru,

Iisus Hristos! 
Paşte Fericit!

Uleia Gheorghe,
primar comuna Ulmeni

Hristos a înviat! Bucuria
Învierii Domnului să vă

aducă în suflet linişte, pace şi
fericirea de a petrece aceste
clipe magice, alături de cei
dragi! Sărbători fericite,

încărcate de lumină,
seninătate, bucurie şi

dragoste!
Gheorghe Dobre,

primar comuna Modelu

Învierea Domnului să
reverse asupra noastră
sănătate, pace şi  multe

împliniri sufleteşti! Să aveţi
parte de un Paşte Fericit şi
de un an mai bun. Sărbători

fericite! 
Dobre Gheorghe,

primar comuna Nana

A sosit clipa mult aşteptată a
liniştii, împăcării, bucuriei şi
binecuvântării sufletului. Să

lăsăm o clipă totul şi să mulţumim
Domnului, pentru tot ce ne-a

dăruit. Cu speranţa că miracolul
de Paşte poate însemna începutul
unei schimbări fericite, vă urez un

Paşte Fericit!
Gazu Aurică,

primar comuna Curcani

Sfintele Sărbători de Paşte să vă aducă linişte şi
pace, bucurii şi fericire! Să aveţi puterea să fiţi
mereu mai buni şi generoşi, iar Lumina Sfântă

să vă coboare în case şi în suflet!
Hristos a Înviat! 

Sraseschi Nicolae, primar comuna Cășcioarele

Primarul PSD ,Gheorghiţă Cartușanu-
suporter al mișcării!



Candidatul pentru funcția
de președinte al Consiliului
Județean,în prezent vicepreșe -
dinte, Marian Dinulescu, a de-
clarat în cadrul conferinței de
presă din data de 27 aprilie pă-
rerea lui în raport cu alegerile
locale care vor avea loc pe data
de 5 iunie 2016.

„PNL (Partidul Național Liberal)
va ocupa primul loc.Pe al doilea
loc se va afla PSD-ul (Partidul So-
cial Democrat) , iar pe al treilea
loc se va situa UNPR (Uniunea
Națională pentru Progresul Ro-
mâniei) . Surpriza care se va pro-
duce va fi Nicolae Dragu, fostul
primar, care și-a depus candida-
tura pentru un nou mandat în
cursul zilei de luni. ” a conchis
vicepreședintele Marian Dinules-
cu.

La conferință a fost și deputa-
tul Vasile Iliuță, care a mărturisit
faptul că va rămâne în continuare
la Camera Deputaților.

Vasile Iliuță a ținut să înceapă
conferința cu un prim mesaj: ” Am
depus listele, vom intra în
competiție cu celelalte partide.
Suntem o echipă! Muncim în
echipă! ”

Întrebat de ce nu se află pe lis-
tă Raducu George Filipescu, can-
didatul pentru funcția de preșe -
dinte a Consiliului Judeţean, Ma-
rian Dinulescu, a precizat: „Mă
abţin! Nu știu nimic. Doar pu-
tem specula. ”arian Dinulescu:
„ Vom scoate 18 consilieri jude-
ţeni! Suntem un județ câștigă-
tor al PNL-ului. ”

„PSD-ul are 15 primarii. Noi
avem toate localităţile mari” , a
mai declarat acesta.

În lista candidaților la Consiliul
Județean nu s-au regăsit câteva
nume vechi. De aceea Marian Di-
nulescu a venit și cu câteva
explicații. „ Emil Mușat tinde la
anumite funcții care în momentul
de față sunt incompatibile cu
funcția de consilier județean, iar
Emanoil Aron nu a putut candida
din cauza declarației de avere. ”

Deputatul Vasile Iliuță: Dan
Ștefan Motreanu nu va pleca în
alt județ.Este iubit și respec-
tat.Formam o echipă puterni-
că. Rămâne să stabilim mai
multe în cursul zilei de vineri. ”

Vicepreședintele Marian Di-
nulescu a mai adresat câteva
cuvinte . „Cine s-a vândut, a
pierdut primăria. Noi nu furăm
de la nimeni. Noi i-am întors pe
drumul cel drept. ”

„Laurențiu Bănescu nu a mai

dorit să intre în competiție pen-
tru Lehliu Gară! ” , a mărturisit
candidatul pentru funcția de
președinte al Consiliului Jude -
țean, Marian Dinulescu.

Dacă vor pierde alegerile, și lu-
crurile nu vor ieși așa cum și-au
propus aceștia au declarat faptul
că nu poate preciza la momentul
actual dacă va face alianță cu
unul din celălalte partide, însă au
dat de înțeles că au câteva varian-
te de rezervă pe care nu ni le-a
putut comunica.

În ultima etapă s-au discutat și

câteva aspecte cu privire la majo-
rarea prețului apei furnizate de
SC ECOAQUA SĂ, iar domnul de-
putat Vasile Iliută a subliniat ur-
mătoarele aspecte : „Dacă nu
vom marii capitalul social al SC
ECOAQUA SĂ, vom avea proble-
me.Călărași, Lehliu, Urziceni, Fun-
dulea și Budești au aprobat cere-
rea.Oltenița a anunțat faptul că
nu va aproba.Dacă nu păstrăm
regia curată,vom avea probleme.

„Să nu o duci în datorii azi, ca
apoi mâine să nu mai poți face ni-
mic!”, a încheiat Vasile Iliuță.

Pe 26 aprilie a fost ultima zi de în-
scriere a candidaților care doresc să
participe la alegerile locale. În ceea
ce privește situația din municipiul
Călărași, știm deja că avem 9
candidați înscriși în cursa electorală:

Daniel Drăgulin (PNL), actualul
primar

Marius Dulce (PSD)
Virgil Dumbravă (ALDE)
Elena Nicolache (UNPR)
Adrian Peanciu (PMP – Partidul

Mișcarea Populară)
Maria Dragomir (PSRO – Partidul

Social Românesc)
Nicolae Dragu (PDS – Partidul

Dreptății Sociale)
Ionuț Dumitrașcu (PND – Parti-

dul Național Democrat)
Aurel Peicu (PSR – Partidul Socia-

list Român)
Surpriza a fost reprezentată de

candidaturile pentru Consiliul Local,
unde PSR și Alianța pentru Unitatea
Rromilor s-au trezit că listele le sunt
respinse în temeiul art. 7.1 din noua
lege a alegerilor locale, care preci-
zează că listele trebuie să asigure „re-
prezentarea ambelor sexe”.

La omul sărac nici boii nu
trag…

Leonida Jecu, președintele fi-
lialei județene a PSR, care își de-

pusese candidatura pe lista pen-
tru CL, cedându-i binecunoscutu-
lui profesor Aurel Peicu privilegiul
de a candida pentru primărie, era
astăzi negru de supărare, dar își
recunoștea greșeala. De altfel dl.
Jecu pregătise din timp campa-
nia și lista de consilieri, preferând
să prezinte o listă mai scurtă de
candidați, dar aleși „pe sprâncea-
nă”, în funcție de dorința lor sin-
ceră de a face ceva pentru urbe.
Iată ce ne-a declarat:

– Realitatea e că am vrut să pu-
nem pe listă numai oameni care
vroiau cu adevărat să se implice,
să se remarce în această campa-
nie și, de ce nu, chiar să câștige un
loc de consilier și să facă treabă
pentru orașul ăsta. Evident că
avem și femei în organizație, dar
femeile din PSR sunt femei cu
mult bun simț, muncitoare, timi-
de, poate prea timide. Acum re-
gret că nu am înscris-o pe una
dintre ele, pur și simplu, să fie și
ea acolo pe listă, un nume printre
altele. Am fi avut o femeie pe lis-
tă, „de umplutură”, nu-i ceream
nimic în campanie, nici măcar să
participe la activități, dar respec-
tam criteriul ăsta, strict formal, al
legii. Dacă ne uităm pe listele ce-
lorlalte partide vom observa că
majoritatea femeilor sunt dincolo

de poziția a zecea, adică neeligi-
bile. Asta e. Legea are câteva zeci
de pagini și acest aspect e aruncat
undeva, la coada unui articol. E
primul an în care se cere așa ceva
și cum noi n-avem bani să plătim
avocați care să ne deslușească
chichițele pe care ăștia le-au bă-
gat special ca să-i împiedice pe cei
mici, putem spune că am primit o
lecție dureroasă.

Tot răul spre bine?
În condițiile acestea binecunos-

cutul profesor Aurel Peicu, pe care
tot Călărașiul îl cunoaște, va fi pus în
situația de a candida fără a avea asi-
gurată, în eventualitatea unei victo-
rii, speranța vreunui sprijin, oricât
de mic, în Consiliul Local. L-am în-
trebat pe dl. Jecu dacă acest aspect
nu cumva reprezintă un punct vul-
nerabil al campaniei PSR. Răspun-
sul său ni s-a părut foarte interesant:

– Ținând cont de faptul că lu-
mea e scârbită de partide și de
politicieni, s-ar putea ca tot răul
să fie spre bine. În acest moment
putem spune că domnul Peicu,
pe care îl cunoaște tot orașul, care
a făcut atâtea pentru oraș, a pre-
gătit atâtea generații de elevi, va
fi singurul candidat cu adevărat
independent înscris în cursa pen-
tru primărie. El e singurul care nu

are în spate bani negri, nu e spri-
jinit de niciunul din partidele
mari, nu va avea nici măcar un
consilier propriu în Consiliul Local
dacă iese primar. Singurul lucru
pe care poate conta e sprijinul li-
mitat pe care i-l poate oferi un
partid mic și sărac cum suntem
noi. În acest moment putem spu-
ne fără teama de a greși că Aurel
Peicu chiar este singurul candidat
independent înscris în cursa pen-

tru primăria Călărași!
Președintele PSR ne-a mai

spus și că în perioada următoare
va evalua împreună cu colegii săi
de organizație dacă e cazul ca
PSR să recomande membrilor și
simpatizanților din municipiul
Călărași să voteze cu o anumită
formațiune la Consiliul Local, sau
se va concentra exclusiv pe
susținerea candidaturii deja …
independentului Aurel Peicu.
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Candidați 2016. La tragerea liniei: avem un singur independent
la primăria Călărași, pe binecunoscutul profesor Aurel Peicu…

Mândri că suntem români!

Joi, 28 aprilie a fost celebrată „ Ziua Veteranilor de Razboi. ” Fes-
tivitatatea a avut loc, ca de fiecare dată la „ Monumentul Eroilor ”,
unde s-au depus omagii în cinstea veteranilor de razboi.

S-au acordat diplome în semn de multumire veteranilor
prezenți la eveniment.

Prezenți la comemorare au fost și câteva nume importante pen-
tru Municipiul Călărași, precum: actualul primar Dan Stefan Dra-
gulin, prefectul județului George Iacob, fostul primar Nicolae Dra-
gu, inspectorul scolar general Tudor Constantin, dar și altii.

Marian Dinulescu : „Surpriza o va produce Nicu Dragu!”



Dunărea Călărași este noul
lider al play-off-ului Seriei I du-
pă ce, duminică dimineaţă, s-a
impus, pe teren propriu, cu
scorul de 2-0 în faţa celor de la
SC Bacău, iar Rapid a pierdut la
Brăila, 0-2 cu Dacia Unirea.

Elevii lui Adrian Mihalcea au

uitat de semieșecul de joi, din
runda trecută, cu Brăila, produs
cu largul concurs al centralului
bucureștean Dan Grigore Botes-
cu și au reușit să câștige astăzi un
meci care i-a trimis direct pe pri-
mul loc, peste Rapid București,
datorită golaverajului mai bun,
deoarece la puncte sunt la egali-

tate (31). Călărășenii au dominat
meciul cu băcăuanii lui Cristi Po-
povici. Alexandru Stoica și Bodo
Kanda au fost cei mai periculoși
jucători pentru portarul băcăuan,
Bogdan Miron în prima repriză,
însă nu l-au putut învinge.

Mihalcea, inspirat în schimbări

În partea secundă, antrenorul
Dunării, Adrian Mihalcea, aflat în
tribuna oficială din cauza suspen-
dării primite cu Brăila, îi arată se-
cundului său, Mirel Condei, ce
schimbări să facă. Intră Andrei Va-
lentin în locul lui Mircea Ștefan și
„Gică” deschide scorul în minutul

64 cu un șut frumos, direct în vin-
clu. Cu trei minute înainte de gol,
Alexandru Stoica a fost și el
aproape să înscrie, dar balonul
șutat a scuturat doar transversala
lui Miron.

Dunărea își conservă bine re-
zultatul, Preoteasa intră și el în lo-
cul lui Stoica și călărășenii se în-
chid în apărare. Băcăuanii ies la
joc și spre finalul partidei, Valen-
tin Alexandru, golgheterul seriei,
scapă singur cu portarul oaspeţi-
lor și face 2-0, semnând o victorie
importantă pentru Dunărea Călă-
rași.

Graţie acestui succes, dar și pe
fondul înfrângerii Rapidului la
Brăila, trupa de pe malul Borcei
urcă pe primul loc în clasamentul
play-off-ului și se deplasează în
Giulești din postura de lider. Pen-
tru Dunărea urmează acum două
dueluri remarcabile, istorice. Vi-
neri, 29 aprilie, în ultima rundă
din tur, Călărașiul face deplasarea
la Rapid, ca mai apoi, în prima
etapă din retur, giuleștenii să se
prezinte pe stadionul „Ion Com-
șa”, pe 6 sau 7 mai.

Stadion: „Ion Comșa” (Călărași);
Arbitru: Andrei Antonie; Asistenţi:
Mihăiţă Necula și Dragoș Baluna
(toţi din București).
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Fotbal / Liga a 2-a / Play-off, etapa a 4-a: Dunărea Călărași - SC Bacău 2 – 0

Dunărea Călărași e noul lider al
play-off-ului! Urmează „dubla” cu Rapid

Fotbal / Liga a 4-a, etapa a 24-a
Venus, pas important pentru

titlul de campioană județeană
Jucătorii de la Venus Independența sunt aproape

campioni județeni. Echipa lui Ilie Zeciu a luat avans
față de urmăritoarea Victoria Chirnogi cu șase etape
înainte de final.

Liderul la zi al clasamentului Ligii a 4-a, Venus Independența a
reușit o victorie importantă în runda a 24-a. Trupa lui Ilie Zeciu s-a
impus pe terenul celor de la Lehliu-Gară, reușind astfel scorul etapei,
7 - 1, în vreme ce Victoria Chirnogi, ocupanta locului 2 a avut parte
de un semieșec la Fundulea. Progresul a reușit să încurce echipa lui
Adrian Cristea, după un rezultat de egalitate, scor 1 - 1. Venus s-a
distanțat acum de Victoria cu patru puncte și se îndreaptă spre un
alt titlu de campioană județeană. Etapa următoare, a 25-a care va
avea loc pe 30 aprilie, liderul Venus întâlnește pe teren propriu
Steaua Radovanu iar Victoria joacă acasă cu Dragoș Vodă.

Alte sporturi

CS Fortus are un nou Campion Național la
culturism! Bașfalion: „Rezultatele obținute

de sporivii mei sunt de excepție”
CS Fortus, clubul condus de

Nelu Bașfalion a reușit să
obțină alte noi medalii la
competițiile interne.

Clubul Sprtiv Fortus Călărași a
participat în perioada 23-24 apri-
lie la Campionatul Național de
culturism, juniori care a avut loc
la Iași. Culturiștii CS Fortus s-au în-
tors acasă cu o mulțime de me-
dalii. Sportivi călărășeni s-au cla-
sat în primele 5 cluburi din țară la
această competiție. 

-Casian Ciuta locul I și Cam-
pion Național cat. +75 kg juniori
mari

-Bogdan Duță locul II și Vice-
campion National cat. 75 kg ju-
niori mari

-Florin Tămășanu locul III cat.
+70 kg juniori mici

-Viorel Arpășanu locul III cat 60
kg juniori mici

-Lucian Arpășanu locul IV cat
60 kg juniori mici

„Rezultatele obținute de spo-
rivii mei sunt de excepție și reflec-
ta munca, seriozitatea și valoarea

pe care o au acești sportivi. În
spatele acestor rezultate se află
sute de ore de muncă, mii de ki-
lograme ridicate o disciplină de
fier și o dietă foarte restrictivă cu
doua luni înainte de concurs. Le
mulțumesc din suflet sportivilor
mei că m-au făcut să mă simt
mândru de ei și în același timp

mi-au demonstrat că toată pasiu-
nea, munca și investiția mea în
acest sport numit culturism nu
este în zadar. Mulțumesc celor ca-
re mă sprijină și mă ajută.

În închieire doresc tuturor
călărășenilor un Paște linistit„, a
declarat președintele CS Fortus,
Nelu Bașfalion.

Rezultate, etapa a 4-a:
Dunărea Călărași – SC Bacău 2 – 0
Dacia Brăila – Rapid 2 – 0
Farul Constanța – Academica Clinceni 2 – 3
Etapa a 5-a, vineri, 29 aprilie:
Rapid București – Dunărea Călărași (ora 17:30)
FC Clinceni – Dacia Brăila
SC Bacău – Farul Constanța

Clasament - Play-off, seria I:
1 Dunărea Călărași        31        
2 Rapid București          31        
3 Dacia Unirea Brăila      28        
4 FC  Clinceni    24        
5 SC Bacău         22        
6 FC Farul Constanţa      19
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Lumina Sfântă de Paște să vă călăuzească în
viaţă, să vă dea sănătate și fericire, putere de
muncă, liniște în suflet, căldură in inimi și să
aveți parte numai de bine. Sărbători fericite! 

Gheorghiță Cărtușanu,
primar comuna Fundeni

Paște fericit alături de cei dragi, să aveți parte de
căldură în suflet, belșug în casă, bucurii, multă
sănătate și putere de muncă. Să ne bucurăm de
dragostea celor dragi, a familiei și de respectul

oamenilor! 
Valeriu Steriu, deputat UNPR

Sfânta Noapte a
Învierii

să vă aducă credinţă
și binecuvântări la

fiecare pas,
putere de a învinge
toate obstacolele

vieţii,
iar Lumina Sfântă să
vă deschidă sufletul

spre armonie și
speranţă!

SĂRBĂTORI FERICITE
ȘI PACE ÎN SUFLET!

Liviu MUȘAT,
Director ADR Sud

Muntenia

Sfintele Sărbători de Paște să vă aducă liniște
în suflet, multă bucurie, sănătate, fericire,

puterea de a dărui și de a ajuta semenii.
Hristos a Înviat!

Vasile Iliuță, deputat PNL

Învierea Domnului să reverse asupra noastră
sănătate, pace, belșug de bucurii și fericire!

Iubirea, bunătatea și speranța să vă însoţească
pretutindeni!

Aniel Nedelcu, primar comuna Borcea

Lumina Sfintei Sărbători de Paște să pătrundă
în sufletul și inimile dumneavoastră,

bucurându-vă de minunea Învierii Domnului
nostru Iisus Hristos ! 

Paște fericit!
Aurel Nicolae, deputat UNPR

Fie ca Sfânta Sărbătoare  a Paștelui să vă aducă
în case și în suflete cele patru taine divine:

încredere, lumină, iubire și speranţă !
Hristos a Înviat !

Cezar Neagu, director ECOAQUA

Sfintele Sărbători de Paști să vă ducă liniște și
pace, bucurii și fericire. Să aveţi puterea să fiţi
mereu mai buni și generoși iar lumina sfântă

să vă coboare în case și în sufletul vostru. 
Hristos a Înviat !

Paul Radu, primar comuna Gălbinași

La Sărbătoarea
Sfintelor Paști,

minunea Învierii
Domnului Iisus să
dăinuie în inimile

tuturor, să vă
lumineze viaţa și să
vă aducă în suflete

renașterea credinţei,
a speranţei și a

bucuriei.
Hristos a Înviat !

Dorel Dorobanțu,
primar orașul

Fundulea

Fie ca Sfânta Sărbătoare a
Paștelui să vă aducă în case și în
suflete cele patru  taine divine:

încredere, lumină, iubire și
speranţă! Am plăcerea să le urez,

tuturor locuitorilor județului
Călărași, multă sănătate și

fericire!
George Vlase, vicepreședinte

org.jud.UNPR,Călărași

Minunea Învierii Domnului să reverse asupra
dumneavoastră sănătate și bucurii, iar Lumina

din Noaptea Sfântă să vă însoţească pașii pe
drumul vieţii! Cele mai calde urări de bine
pentru toţi locuitorii comunei Cuza-Vodă! 

Stan Aurel, primar comuna Cuza-Vodă

Sfintele Sărbători de
Paște să vă aducă
liniște în suflet,
multă bucurie,

sănătate, fericire,
puterea de a dărui și
de a ajuta semenii.

Hristos a Înviat! 
Nicolae

Râjnoveanu,
primar comuna

Roseți


