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Domnul Ionel Tatu, candidatul Partidului Naţional Liberal la alege-
rile care vor avea loc pe data de 5 iunie pentru Primăria comunei
Vâlcelele consideră că experienţa pe care o deţine de peste 20 ani
în administraţia publică îl va aduce mai aproape de victorie.
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Marian Mailat,
un brand al Călărașiului

Este singurul instru
mentist din judeţ care cântă
la nai, iar pasiunea și ambi
ţia de ași personaliza un
stil aparte lau transformat
întrun adevărat artist. Tatăl
tău, unul dintre cei mai a 
preciaţi coregrafi din judeţul
Călărași, Aurel Mailat, cel
care conduce Ansamblul
Folcloric „Bărăganul”, an
samblul reprezentativ al ju 
deţului Călărași sprijinit de
Centrului Cultural Jude ţean
Călărași, nu putea să nu
transmită și fiul său dragos
tea pentru folclor.

Norocul și darul de la Dum
nezeu al lui Marian, a fost…
urechea muzicală, deși, la fel
de bine ar fi putut face carie
ră, devenind un dansator
desăvârșit având în vedere că
a fost dansator în Ansamblul
Folcloric Brâ uleţul Dunării, din
comuna Grădiștea, înainte de
ași descoperi dragostea pen
tru nai. 

Arta de a cânta o stăpâ
nește datorită unui virtuoz
al acestui instrument, nais
tul Radu Simion, care era
fost elev și ginerele faimo
sului Fănică Luca, unul din
tre cei mai talentaţi instru
mentiști români, profesorul
celebrului Gheorghe Zamfir.
Pentru că pasiunea pentru
nai și dorinţa de a descoperi

iau pătruns în suflet, nimic
nu i se părea dificil. A luat
lecţii la București și făcea
naveta vara pentru a ajun
ge la meditaţii.

Acum, când valoarea îi
este recunoscută, tânărul,
îndrăgostit de foclorul ro
mânesc, nu se lasă purtat
de dulcele val al succesului.
Consideră că are o datorie
morală faţă de public pentru
a nul dezamăgi.

Pentru că nu se poate de
fini altfel decât prin folclor,
Marian Mailat lucrează în
paralel, alături de tatăl și
fratele său, la instruirea ti
nerelor talente. Are repetiţii
aproape zilnic în mai multe
localităţi din judeţ unde ca
și coregraf, a obţinut ates
tatul, lucrează cu tinerii care
doresc să devină dansatori.

Marian Mailat este naistul cu care Centrului Cultural Județean
Călărași se mândrește. Îndrăgostit de folclor, născut și crescut

într-o familie care a pus preţ pe dans și pe muzica populară,
Marian Mailat a ajuns la 30 de ani un brand al orașului nostru. 
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Îmi este foarte
greu să scriu despre
emoții (parcă mă
exprim dificil în cu-
vinte scrise), dar pot să îmi imaginez că țin post și evit să mă
exteriorizez, știi cum e?! În gura închisă nu intra muște....
bullshit! Nici pe departe. Doar că electrocardiograma vieții
mele a fost până acum fix ca la morți, fără oscilații. Bine,
oscilațiile astea, au fost pana într-un punct, zic eu culmi-
nant, care acum s-a transformat într-o desfășurare a acțiunii
extraordinară cu un deznodământ, sper eu, fericit! 

Dacă citea mamaia rândurile astea până acum, m-ar fi
certat că cică „vorbesc în dodii” și nu înțelege nimic, dar știi
cum e?! Cu cât te descoperi mai mult cu atât te învălui mai
puțin în mister.

Ce vreau să zic de fapt?! Dincolo de toate suferințele
mele, de crizele de apoplexie și spasmele exagerate, am așa
un curaj ciudat să îmi recunosc vulnerabilitatea... :) ELemen-
tul ăsta mă transformă! 

Aș putea să vorbesc despre EL(...) în miliarde de feluri
cum ar fi să-i analizez componența, să-l introduc într-o
reacție chimică sau să-l fac indispensabil în orice experi-
ment chimic care mă include și pe mine. Ei bine, toate astea
ar fi fără rost. Pur și simplu pentru că nu mă expun atât de
direct, clar și concis aici... asta pentru că ELementul ăsta e
parte din mine.

Aberez probabil! E drept și eu mă surprind uneori pe
mine. Dincolo de raționalitatea de care dau dovada, știind
clar că orice lucru, sentiment, emoție are o explicație
matematică, constat cu stupoare că am o sensibilitate de
care nu aveam habar. Și toate astea le-am remarcat într-un
timp înfiorător de scurt. 

Nu am știut de existenta lui, dar din fericire am fost
destul de colorată încât să-i atrag ațenția destul de bine. Au
urmat spontaneități zic eu deloc întâmplătoare și o linie a
destinului pe care am pășit simultan fără nici o abatere. La
un moment dat ne-am încrucișat drumurile și asta a fost
cea mai frumoasa intersecție în care am pășit relaxată pe
roșu fără să-mi pese de nimic.

Neașteptat de ciudată sunt azi, recunosc. Poate că asta
se datorează faptului că eliberez excesiv de multă morfină
endogenă de natură polipeptidică, cu acțiune antalgică de
lungă durată în celulele mele tumorale sau mai exact
datorită faptului că sunt fericită. ELementul își face treaba.
Este tot ce mi-aș fi putut dori vreodată.

N-aș vrea să termin brusc, dar nici să vorbesc la nesfârșit
despre asta. Mă mir totuși că am putut face asta având în
vedere ca interiorizările se exprimă destul de greu în cu-
vinte. Cert este că n-am expus nici 0,1% din toată comoara
emoțională... restul?! E răsplată pentru EL(...)....fericirea mea!

Găsește-ți și tu ELementul și fi fericit!!! Cel mai fericit!
Cristina BOBOC

ELementul
fericirii mele…

tale! 
PASTILA

DE
SUFLET
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„Din 1996 fac politică, nu sunt
străin de administraţie, întreaga
mea viaţa mi-am petrecut-o în
comună Vâlcele, dar și în Călărași,
iar acest lucru constituie un avan-
taj.” a declarat domnul Ionel Tatu

Candidatul PNL, pentru func-
ţia de primar a ocupat la început
funcţia de viceprimar, respectiv în
perioada 1996-2000, iar mai apoi,
în perioada 2000-2004 acesta și-
a început activitatea la Primăria
Călărași.

Domnul Tatu își susţine în con-
tinuare ideea cum că politica nu
ar fi deloc ușoară. A fost criticat
de foarte multe persoane de-a
lungul timpului, dar acesta a luat
totul ca pe o experienţă din care
a avut multe de învăţat.”„Politica
din mediu rural este puţin mai di-
ferită în comparaţie cu politica
din mediul urban.”, a adăugat
domnul Ionel Tatu

De asemenea acesta afirmă
faptul că face parte dintr-o echi-
pă destul de puternică:” Suntem
o echipă pătrunzătoare, suntem

toţi consilierii fermieri și suntem
foarte mândri că îl avem în frunte
pe domnul primar Gabriel Oroia-
nu”, actualul primar al comunei
Vâlcelele, care a decis că a sosit
momentul să se retragă.

Printre lucrurile care dorește să
le realizeze pe viitor domnul Ionel
Tatu, asta în condiţia în care va fi
ales primar, în urma alegerilor ca-
re vor avea loc în prima decadă a
lunii iunie putem enumara: „Mo-
dernizarea străzii în comună Vâl-
celele, Călărași”, prin programul
(PNDL), „Extinderea sistemulului
de alimentare cu apă, montare
hidranţi, staţie de pompare în co-
mună Vâlcelele, Călărași”, (PNDL),
Extiderea sistemului de canaliza-
re, realizare racorduri în comună
Vâlcelele, Călărași”, dar de aseme-
nea mai sunt și altele pe care
domnul Ionel Tatu ar dori să le fa-
că pentru locuitorii comunei.

Legat de problemele legate de
agricultură, domnul deputat Va-
sile Iliuta, vine în ajutor mereu,
atunci când este cazul. Cei doi co-

laborează foarte bine în conti-
nuare și se sprijină reciproc.

Ionel Tatu a declarat că va fi
alături de cetăţenii comunei în
fiecare moment când va fi nevo-
ie, îi va sprijini și îi va îndrumă pe
viitor cât timp va ocupă această
funcţie, vrea să dezvolte comună
și să realizeze cât mai multe lu-
cruri frumoase pentru comună
Vâlcelele, cât și pentru locuitori.

Pe domnul Ionel Tatu îl vom
găsi pe buletinele de vot la alege-
rile care vor avea loc pe 5 iunie.

Nelu Tatu este sufletul echipei
de fotbal din localitate și este ne-
lipsit de la toate meciurile dispu-
tate de aceasta.

Cu sprijinul domnului Ionel Ta-
tu și al fermierilor de pe raza loca-
lităţii, cetăţenii comunei Vâlcelele
se pot bucura de o bază sportivă
modernă.

A încercat și a reușit să mobili-
zeze toţi susţinătorii echipei, să o
însoţească în toate meciurile dis-
putate atât în localitate cât și în
deplasare.

Din discuţiile cu oamenii am
realizat că este foarte iubit în co-
mună și că aceștia doresc să con-
ducă comunitatea în următorii 4
ani.

Ionel Tatu -” Avem în vedere
concesionarea unei suprafeţe de
teren celor care deţin minim 5

animale pentru a îi încuraja să
dezvolteo mini afacere de familie.
Pentru tinerii din localitate inten-
ţionăm să oferim teren pentru
construcţia de locuinţe, dar din
păcate nu sunt prea mulţi solici-
tanţi.”

„Despre echipa de fotbal pot
să vă spun că este una dintre ma-
rile mele realizări, în câţiva ani am
reușit să avem șanse de promo-
vare în liga a IV-a.”

„Iluminatul în comună este
realizat cu lămpi pe bază de led,
toate străzile sunt pietruite și
avem alimentare cu apă în fiecare
gospodărie.”

Elena Moise

Rural
Ionel Tatu: Vreau să contribui la dezvoltarea comunei

Vâlcelele! Vreau să duc mai departe spre finalizare
proiectele începute şi să ne îndreptăm frumos spre viitor!
Domnul Ionel Tatu, candidatul Partidului

Naţional Liberal la alegerile care vor avea
loc pe data de 5 iunie pentru Primăria comu-
nei Vâlcelele consideră că experienţa pe ca-
re o deţine de peste 20 ani în administraţia
publică îl va aduce mai aproape de victorie.

Traian Băsescu la Călărași

Duminică, 17 aprilie 2016, în holul Centrului Cultural „Barbu Știrbei”, membrii și
simpatizanții PMP, s-au întâlnit cu liderul acestei formațiuni politice – Trăian Băsescu.

Președintele organizației județene PMP – Leonard  Petre, a făcut o scurtă pre-
zentare a candidatului înscris în cursa electorală din iunie 2016.

Cel mai tânăr candidat înscris în cursa pentru funcția de primar al municipiului
Călărași, Georgian Peanciu, a ținut să precizeze încă o dată motivul care l-a deter-
minat să candideze : „Candidez pentru generația mea, generația tânără!”

Traian Băsescu, a ținut să mulțumească tuturor pentru primirea călduroasă și du-
pă un discurs acid (în stilul său caracteristic) a urmat obișnuita baie de mulțime. Se
pare ca încă mai este iubit de mulți dintre călărășeni.

T.S.D – Cuza Vodă – Strategie
Ca în fiecare sâmbătă seara, Realitatea din

Călărași s-a deplasat la căminul cultural din Cu-
za Voda pentru a fi alături de tinerii T.S.D.

Sigla sub care s-au desfășurat activităţile în
dată de 16.04.2016 a fost „T.S.D –Strategie”. Au
fost organizate concursuri de rummy, șah, ta-
ble, tenis de masă și spre final karaoke, săptă-
mâna viitoare urmând să se desfășoare „Crosul
culorilor”.

Premiile acordate au fost simbolice. S-au
acordat diplome tuturor celor 24 de partici-
panţi înscriși în concurs din cei aproximativ 150

de tineri care au asistat la eveniment.
În perspectivă, tinerii T.S.D Cuza Voda au în

vedere pregătirea și organizarea unei mese cu
cu produse tradiţionale de Paști.,

Pe 02.05.2016 vom fi alături de domnul pri-
mar Stan Aurel la spectacolul organizat pe
noul teren de fotbal.”

„Vreau să mulţumesc echipei T.S.D Călărași,
T.S.D Unirea, T.S.D Ștefan Voda pentru partici-
parea la evenimentele organizate de noi astăzi,
domnului primar, și nu în utimul rând parte-
nerilor noștri media –Realitatea din Călărași”.-
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Candidatul PSR, Aurel Peicu
„Sunt profesor și văd tineri de

clasa a XII-a, fără speranță, fără să
se gândească măcar o secundă la
viitor, fiecare dintre ei mizând pe
faptul că vor pleca pe unde vor
putea”.

Întrebat ce îi reproșează actua-
lului primar al municipiului
Călărași, domnul Aurel Peicu a
răspuns clar și cât se poate de di-
rect:”O anumită lipsă de fermitate
în raport cu toată lumea.”

Președintele organizației loca-
le a Partidului Socialist Român,
domnul Leonida Jecu, consideră
că a sosit momentul „să tragă un
semnal de alarmă pentru toată
clasa politică” și nu vrea să promi-
tă „vise megalomanice”, ci își
dorește să schimbe ceva, să facă
din Călărași un oraș de care să fim
mândri. „Am foarte multă încre-
dere în domnul Aurel Peicu, îl
susțin, iar legat de faptul că vine

din exterior și nu are experiență
administrativă, nu văd acest lucru
ca pe un dezavantaj. Asta în-
seamnă că pot candida doar cei
din interior?!”

Aurel Peicu: „Culoarea politica
nu este importantă, iar despre o
alianță nu putem vorbi în acest
moment. Cui îi sunt necesare
aceste alianțe? Pentru ce?”

Aurel Peicu și Leonida Jecu
„Sunt opt candidați înscriși

pentru funcția de primar. Sunteți
siguri că vor rămâne toți opt până
la alegeri?”, a declarat domnul
președinte Leonida Jecu.

Acesta a mai adăugat : „Proble-
ma noastră, a municipiului
Călărași este faptul că un procent
de 40% nu intenționează să mea-
gă la vot, refuză pe motiv că nu
au nicio opțiune. Dacă erau mai
puțini candidați, aveam mult mai
multe șanse de a reuși.”

Dacă veți fi ales primar, ce ați
dori să faceți pentru Călărași,
domnule Aurel Peicu?

„Nu avem mai exact o listă fi-
nalizată, însă vă pot enumera câ-
teva din proiectele pe care aș dori
să le implementez. Aș dori să
schimb semnalizările rutiere din
oraș, multe sunt fără sens, nu
sunt vizibile, nu oferă niciun gram
de siguranță cetățenilor. Mai sunt
și altele având ca subiect Colegiul
Barbu Știrbei, Școala nr. 12, par-
cările dintre blocuri și multe alte-
le. Sunt multe lucruri pe care mi-
am să le realizez pentru cetățenii
acestui oraș. Mulți promit multe
în campania electorală, însă apoi
4 ani nu mai fac nimic. Nu este bi-
ne așa!”

Nicio femeie nu și-a anunțat
candidatura pe lista de consilieri.
„Eu consider că femeile sunt

ființe mai puternice decât noi,
bărbații. Sunt mai ambițioase.”, a

dorit să precizeze domnul Leoni-
da Jecu.

Actualitate
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Luni, 18 aprilie, Aurel Peicu, profesor în cadrul Liceu-
lui Tehnologic Transporturi Auto Călărași și de ase-
menea candidatul Partidului Socialist Român (PSR)
pentru funcția de primar al municipului Călărași, a
declarat în exclusivitate care este motivul principal
care l-a făcut pe acesta să se înscrie în cursa pentru
alegeri.

Leonida Jecu: Faptul că ne pasă
ne-a făcut să ne înscriem!

„Nu poţi schimba oamenii din jurul tău, dar poţi
schimba oamenii pe care îi alegi să te înconjoare.” 

„Construim împreună” Zidaru Romulus – Constantin -
Ileana este o comună din ju-

deţul Călărași, formată din sate-
le Arţari, Florica, Ileana, Podari,
Rasurile, Răzoarele, SatuNou,
Ștefănești și Vlaiculesti. Con-
form recensământului efectuat
în 2011, populaţia comunei
Ileana se ridică la 3702 locuitori,
în scădere faţă de recensămân-
tul anterior din 2002, când se în-
registraseră 3872 de locuitori.

Deplasându-ne în localitate,
am avut ocazia să discutăm cu
domnul Zidaru Romulus – Con-
stantin, candidatul U.N.P.R, pen-
tru funcţia de primar al comunei
Ileana. Domnia sa este la prima
experienţă ca și candidat la func-
ţia de primar.

Reporter: Cine sunteţi dum-
neavoastră domnule Zidaru
Romulus – Constantin?

Zidaru Romulus – Constan-
tin: Sunt un fiu al acestei comu-
ne, administrator și director ge-
neral al unei societăţi. Sunt căsă-
torit de 28 de ani, am doi copii și
un nepot de care sunt tare mân-
dru.

Reporter: De ce aţi ales
U.N.P.R și nu altă formaţiune
politică?

Zidaru Romulus – Constan-

tin: Faţă de alte partide, U.N.P.R.
este un partid apropiat de oa-
meni. Aici mă regăsesc. Faptul că
am o relaţie bună cu domnul de-
putat Aurel Nicolae, (un om de
deosebit de altfel) este inca unul
din motive. Nu am mai facut po-
litica, dar acum consider ca nu
pot sa stau nepasator la proble-
mele oamenilor.

Repoter: Cu ce echipa inten-
ţionaţi să câștigaţi primăria?

Zidaru Romulus – Constan-
tin: Am avut norocul să fiu spriji-
nit de o echipă de tineri deose-
biţi, care doresc binele comunei
și care consideră că a trecut prea
mult timp de când în Ileana nu se
întâmplă nimic.

Reporter: Ce va determinat
să candidaţi?

Zidaru Romulus – Constan-
tin: În primul rând proastă ge-
stionare a administraţiei locale.
Consider că toate taxele colecta-
te de la cetăţenii comunei și
ajung în bugetul primăriei, trebu-
ie să se regăsească în investitiile
necesare bunăstării comunei.
Trebuie sa convingem cetatenii
ca se poate face si administratie
performanta.

Reporter: Care va fi primul

lucru pe care il veti face dupa
ocuparea fotoliului de primar?

Zidaru Romulus – Constan-
tin: Of...! Sunt foarte multe lucruri
de facut. In comuna, strazile nu
sunt pietruite, iluminatul public
este deficitar, despre canalizare
nici nu mai vorbesc. As incepe in
primul rand cu implementarea
strategiei anticoruptie – birou.
Acesta este reglementata de
P.O.C.A (programul operational
de dezvoltare rurala).

Atragerea de investitori si im-
plicit crearea de locuri de munca,
va fi una dintre prioritati.

- Voi crea un departament de
atragere a fondurile europene.

- Voi incheia un contract cu o
firma de consultanta pe care sa o
platesti doar la succes.

- Voi infiinta un cabinet medi-
cal.

- Voi infiinta un cabinet veteri-
nar.

Reporter: Ce alte obiective
mai aveti?

Zidaru Romulus – Constan-
tin: Extinderea retelei de apa cu-
renta si canalizare.

- Infiintarea unui spatiu de de-
pozitare a legumelor si fructelor,
o piata.

- Amenajarea de trotuare mo-
derne.

- Alimentarea cu energie elec-
trica a cartierului nou.

Reporter: Sub ce deviza de-
marati aceasta campanie elec-
torala?

Zidaru Romulus-Constantin:
Moto-ul meu este:,Nu poţi schim-
ba oamenii din jurul tău dar poţi
schimba oamenii pe care îi alegi
să te înconjoare!”

Reporter: Vă mulţumim pen-
tru amabilitatea de a ne răs-
punde.Vă dorim succes în ale-
gerile locale din iunie și multă

putere de muncă. În încheiere,
ce mesaj doriţi să transmiteţi
concetăţenilor dumneavoas-
tră?

Zidaru Romulus Constantin:
Vreau să asigur cetăţenii comunei
Ileana ca idealurile lor coincid cu
ale mele. Le solicit sprijinul pen-
tru a mă ajuta la îndeplinirea lu-
crurilor pe care le doresc și le aș-
teaptă de prea mult timp.

Voi fi primarul care va stă la
dispoziţia lor tot timpul. Vin la pri-
mărie cu o echipă tânără și sun-
tem hotărâţi să schimbăm faţa
acestei comune.
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În urma rezultatelor obţinute
în etapa a doua a play-off-
ului, Dunărea şi Rapid Bucu-

reşti s-au distanţa în fruntea Se-
riei I, astfel că cele două echipe
au luat o obţiune serioasă în rea-
lizarea obiectivului, promovarea.
Totuşi, antrenorul Adrian Mihal-
cea spune că succesul la scor de
tenis cu Farul, 6-0, nu va valora
foarte mult dacă joi nu va reuşi să
câştige meciul de pe teren pro-
priu cu Dacia Unirea. Brăilenii
sunt pe locul trei în clasament, la
o distanţă de trei puncte de Du-
nărea. 

„Într-adevăr, a fost un joc foarte
bun! Am avut, să spunem, zece
minute ezitante la început, după
care ne-a cam întrat totul. Am fost
într-o zi bună, nu s-a mai ratat ca
în celelalte meciuri când am avut
ocazii destul de clare. Dar cum du-
pă egaluri şi după înfrângeri nu
dramatizăm, nici după victorie nu
exagerăm. Sunt, practic, trei punc-
te care nu ne ajută foarte mult dacă
nu am câştiga şi următorul meci. A
trecut, a fost frumos, ne-am bucu-
rat, ne-am relaxat. De astăzi(n.r. -
duminică) începem pregătirea
pentru meciul de joi”, a spus Mi-

halcea pentru site-ul oficial al clu-
bului, care a mai adăugat că după
meciul de la Constanta nu remarcă
decât jocul practicat de elevii
săi:”Remarc jocul. Îmi pare bine
că Vali Alexandru a revenit după
accidentare şi şi-a reintrat în mână.
Mă bucur că Balint şi Kanda, mă
refer la jucătorii care au jucat, să

spunem în a doua parte a campio-
natului, îşi continuă forma bună,
dar eu zic că am făcut diferenţa
prin spiritul acesta de echipă. Ne-
am sacrificat, am alergat şi în faza
ofensivă, şi în faza defensivă, am
fost foarte atenţi în momentele fi-
xe, acest lucru este cel mai impor-
tant”.

Două meciuri acasă
pentru Dunărea

În această săptămână, Dunărea
Călăraşi are programate două me-
ciuri. Joi, de la ora 15:00, primeşte
vizita Daciei Unirea, partidă care
s-a jucat după închiderea ediției,
iar duminică, de la ora 11:00, joacă

tot acasă, cu SC Bacău. Pentru
meciul de joi, conducătorii echipei
călărăşene speră ca arena „Ion
Comşa” să devină neîncăpătoare.
La pauza jocului cu Dacia Unirea
va fi organizată o tombolă, iar cei
mai norocoşi dintre cei prezenţi în
tribune vor intra în posesia unor
premii surpriză.

Venus Independența și Victoria Chir-
nogi sunt singurele formații care au ră-
mas în lupta pentru cîștigarea Ligii a 4-a
de la Călărași. Principala candidată, Ve-
nus, echipă pregătită de Ilie Zeciu are un
avantaj fragil față de Victoria Chirnogi
iar acest lucru „încinge” și mai mult lup-
ta pentru acest sezon. 

Dan Mircea, președintele echipei care
deține trofeul Cupa României, „faza
județeană”, a declarat pentru www.editia.ro
faptul că formația din Chirnogi a reușit să
recupereze în returul acestui sezon șapte
puncte față de principala contra-candidată
la Liga a 4-a, Venus. „Am făcut anumite
achiziții destul de bune în pauza de iarnă și
acest lucru ne-a ajutat foarte mult. Venus a
pierdut mai multe puncte iar noi am reușit
să ne apropiem de ei. Ne-am trezit cam târ-
ziu dar mai sunt etape de jucat și au puțin
avans față de noi. Jocul lor, din câte am ob-
servat eu, cam scârțîie și acesta este un
avantaj pentru noi”, a spus Dan Mircea.

Președintele echipei din Chirnogi a
mai adăugat faptul că principalii

susținători ai echipei Victoria își doresc
o participare în Liga a 3-a. Edilul din
Chirnogi, Irinel Roman și-a dat acceptul
pentru o eventuală promovare iar spon-
sorul principal al echipei firma „Agro
Chirnogi” poate susține financiar trupa

lui Adrian Cristea în Liga a 3-a. „Am dis-
cutat cu domnul primar și ne-a asigurat
de tot sprijinul. Avem și un sponsor pu-
ternic pe care ne putem baza. Totul ține
de jucători, de noi, pentru a putea pro-
mova”, a mai spus Dan Mircea.

CĂTĂLIN NIŢU
catalin@editia.ro

Echipa lui Adrian Cristea se află la două puncte de actualul lider, Venus Independența în cam -
pionatul Ligii a 4-a cu șapte etape înainte de final. 

CĂTĂLIN NIŢU
catalin@editia.ro

Dunărea Călăraşi a obţinut o nouă victorie la scor în acest campionat, sâmbătă reuşind să înscrie de şase ori în poarta Farului, tot atâtea goluri cât
îi dăduse şi în precedenta deplasare la Constanţa.

Cu cine mai joacă Venus până la final?
Victoria Lehliu-(în deplasare)
Steaua Radovanu (acasă)
Dunărea Grădiștea (d)
Dunărea Ciocănești (a)
Conpet Ștefan Cel Mare (d)
Unirea Dragalina (a)
Victoria Dragoș Vodă (d).
Cu cine mai joacă Victoria până la final? 
Progresul Fundulea (d)
Victoria Dragoș Vodă (a)
Spicul Roseți (d)
AS Belciugatele (a)
Victoria Lehliu (d)
Agricola Borcea (a)
Steaua Radovanu (d)
Rezultate / etapa a 23-a
Rapid Ulmeni 1 – 2 Progresul Fundulea
Venus Independența  6 – 2 Spicul Roseți
Unirea Mânăstirea 4 – 1 Victoria Lehliu
Viitorul Curcani 1 – 0 Steaua Radovanu
Agricola Borcea 5 – 2 Dunărea Grădiștea
A.S. Belciugatele 0 – 3 Dunărea Ciocănești
Victoria Dragoș Vodă 7 – 0 Conpet Ștefan Cel Mare
Unirea Dragalina 1 – 7 Victoria Chirnogi
Etapa 24, sâmbătă, 23 aprilie: 
Progresul Fundulea-Victoria Chirnogi
Spicul Roseți-Rapid Ulmeni
Victoria Lehliu-Venus Independența
Steaua Radovanu-Unirea Mânăstirea
Dunărea Grădiștea-Viitorul Curcani
Dunărea Ciocănești-Agricola Borcea
Conpet Ștefan Cel Mare-A.S. Belciugatele
Unirea Dragalina-Victoria Dragoș Vodă
Primele 3 clasate / Liga a 4-a: 
1 Venus Independența 60p
2 Victoria Chirnogi 58p
3 Agricola Borcea 50p

Fotbal / Liga a 4-a: 
Dan Mircea: „Vrem să promovăm în Liga a 3-a

cu Victoria Chirnogi”

Fotbal / Liga a 2-a, play-off, etapa a 2-a/ Farul Constanța - Dunărea Călărași 0 - 6

Dunărea continuă lupta pentru Liga 1!
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CALĂRASI

A N U N Ţ
Primăria Municipiului Călăraşi organizează concurs pentru recrutare în vederea ocupării funcţiilor

publice de execuție vacante de consilier superior 2 posturi  – la Direcția Programe și Dezvoltare Locală
din cadrul Primăriei Municipiului Călărași ,

Condiții cumulative  pentru a participa la concursul de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de
consilier, clasa I, grad profesional superior, la Direcția Programe și Dezvoltare Locală din cadrul Primăriei Municipiului Călărași
- sa îndeplinească  condițiile art. 54 din legea nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată 2
- studii universitare de licenţă absolvite  cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată,absolvite cu diplomă de licenţă
- vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice :minimum 9 ani; 
Concursul se organizeaza la sediul Primăriei Municipiului Călaraşi din strada București nr.140 A , în data de 24.05-2016, ora
11,00 – proba scrisă și 26.05.2016, ora 14,00 interviul.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în  termen de 20 zile de la     data  publicării prezentului anunţ în Monitorul
Oficial al României , partea a III-a, la  biroul Resurse Umane Salarizare  din cadrul Primăriei Municipiului Călaraşi .
Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină  obligatoriu  documentele prevăzute  la art. 49 alin. (1) din H.G. nr.611/2008.
Condiţiile de participare și bibliografia stabilită se afișeaza la sediul Primăriei Municipiului Călăraşi.
Relaţii suplimentare  se pot obţine la Biroul Resurse Umane  Salarizare, telefon 0242311005  interior 111.

PRIMAR,
DRĂGULIN DANIEL ŞTEFAN

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CALĂRASI

A N U N Ţ
Primăria Municipiului Călăraşi organizeaza concurs pen-

tru recrutare în vederea ocupării funcțiilor publice de
execuție vacante de consilier asistent și consilier superior
2 posturi – Serviciul Gospodărire Comunală și Protecția
Mediului – Direcția Economică  din cadrul Primăriei Mu-

nicipiului Călărași
Condiții cumulative  pentru a participa la concursul de recrutare pentru
ocuparea funcțiilor  publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad
profesional superior - Serviciul Gospodărire Comunală și Protecția Mediului
la Direcția Economica  din cadrul Primăriei Municipiului Călărași
sa îndeplinească  condițiile art. 54 din legea nr.188/1999 privind statutul

funcționarilor publici, republicată 2
studii universitare de licenţă absolvite  cu diplomă, respectiv studii supe-
rioare de lungă durată,absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice :mi-
nimum 9 ani; 
Condiții cumulative  pentru a participa la concursul de recrutare pentru
ocuparea funcției  publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad
profesional asistent  - Serviciul Gospodărire Comunală și Protecția Mediului
la Direcția Economica  din cadrul Primăriei Municipiului Călărași
sa îndeplinească  condițiile art. 54 din legea nr.188/1999 privind statutul

funcționarilor publici, republicată 2
studii universitare de licenţă absolvite  cu diplomă, respectiv studii supe-
rioare de lungă durată,absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice :mi-
nimum 1 an; 
Concursul se organizeaza la sediul Primărie Municipiului Călaraşi din  strada 
București nr.140 A , în data de 25.05-2016, ora 11,00 – proba scrisa și
27.05.2016, ora 12,00 interviul.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în  termen de 20 zile de la
data  publicării prezentului anunţ in Monitorul Oficial al României , partea
a III-a, la  Biroul Resurse Umane Salarizare  din cadrul Primăriei Municipiului
Călaraşi
Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină  obligatoriu  documentele
prevăzute  la art. 49 alin. (1) din H.G. nr.611/2008.
Condiţiile de participare şi bibliografia stabilită se afişeaza la sediul Primăriei
Municipiului Călăraşi.
Relaţii suplimentare  se pot obţine la Biroul Resurse Umane Salarizare, te-
lefon 0242311005 interior 111.

PRIMAR,
DANIEL ȘTEFAN DRĂGULIN

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CALĂRASI

A N U N Ţ
Primăria Municipiului Călăraşi organizează concurs pentru recru-
tare în vederea ocuparii funcțiilor publice de execuție vacante de
referent, clasa III, grad superior – Compartimentul Impunere Per-
soane Fizice și Persoane Juridice și Amenzi, 2 posturi  consilier su-

perior – Compartimentul Urmărire Persoane Fizice și Persoane
Juridice, 2 posturi de  consilier, clasa I,grad principal Comparti-
mentul Executare Persoane Fizice și Persoane Juridice– Direcția

Economică  din cadrul Primăriei Municipiului Călărași
Condiții cumulative  pentru a participa la concursul de recrutare pentru ocuparea
funcției  publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior
- Compartimentul Urmărire Persoane Fizice și Persoane Juridice  la Direcția Eco-
nomica  din cadrul Primăriei Municipiului Călărași

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

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

sa îndeplinească  condițiile art. 54 din legea nr.188/1999 privind statutul
funcționarilor publici, republicată 2
studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat
vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice : 9 ani; 
Concursul se organizeaza la sediul Primărie Municipiului Călaraşi din  strada
București nr.140 A , în data de 24.05-2016, ora 11,00 – proba scrisa și 26.05.2016,
ora 14,00 interviul.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune in  termen de 20 zile de la     data
publicării prezentului anunţ in Monitorul Oficial al României , partea a III-a, la  Bi-
roul Resurse Umane Salarizare  din cadrul Primăriei Municipiului Călaraşi
Dosarul de inscriere la concurs trebuie să conțină  obligatoriu  documentele
prevăzute  la art. 49 alin. (1) din H.G. nr.611/2008.
Condiţiile de participare şi bibliografia stabilită se afişeaza la sediul Primăriei Mu-
nicipiului Călăraşi.
Relaţii suplimentare  se pot obţine la Biroul Resurse Umane Salarizare, telefon
0242311005 interior 111.

PRIMAR,
DANIEL ȘTEFAN DRĂGULIN
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ANUNȚ|- Primăria comunei Cuza Vodă,
concurs de recrutare

Primăria comnunei Cuza Vodă, jud Călărași, organizează concursul
de recrutare, în data de 10.05.2016, ora 10:00, probă scrisă și în data

de 11.05.2016, ora 1o:00 – interviu, pentru ocuparea unui post
vacant de personal contractual, pe perioadă nedeterminată, de

administrator în cadrul compartimentului administrativ.
Dosarele de înscriere la concurs se depun la registratura Primăriei

comnunei Cuza Vodă, jud. Călărași, în perioada 15.04.2016 –
3.05.2016

Relații suplimentare la nr. de telefon 0242339397
PRIMAR,

ing. Stan Aurel – Ion

Trupa X-TREME, încă un motiv
de bucurie pentru călărășeni!

În perioada 8-10 aprilie, la Alba Iulia s-a
organizat cea de-a V-a ediţie a „Concursu-
lui de Dans Modern Bucuria Dansului”. La
concurs au participat peste 450 de copii
din 15 judeţe din ţară, printre care și Călă-
rași, reprezentat de trupă X-TREME. A fost
prima ediţie care s-a bucurat și de o parti-
cipare internaţională – a unei echipe din
Ucraina.

Trupa călărășeana a participat la nenu-
mărate concursuri, reușind de fiecare dată

să se întoarcă acasă cu un loc de podium.
Și de data aceasta, trupa îndrumata de
doamna profesoară coordonator Dorina
Varghida a reușit să se claseze pe locul I la
ambele categorii de dans la care au parti-
cipat. Trupa X-TREME a participat la cate-
goria claselor 9-12, la dans modern și fan-
tezie coregrafică.

Trupa călărășeana va mai participa la con-
cursurile organizate la Arad (15-17 aprilie),
Onești (06-08 mai) și Călărași (13-15 mai).



În cadrul conferinței au mai
fost prezenți 4 membri pentru
funcția de primar din partea
UNPR-ului .

„Avem în majoritatea localită -
ților candidați,exceptând partea
Ardealului!”,a ținut să precizeze
domnul deputat.

„Avem principii de interes
și prosperitate!” 

Prima problemă pe care aceș -
tia și-au propus să o rezolve este
cea legată de majorarea pensiilor
pentru persoanele care au ocu-
pat un loc de munca în domeniul
agricol.”Ne propunem să ajun-
gem undeva la suma de 500
lei,eu zic că este o creștere vizibilă
având în vedere că în acest mo-
ment vorbim de 300-350 lei”,spu-
se domnul deputat Aurel Nicolae.

De asemenea mai dorește să
aducă în prim plan,problema le-
gata de firmele de recuperare de-
bite. „Sunt în jur de 50-60 de sesi-
zări zilnice depuse la Autoritatea
Natională pentru Protecția Con-
sumatorilor,în care aceștia se con-
sideră a fi deranjați, abuzați. Este
o problemă pe care trebuie să o
rezolvăm!”

Impozitul marilor averi,o altă
problemă pe care ar vrea să o du-
că la îndeplinire, care făra câteva
voturi nu a reușit să treacă mai
departe.

„Dacă o persoană la varsta de
16 ani dobândește capacitatea
de muncă și  poate lucra cu con-
tract de muncă ,de ce nu își poate
manifesta și forta politică?De ce
nu poate vota?” ,a întrebat dom-
nul Aurel Nicolae.

„Dorim să avem o campanie
electorală corectă,bazată pe pro-
iecte,făraă atacuri la alte persoa-
ne,fără imagini negative!”

Domnul deputat Aurel Nicolae
,ne-a furnizat și o informație des-
tul de importantă. „Domnul pre -
ședinte Valeriu Steriu, președinte
UNPR,ales in cadrul Conferinței
Nationale,cu un numar de 339 de
voturi ,va veni pe data de 22 apri-
lie în județul Călărași.” 

În Calarasi îl vom întâlni la ora
17:00,la sala Barbu Știrbei, Călă -
rași.   

Candidatul UNPR pentru
funcția de primar la Primaria Dra-
galina a dorit să precizeze care
este motivul care l-a adus pe

acesta pe lista candidatilor pen-
tru Primaria Dragalina.

„De ce eu?De ce UNPR?”,au
fost primele întrebari retorice cu
care a dorit să înceapă.Bineînte-
les acesta și-a maifestat imediat
opinia: „Simt că in Dragalina,
onoarea cetățeniilor a fost calcată
în picioare!”.

„UNPR ,este formațiunea po-
litica în care eu mă regăsesc,aici
am considerat ca îmi este locul”. 

Ce dorește domnul candidat
să facă în condiți în care va fi ales
primar al localitații Dragalina?

Acesta ne-a venit imediat în în-
tampinare cu raspunsul mult as-
teptat: „Vreau să fac multe,însa aș
începe cu prima problemă cu ca-
re se confrunta comuna Dragali-
na înca din perioada 2008-2014
cand eu eram viceprimar.Mă refer
la problema inundațiilor  în zona
nord-vest,acesta este primul meu
obiectiv,prima problemă de care
vreau să ma ocup.” 

„O altă problemă este izlazul.
Vorbesc aici din punctul de vede-
re al unui crescator de animale,
stiu despre ce vorbesc. Știu cum

este să nu poti să scoți vaca la
păscut.Este vorba  de 500 ha”.

Profesia domnului candidat
UNPR este aceea de crescator de
animale,mic fermier,”cel mai mai
mare fermier dupa cei mari”,cum
dorește să se numeasca acesta. 

Domnul candidat mai consi-
deră o mare problemă și asisten -
ța socială,căci cum a spus și aces-
ta „mulți nevăzători văd foarte bi-
ne în comuna Dragalina.Cum es-
te posibil să poti zidi în condițiile
cand tu nu poți vedea?”,este pro-
blema care l-a revoltat pe acesta.

„Impozitul comunei nu a cres-
cut cu 100%,ci cu 300%.Da,așa es-
te!Unde-s banii?Ce s-au făcut cu
aceștia ?Drumurile sunt la fel!”,o
alta problema pe care domnul
candidat a insistat să o dezbată. 

50% dintre locuitorii comunei
,50 % cu tot cu  cei din diaspora,

contribuie la venitul bugetului lo-
cal de stat. „Si unde se duc acești
bani?”

Domnul candidat al Uniunii
Naționale pentru Progresul Ro-
mâniei a deținut 2 mandate pen-
tru funcția de consilier local. „Nu

mă regăseam ca si consilier,nu
mă regaseam în acea formație.
Îmi doresc altceva!”

Radu Marian: „De 2 sapta-
mani m-am hotărât să candi-
dez.Nu am avut alte propu-
neri,dar nici nu am căutat!”

Un alt candidat al Uniunii
Naționale pentru Progresul Ro-
mâniei,de această dată pentru
funcția de primar la Primaria Vlad
Țepes,domnul Radu Marian,căci
despre el vorbim,a dorit să preci-
zeze de ce își dorește să ocupe
această funcție în viitorul apro-
piat. 

„Sunt operator la SC.ECOA-
QUA.SA,iar în urma cu 3 mandate
am fost consilier local,în perioada
2004-2008,în tinerețe am cântat
pentru mii si mii de oameni.Nu
îmi explic de ce astăzi sunt
emoționat.”

„Sunt nemulțumit de unele
proiecte,sunt unele mandate ca-
re nu sunt finalizate.Nu înteleg de
ce actualul primar al comunei își
dorește al patrulea mandat.Nu îi
sunt suficiente 3?”

Un prim lucru care l-a deran-
jat pe acesta,a fost legat de
defri șarea pomilor: „Defrișarea
pomilor de pe drum,mă refer la
plopi,duzi au spus că vor fi
înlocuiți cu pomi ornamentali,în-
sa acest lucru nu s-a întamplat.
Defrișarea s-a facut,însa înlocui-
rea cu pomi ornamentali,nu!”         

„Avem drumuri frumoase în
comună,însă au fost făcute de cei
dinainte,nu s-a mai reparat nimic
de-a lungul vremii .Pe drumurile
publice,trec utilaje de 40 t.Eu aș
propune să se facă un drum
adecvat pentru aceste mașini
agricole.Nu mi se pare normal ca
ceilalți locuitori să platească a -
ceeași taxa de drum ca și fermierii
din localitate,deși în mare parte

veniturile pentru bugetul local
provin de la aceștia.” a mai adău-
gat acesta. 

Alimentarea la reteaua cu apa
,nu a fost finalizată,iar acest lucru
l-a suparat  înca o dată pe
acesta.”Într-un târziu am fost și eu
racordat la apă potabilă,ilumina-
tul s-a extins în 2004”.

„Ori servim interesul comuni -
tații, ori renunțăm!Daca nu voi
reuși,voi cere demisia,nu al patru-
lea mandat”

„Domnul primar se pare că a
realizat ceva bun pentru comuni-
tate .I-a ajutat pe fermierii comu-
nei să se îmbogățească,să își dez-
volte afacerile”

Întrebat dacă și-a manifestat
într-un anumit fel nemulțumirile
raportate la actualul primar,aces-
ta a raspuns destul de nedumerit:
„Doar verbal!”

Domnul Radu Marian a dorit
să încheie cu o formulă pregnan-
tă „Nu am opun prosperității,eu
mă opun să nu îmi cada casa la
vale!”

Elena Nicolache: „O sa fiu
alaturi cu sufletul de Dunarea!”

Pe 21 aprilie,doamna candida-
tă UNPR pentru funcția de primar
al municipiului Călărași,își va de-
pune toată documentația de care
este nevoie pentru a candida.

Aceasta consideră că va fi o zi
destul de importantă,de aceea
lansarea candidaturii va avea loc
la sala Barbu Știrbei,unde aceasta
dorește să venim însoțiți de o car-
te și o jucarie. „Ne vedem vineri
cu o carte și o jucarie!”

La sfărșitul conferinței,domnul
Aurel Nicolae,a mai ținut să trans-
mită încă un mesaj impunător
,care și-ar dori să ajungă  la ure-
chile tuturor adversarilor „Nu mai
puneți presiune asupra cetățe -
nilor!”.
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Aurel Nicolae: „De luni a început o sapatămână altfel!
Suntem pregatiţi la nivel naţional să începem bătălia!”

Marți,19 aprilie,deputatul UNPR, Aurel Nicolae,a declarat pentru
presa călărășeană în cadrul „conferinței altfel”,după cum s-a ex-
primat acesta, temele de importanța majoră ,din punct de vedere
legislativ,pe care partidul Uniuni Naționale pentru Progresul Ro-
mâniei  a dorit să la abordeze.


