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1946  2016!
CĂLĂRAŞI, TREZEŞTETE!
ROMÂNIA, TREZEŞTETE!
La 5 iunie, VINO LA VOT!
Se împlinesc în acest an şapte decenii de

la momentul 1946 când, în luna noiembrie a
acelui an, au avut loc primele alegeri gene
rale din România postbelică. În confruntarea
electorală de atunci, Blocul Partidelor Demo
crate (în frunte cu comuniştii), câştigau bătă
lia alegerilor cu majoritate covârşitoare de
voturi, în dauna partidelor istorice (Partidul
Naţional Ţărănesc şi Partidul Naţional Libe
ral). Au fost aduse acuzaţii grave de fraudare
uriaşă a alegerilor coordonată de către co
muniştii susţinuţi de sovieticii prezenţi inclu
siv cu tancurile în ţara noastră! Zeci de ani,
ecourile acestor alegeri trucate nu au conte
nit, ele reverberând inclusiv după momentul
Revoluţiei anticomuniste (...)

Biruința nu este obligatorie,
obligatorie este lupta!
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1946  2016!
CĂLĂRAŞI, TREZEŞTETE!
ROMÂNIA, TREZEŞTETE!
La 5 iunie, VINO LA VOT!

Se împlinesc în acest an şapte
decenii de la momentul 1946
când, în luna noiembrie a acelui
an, au avut loc primele alegeri
generale din România post be 
lică. În confruntarea electorală de
atunci, Blocul Partidelor Demo 
crate (în frunte cu comuniştii),
câştigau bătălia alegerilor cu
majoritate covârşitoare de voturi,
în dauna partidelor istorice
(Partidul Naţional Ţărănesc şi
Partidul Naţional Liberal). Au fost
aduse acuzaţii grave de
fraudare uriaşă a alegerilor
coordonată de către comuniştii
susţinuţi de sovieticii prezenţi
inclusiv cu tancurile în ţara
noastră! Zeci de ani, ecourile
acestor alegeri trucate nu au
contenit, ele reverberând inclusiv
după momentul Revoluţiei anti 
comuniste produse acum mai bine
de 26 de ani.
Pluralismul politic, reînfiinţarea

partidelor istorice, crearea unui
puternic pol de centrustanga, au
creat cel puţin la începuturile noii
democraţii din România post 
decembristă, speranţa că aco lo
sus, în instituţiile administraţiei
publice centrale şi locale, eve 
nimentele din 1946 nu se vor mai
repeta, că aleşii neamului, mânaţi
de cea mai sinceră, corectă şi
competentă pornire patriotică, vor
îndeplini dorinţa românilor către
libertate, prosperitate, progres,
dezvoltare durabilă a ţării! Au avut
loc alegeri care sau vrut cel puţin
democratice, la care cetăţenii au
fost chemaţi, în medie la patru ani,
săşi desemneze prin vot repre 
zentanţii  de seamă în fruntea
comunităţii, în fruntea judeţului, în
fruntea ţării. Între obligaţiile aces 
tor reprezentanţi, erau şi acelea
de creare a unui cadru legislativ
favorabil desfăşurării în viitor a
unor alegeri corecte, astfel încât
momentul 1946 să nu se mai
repete.
Realitatea românească la mai

bine de un sfert de veac de la
căderea comunismului ne arată că
avem o clasă redusă numeric a
bogaţilor, cu zeci şi sute de mili 
oane de euro în bănci, şi milioane
de români care trăiesc la limita
subzistenţei sau în sărăcie, asigu 
rânduşi cu greu cele necesare
traiului cotidian. Oricât au fost de
blamaţi comuniştii, aceştia au
reuşit să mobilizeze poporul
român săşi construiască în 45 de
ani o economie puternică, func 
ţională care să asigure un trai cel
puţin decent pentru fiecare
cetăţean al României. Şi aceasta
în condiţiile în care, România
antebelică era o ţară înapoiată
economic, având agricultura ca
principală ramură producătoare
de venit. Diriguitorii vremurilor
socialiste au acţionat, în baza unor
obiective precise cuprinse în
planuri de dezvoltare economică,
pe dezvoltarea industriei, mai ales
în sectorul metalurgiei, al con 
struc ţiilor de maşini, al elec 

tro tehnicii şi electronicii; au fost
construite mii de întreprinderi, au
fost asigurate locuri de muncă
pentru toate persoanele apte de
muncă; au creat un sistem de
învăţământ performant, care
oferea şanse de exprimare pentru
toţi copiii şi tinerii în sensul punerii
în valoare a potenţialului lor;
admiterea în învăţământul supe 
rior sa realizat printro  selecţie
riguroasă a tinerilor în ceea ce
priveşte nivelul minim de pre 
gătire.
Înainte de 1989, îndatorarea

publică a ţării a fost făcută cu
responsabilitate, banii din împru 
muturi externe fiind folosiţi în
rea lizarea unor obiective stra 
tegice de dezvoltare economică a
României. În momentul când
jocurile de pe pieţele financiare
internaţionale au creat pericol
pentru situaţia economicofi 
nanciară a ţării, sa luat decizia de
achitare înainte de termen a da 
toriei externe, cu sacrificii im por
 tante pentru populaţie. Totuşi, în
martie 1989, datoria externă a ţării
era zero!, în conturi existând şi
câteva miliarde de dolari în plus!
Nu fac acum o analiză a mo 

tivelor căderii sistemului comunist,
au fost şi vor mai fi discuţii pe
această temă; personal, cred că în
anii ’80 trebuia investit ceva mai
mult în retehnologizare, mai ales
că apăruseră noile tehnologii
asistate de calculator, mult mai
eficiente, cu consumuri energetic
reduse dar, la momentul 1989,
situaţia economicofinanciară a
României era cu mult mai bună,
cu mult peste momentul 2016!
Întro perioadă de două decenii şi
jumătate, mii de întreprinderi sau
pulverizat în urma unor privatizări
scandaloase, au existat, din
abundenţă, situaţii în care cei care
semnau din partea  statului român
contractele de privatizare (şi care
trebuia să îi apere interesele!) îşi
puneau semnătura pe documente
care nu asigurau existenţa în viitor
a întreprinderilor, întreprinderile
dispăreau pur şi simplu, în urma
lor apăreau problemele sociale
grave generate de şomaj, de lipsa
locurilor de muncă, de sărăcie. Pe
teritoriul judeţului Călăraşi, dis 
pariţia Combinatului Siderurgic, a
fostelor I. A. S.uri de la Cio că 
neşti, Mânăstirea, Drumu Subţire,
Ivăneşti, Borcea etc. sunt edifi 
catoare! Factorii responsabili din
rândul aleşilor sau desemnaţi de
către aceştia să apere interesele
ţării au fost, în majoritatea, cazu 
rilor, inexistenţi sau au primat
interesele clientelare, cu precă 
dere cele de partid.
Flagelul corupţiei post de cem 

briste a cuprins toate domeniile
economicosociale! Dacă în ceea
ce priveşte situaţia de dinainte de
1989, exista un control al averilor,
astăzi acest control lipseşte cu
desăvârşire! Că au apărut milio 
nari în euro, nu e nimic rău în asta
dacă acele averi ar fi fost obţinute
prin dezvoltarea unor afaceri
importante, un exemplu pozitiv în
Călăraşi fiind întreprinderea Aldis.
Dar ce ne facem cu milionarii de
cartoneuro care sau îmbogăţit

din administraţie?! Pentru că,
se pare, nu ducem lipsă în
judeţul nostru!
La momentul 2016, datoria

externă a României  a ajuns la
100 de miliarde de euro!
Populaţia ţării este de 19,94
miliarde de locuitori, iar datoria
publică este de cca. 5000 de
euro per cetăţean! Adică cca.
225 de milioane de lei vechi pe
care trebuie să o suporte în
solidar fiecare locuitor al
României (bineînţeles, şi al
judeţului Călăraşi). Unde sau
dus acești bani??! Aşa cum
spuneam anterior, au dispărut mii
de întreprinderi, iar în locul
acestora nu sa pus mai nimic!
România este o ţară a jafului
orchestrat de numeroşi indivizi din
administraţie, cu precădere
susţinuţi în ultimii ani de două
partide: PSD şi PNL! Anchetele
DNAului scot la iveală afaceri
necurate de ordinul milioanelor,
zecilor și sutelor de milioane de
euro, cei mai mulţi dintre implicaţi
fiind persoane promovate de ce
două partide menţionate anterior!
Să ne amintim că, în 2012, aceste
partide sau coalizat în faimosul
USL şi, nu de puţine ori, legislaţia
apărută lea favorizat!
Apogeul favorizării acestor

partide sa atins, în legislativ,
odată cu apariţia Legii nr.
115/2015 privind alegerile locale
 2016! În această lege se
stipulează că în componenţa
birourilor secţiilor de votare
intră mai întâi persoanele
desemnate de către partidele
parlamentare, iar dacă cele
toate cele 5 locuri pentru
membrii birourilor din secțiile
de votare sunt ocupate de

partidele parlamentare,
partidele neparlamentare rămân
pe dinafară, neavând cine să
apere interesele candidaților
lor. Și cum PSD și PNL sunt
peste tot, există posibilitatea ca
persoane aparținând acestor
două partide să caute să
intervină în mod incorect
asupra buletinelor de vot!
Refuzul acestor partide, în care
colcăie corupții, condamnații
sau urmăriții penal, de a aplica
în practică rezultatele refe 
rendumului din 2009 privind
reducerea numărului de par la 
mentari la 300, condam narea
penală a actualului lider al PSD
pentru tentativa de falsificare a
rezultatelor referendumului din
2012 privind demiterea  Pre 
 șe  dintelui României etc., toate
acestea au afectat credibilitatea
acestor partide în organizarea
unor alegeri locale corecte în
2016!
Să fim expliciţi! La alegerile

locale, şi chiar şi la cele ge 
nerale, fiecare partid pleacă de
la scor zero! În consecinţă, este
corect ca în secţiile de votare în
care un partid are candidaţi pe
buletinele de vot, acel partid să
aibă şi o reprezentare în secţia
respectivă de votare! Dacă
numărul partidelor şi al candi 
daţilor independenţi depăşeşte
numărul de membri stabiliți
pentru birourile secțiilor de
votare, ar fi fost corectă și
necesară o tragere la sorţi şi nu
favorizarea partidelor parla 
mentare!
Partidul Socialist Român, ca

formaţiune politică neparla 
mentară, a fost exclus de la a
avea reprezentanţi în secţiile de

vot din municipiul Călărași! Şi
având în vedere realitatea
legislaţiei care favorizează
aceste partidele parlamentare,
cu deosebire PSD și PNL, NE
ESTE TEAMĂ DE O POTEN 
ȚIALĂ FRAUDĂ ELECTORALĂ,
POATE DE DIMENSIUNI MAI
MARI DECÂT ÎN 1946! Pentru că
nu avem încredere în PSD și
PNL, pentru că aceste două
partide au în spate grupuri de
interese pentrru care încălcarea
regulilor democratice nu
constituie un impediment în
atingerea scopurilor lor!
Iar pentru a contracara efec 

tele acestui potenţial fenomen
infracţional,

TREBUIE SĂ IEŞIM LA VOT!
SĂ NE MOBILIZĂM

 EXEM PLAR ȘI SĂ NE
EXERCITĂM ACEST DREPT!

SĂ NU NE LUĂM DUPĂ
SONDAJELE DE OPINIE

CARE, CELE MAI MULTE, AU
CA SCOP MANIPULAREA,

DEMOBILIZAREA,
DEMOTIVAREA

ALEGĂTORILOR, CELE MAI
MULTE FIIND COMANDATE

POLITIC!
Nu fac acest demers pentru a

câștiga un capital electoral ci
pentru că, așa cum spunea
părintele Nicolae Steinhardt,
BIRUINȚA NU ESTE OBLI GA 
TORIE, OBLIGATORIE ESTE
LUPTA!  Iar lupta Partidului
Socialist Român este ORDINE
ȘI RESPECT PENTRU CĂLĂ 
RAȘI!
Iar tu, alegătorule din Călărași,

NU MAI STA PE DREAPTA!
VINO LA VOT!

TU DECIZI!
Prof. ing. Aurel Peicu

Biruința nu este obligatorie, obligatorie este lupta!
Aurel Peicu,

candidat PSR

la primăria

Călărași
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Nicoae Dragu
Rep: 1. Cine sunteţi dumneavoastră

domnule Nicolae Dragu?
N.D: În primul rând trebuie să vă mărturi

sesc că mam născut și am crescut în Că
lărași. De asemenea educaţia am primito
de la părinţii mei şi dascăli ai acestui oraş
de la malul Borcei.

Mulţumesc Bunului Dumnezeu că ma
ajutat sămi întemeiez o familie compusă
din 9 membrii (eu, soţia, 3 fete şi 4 nepoţi),
la baza căreia a stat şi încă stă învăţătura
şi principiile morale creştine de care astăzi
ne bucurăm foarte mult.

Am 35 de ani experienţă în plan profesio
nal şi 16 ani în administraţia publică locală,
din care: 3 mandate de primar al Munici
piului Călăraşi şi 1 mandat de consilier ju
deţean.
Rep: 2. De ce candidaţi la funcţia de pri

mar?
N.D: 1. Mam născut, am crescut şi tră

iesc în acest oraş; cu alte cuvinte sunt ce
tăţeanul lui.
Faptul acesta mă determină să nu fiu in

diferent (aşa cum ar trebui să fie toţi cetă
ţenii călărăşeni) ce se întâmplă cu urbea
noastră, cu taxele şi impozitele pe care noi
le plătim.
2. Am o experienţă de 16 ani în Adminis

traţia Publică Locală, din care 3 mandate
că primar al acestui Municipiu şi 1 mandat
de consilier judeţean.
3. Făcând comparaţia între: cum arată

oraşul nostru acum 4 ani când miam ter
minat mandatul şi cum arată acum (mai
rău că după un bombardament), toate
acestea pe care vi leam enumerat şi mai
sunt şi alte proiecte pe care le găsiţi în pro
gramul nostru electoral, mau determinat
să iau hotărârea să candidez la un nou
mandat pentru funcţia de primar.
Consider că cetăţenii oraşului nostru nu

merită tratamentul la care au fost puşi să
suporte timp de 4 ani de actuala conduce
re a Primărie Călăraşi.
Rep: 3. Care credeţi că este cea mai ma

re realizare a administraţie actuale?
N.D: Nu vreau să fiu răutăcios sau su

biectiv dar tot ce sa realizat în aceşti 4 ani
au fost lucruri mărunte.
Săi lăsăm pe călărăşeni să aprecieze

pentru că ei ştiu cel mai bine.
Rep: 4. Care credeţi că este cea mai ma

re nerealizare a administraţiei actuale?
N.D: Administraţia actuală al cărui man

dat nădăjduiesc că se va încheia pe data
de 5 iunie 2016 o putem numi fără ca să
greşim cu nimic DEMOLATOAREA.

Haosul şi dezordinea domneşte în tot
oraşul atât de la est la vest, cât şi de la
nord la sud.
Actuala conducere a Primărie Călăraşi se

lauda întrun mandat de 4 ani cu câteva lo
curi de parcare; în zona Pieţei Big; cu bor
duri peste borduri; înlocuirea vechilor stâlpi
de iluminat care nuşi avea rostul cu unii
din tabla ambutisată. Prea mulţi bani chel
tuiţi din buzunarul cetăţeanului pentru lu
cruri mărunte.
Rep: 5. Care credeţi că este principalul

proiect al dumneavoastră?
N.D: Prioritatea nr.1 acum este să refa

cem străzile şi căile de acces pentru ma
şini şi mijloacele de transport, pentru că cir
culaţia lor să se desfăşoare în condiţii nor
male şi de siguranţă,
Oraşul trebuie să devină funcţionabil şi

util călărăşenilor.
După cum aţi citit în programul nostru

electoral se regăsesc câteva proiecte care

sunt necesare cetăţenilor oraşului nostru:
– Alimentarea cu apă potabilă din puţurile

de mare adâncime (520m), pentru ca să
nu mai consumăm apa din haznaua Euro
pei (nu ştiu de ce a fost întrerupt acest pro
iect?).
– Finalizarea întregii reţele de apă şi ca

nal a oraşului, precum şi a reţelelor de dis
tribuţie a gazului metan, urmând apoi şi ce
lelalte care sunt trecute în programul nos
tru.
Rep: 6. Consideraţi că DNA are ce caută

la Primăria Călăraşi?
N.D: A fi primar, viceprimar sau alte funcţii

de conducere, dacă eşti conştient trebuie
să şti că ai o mare responsabilitate în faţa
lui Dumnezeu şi a oamenilor.
Fiecare în parte va răspunde sau va fi

răsplătit, mai devreme sau mai târziu pen
tru tot ce a făcut.
Nici o faptă nui fără răsplata.
Rep: 7. Ce la transmiteţi călărăşenilor în

caz că veţi fi ales primar?
N.D: Să le mulţumesc pentru încrederea

ce miau acordato de a fi primarul dum
nealor şi să ştie că nam săi dezamăgesc
aşa cum nu iam dezamăgit nici în manda
tele anterioare.
Am rămas acelaşi om aşa cum maţi cu

noscut şi să aveţi încredere în forţă, capa
citatea mea de muncă şi în echipa mea de
colaborare.
Împreună să facem că oraşul nostru să

devină mai curat, mai frumos şi util tuturor
cetăţenilor.
Vreau să le mai transmit că uşa primărie

va fi deschisă permanent pentru toţi călă
răşenii aşa cum a fost şi în mandatele tre
cute.
Rep: 8. Ce transmiteţi călărăşenilor în ca

zul în care nu veţi fi votat?
N.D: Vreau în primul rând să le transmit

multă sănătate şi să aibă încredere în for
ţele lor.
Ţin să le mulţumesc încă de pe acum şi

celor care mă vor vota şi celor care nu mă
vor vota şi indiferent de ce se va întâmpla,
atâta timp cât voi trăi şi voi putea, să ştie
că vor avea sprijinul meu.
Rep: 9. De ce var vota călărăşenii?
N.D: Călărăşenii sunt oameni care nu uită

şi ştiu foarte bine să compare între: ceea
ce eu am realizat în toată perioada man
datului meu şi promisiunile (şi numai atât)
a actualei conduceri a Primărie Călăraşi.
Tot timpul am avut grijă să rezolv proble

mele majore ale oraşului şi în acelaşi timp
ale cetăţenilor.
Am dat dovadă că sunt o persoană se

rioasă şi responsabilă şi toate acestea mă
îndreptăţesc să cred că voi fi votat de că
lărăşeni.
ror cetăţenilor.
Vreau să le mai transmit că uşa primărie

va fi deschisă permanent pentru toţi călă
răşenii aşa cum a fost şi în mandatele tre
cute.

9 ÎNTREBĂRI PENTRU 9 PRIMARI!
Maria Dragomir

Rep. : 1. Cine sunteți dumnea
voastră doamna Maria Dragomir?

M.D. : Sunt Maria Dragomir. Am
58 de ani, dar nu mă consider o
persoană în vârstă. Consider că
aceasta este vârsta necesară pen
tru a gospodări un oraș și de a face
din Călărași un oraș european.
Sunt de profesie inginer agronom,
dar și jurist.

Rep. : 2. De ce candidați la fun
cția de primar?

M.D. : Am luat cu greu această
decizie de a candida pentru funcția
de primar al municipiului Călărași.
Am ajuns la concluzia că este ne
voie de ochiul și mâna unei femei
puternice pentru a schimba totul în
Călărași. Consider că și călărășenii
merită o viață decentă, europeană.
Sunt conștientă că este foarte greu
să repar greșelile făcute de foștii
edili ai municipiului Călărași.

Rep. : 3. Care credeți că este cea mai
mare realizare a administrației actuale?

M.D. : Eu ca cetățean și ca locuitor al
municipiului Călărași nu am observat până
acum o mare realizare a administrației pu
blice locale. Poate după venirea mea la pri
mărie, ca și primar al municipiului Călărași,
cu siguranță veți observa o mare schimba
re.

Rep. : 4. Care credeți că este cea mai
mare nerealizare a administrației actuale?

M.D. : Cea mai mare nerealizare pe ca
re eu o văd este infrastructura stradală și
pietonală. De asemenea curățenia și igie
nizarea orașului lasă de dorit. Pot spune
că mă simt ca întrun oraș părăsit.

Rep. : 5. Care credeți că este principalul
proiect al dumneavoastră?

M.D. : Principalul proiect îl consituie rea
bilitarea și modernizarea cu profesionalism
a străzilor și a trotuarelor. Toate sunt prio
ritare pentru mine, însă acesta este cel mai
important lucru de care acum Călărașiul
are nevoie.

Rep. : 6. Considerați că DNA are ce
căuta la Primăria Călărași?

M.D. : Nu știu, nu cunosc amănunte
scrise. Nu cunosc date concrete. Nu îmi

place să mă lamentez în vorbe goale. Nu
vorbesc de vocea străzii, nu cunosc o si
tuație concretă. Nu pot să vorbesc fără să
fi văzut cu ochii mei  asta. Nu mă caracte
rizează.

Rep. : 7. Ce transmiteți călărașenilor, în
cazul în care veți fi ales primar?

M.D. : În primul rând le voi mulțumi tu
turor. Atât celor care mau votat, cât și ce
lorlalți. Îi voi asigura că voi fi un primar al
tuturor și să aibe încredere totală în pute
rea mea fizică și intelectuală. Cum este și
sloganul meu: „ Vin la primărie, cu aceiași
modestie, dar la fel de implicată! ”  Voi face
o administrație unde va prima respectul,
ordinea și profesionalismul.

Rep. : 8. Ce transmiteți călărășeniilor,
în cazul în care nu veți fi ales primar?

M.D. : Chiar dacă nu mă vor vota, le voi
mulțumi și le doresc o viață liniștită, în gropi
și în mizerie.

Rep. : 9. De ce var vota călărășenii?
M.D. : Pentru că nu se vor înșela în pri

vința mea. Mă recomandă ceea ce am fă
cut pentru mine și le pot demonstra că pot
face asta și pentru orașul acesta. Nu mă
împac cu minciuna, hoția și prostia.

Marius Dulce,
candidatul PSD la funcția de primar al mu

nicipiului Călărași  la alegerile locale din 5 iu
nie 2016. 

Acest candidat pentru funcția de primar
al municipiului Călărași nu a avut bunăvoința
să răspundă întrebărilor călărășenilor.
Sperăm să nu aibă aceiași atitudine și față

de cetățenii care nu îl vor vota, (în varianta
în care va fi ales primar). Un primar respon
sabil trebuie să fie reprezentantul tuturor ce
tățenilor și să răspundă inclusiv întrebărilor
incomode.

Elena Nicolache,
candidatul UNPR la funcția de primar al

municipiului Călărași  la alegerile locale din
5 iunie 2016.

Acest candidat pentru funcția de primar al
municipiului Călărași nu a avut bunăvoința
să răspundă întrebărilor călărășenilor.
Sperăm să nu aibă aceiași atitudine și față

de cetățenii care nu îl vor vota, (în varianta
în care va fi ales primar). Un primar respon
sabil trebuie să fie reprezentantul tuturor ce
tățenilor și să răspundă inclusiv întrebărilor
incomode.



„ Ionel Tatu este un om
corect, care vrea să se dez
volte. Are o viziune bogată,
iar tot ceea ce va face va fi
în slujba comunității pe care
o reprezintă. Am o relație de
prietenie cu mai mulți oa
meni din zona Călărași și
vreau să o păstrez o perioa
dă foarte lungă de acum în
colo. ”

În data de 30 mai 2016,
antrenorul echipei de fotbal
FC. Voluntari a fost alături
de candidatul PNL, Ionel Ta
tu, susținândul pentru ocu
parea funcției de primar.

Ionel Tatu este pregătit
mai mult ca oricând să fie în
fruntea localității Vâlcelele.
Acesta a fost numit vicepri
mar în ianuarie 2014, iar de
atunci sa implicat activ în
toate acțiunile și proiectele ,
care au dus la dezvoltarea
comunei Vâlcelele.  Mai mult
de atât, Ionel Tatu sa des
curcat foarte bine și la capi
tolul sportiv. Ionel Tatu a
reușit în foarte scurt timp să
readucă pe harta fotbalului
județean o echipă cu tradiție,
Spicul Vâlcelele, fosta
Steaua Floroaica.

Ionel Tatu, candidează
pentru funcția de primar al
localității Vâlcelele, deoare
ce vrea să ducă la bun sfâ
rșit toate proiectele începute
în această comună, dar și să
realizeze  alte obiective ne
cesare pentru locuitorii din
Vâlcelele.

„ De când am intrat în po
litică miam dorit să devin
primarul comunei în care m
am născut și am crescut. Am
acumulat o experiență de
peste 20 ani în administrație
publică, în calitate de preșe
dinte al Clubului de fotbal
Dunărea Călărași, consilier
local, inspector la Primăria
Călărași, dar și viceprimar.
După toți acești ani, mă simt
în sfârșit pregătit pentru a fa
ce față provocării de a fi pri
mar. Obiectivul central pen
tru perioada mandatului
20162020 îl constituie îm
bunătățire condițiilor de viață
ale locuitorilor comunei Vâl
celele. Cu fonduri europene,
guvernamentale și locale voi
demara proiecte care vor
conduce la dezvoltarea co
munei noastre. Sunt foarte
încrezător în abilitatea mea

de a coordona activitatea
Primăriei Vâlcelelele și vă
cer și dumneavoastră să
aveți încredere în mine. Îm
preună vom dezvolta locali
tatea și ne vom face o viață
mai bună. ”

O parte dintre obiectivele
pe care Ionel Tatu își propu
ne să le realizeze în manda
tul 20162020 sunt:
1. Asfaltare 4,8 km de

străzi/ drumuri comunale;
2. Înființare drum de ex

ploatație agricolă;
3. Pietruire drumuri/ străzi

în satele Vâlcelele și Floro
iaca;
4. Contruire stație de cap

tare și distribuție apă potabi
lă;
5. Extindere/ racorduri ca

nalizare;
6. Construire sală de edu

cație fizică Școala Gimna
zială „ Florența Albu” ;
7. Reabilitarea Căminului

Cultural Vâlcelele;
8. Reabilitarea bisericii din

satul Floroaica;
9. Reabilitarea parcului Flo

roaica;
În această competiție

electorală, Ionel Tatu este

susținut și de deputatul Va
sile Iliuță, Gabriel Oroianu,
actualul primar al comunei,
inginer Alexandru Iancu (ad
ministrator firmă), Ion Mihuț
(fermier), dar și de Costel
Moldoveanu (fermier).
Deputatul Vasile Iliuță afir

mă: „ Județul Călărași are în
acest moment nevoie de oa
meni vizionari. Ionel Tatu es
te un om care vrea să mun

cească pentru comuna Vâl
celele. Acesta a demonstrat
că are experiență în admi
nistrația publică și a venit în
todeauna în sprijinul comu
nității. Îl susțin pe Ionel Tatu
pentru funcția de primar al
acestei comune și îl voi spri
jini în realizarea obiectivelor
pe care vrea să le realizeze
în scopul modernizării loca
lității Vâlcelele. ”

Valentin Vrabie a inspirat mulți oa
meni de administrație din județul
Constanța, dar și mulți politicieni.
Aceasta a reușit „ cel puțin” până
acum, să dovedească că adminis
trația se poate face în mod frumos,
util și constructiv.

Primarul comunei Peștera din ju
dețul Constanța, a devenit cunoscut
la nivel național pentru modul în care
șia administrat comuna.

Miercuri 25 mai 2016, acesta de
clara pe pagina sa de facebook: „As

tăzi, am fost oaspetele primarului
comunei Borcea, județul Călarași,
Aniel Theodor Nedelcu, omul care a
demonstrat că promisiunea făcută
cetățenilor, de a prelua serviciul de
distribuție a apei de la RAJA SA a
fost îndeplinită. Demersul cetățenilor
și al autorităților publice locale a dus
la rezilierea contractului cu RAJA SA
și diminuarea prețului apei cu peste
50%. Comuna Borcea este exem
plul că și la Medgidia, împreună, pu
tem reuși! ”

Radu Paul, este de departe, prima
rul PSD cu cele mai bune rezultate
obținute la ultimele alegeri. La festi
vitatea de lansare a candidaților
PSD, președintele acestui partid Li
viu Dragnea a ținut să menționeze
că acesta a obținut la fiecare tur de
scrutin rezultate deosebite pentru
partid.

În data de 29 mai 2016, Radu
Paul însoțit de 400500 susținători a
cutreierat străzile comunei promo
vânduși realizările și planurile de vii
tor.   Numărul mare de locuitori ai co
munei care au hotărât că trebuie să
îl însoțească, demonstrează apre
cierea de care se bucură în rândul
locuitorilor comunei Gălbinași.
Printre realizările sale se numără:
1. Drumuri: Pietruire și asfaltare 7,3

km realizate;
2. Grădinița Moara Nouă prin Minis

terul Învățămâtului și Primăria Gălbi
nași;
3. Școala nr.2 prin fonduri europene

și primărie;
4. Școala Lomotești anvelopare

prin Banca Norvegiană;
5. Școala nr.2 anvelopare;
6. Iluminat public 600 lămpi cu led;
7. Primărie începută;
8. Parc;
9. Extindere de apă 23 km OG7

„ Cred în oameni și am încredere
totală în ei. Sunt sigur că mă vor vota
din nou. Trebuie să acorde încredere
omului gospodar care este aproape
de ei, de nevoile lor, de comunitatea
din Gălbinași. ”  Radu Paul,primarul
comunei Gălbinași.
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Primarul din comuna Peștera, vine
pentru consiliere la Aniel Theodor
Nedelcu, primarul comunei Borcea

Campanie electorală în Gălbinași

Ioan V. Ganea îl susține pe Ionel Tatu pentru funcția de
primar al comunei Vâlcelele!

4



Antrenorul secției de box la
CSM Călărași, Valentin An
ghel a obținut rezultate im
presionante pentru sportul
călărășean, rezultatate pe
care le prezentăm în mate
rialul de mai jos:
• În perioada 20

26.05.2016 a avut loc la Za
lău, Cupa Romaniei de box
pentru Cadeți, competiție la
care boxul călărășean a fost
reprezentat de Dobre Tavi (
ctg 40kg). Sportivul legitimat
la CSM Călărași  a avut o
comportare excelentă reu
sind să câstige medalia de
aur ,după ce a obținut 4 vic
torii împotriva unor adversari
valoroși, și să se califice la
Campionatul European Sco
lar care va avea loc în luna
Iulie în Croația.
• În perioada 25.05 –

8.06.2016 – Lotul Național

de Juniori, ( antrenor coor
donator Anghel Valentin și
Anghel Georgian antrenor
secund) se pregătește la
Călărași pentru Campionatul
European de juniori din pe
rioada 1827.06.2016, Un
garia. Din acest lot fac parte
și sportivii legitimați la CSM
Călărași, Cristea Jean
(48kg) și Dima Cosmin
(60kg), sportivi care șiau
castigat locul în lotul national
prin medaliile de aur obținu
te la Cupa Romaniei Juniori
2016.
• Până la 31.05.2016

boxul de la CSM  Călărași  a
reușit sa obțină medalii la
toate categoriile de vârsta (
cadeti, juniori, tineret și se
niori) și după o lunga perioa
da de pauza a avut 3 sportivi
la o competiție de seniori, de
unde am obținut o medalie

de aur ( Ion Marian 91kg) și
una de argint ( Costea Da
niel 69kg). Acești sportivi au
demonstrat faptul că rezulta
tele obținute în anii anteriori
nu sunt întamplatoare și au
reușit să demonstreze înca
de la prima competiție de

seniori.
• „ Boxul de la CSM

Călărași, cu ajutorul condu
cerii clubului, crește de la an
la an,de la competiție la
competiție, devenind un club
puternic,un club care este
privit cu respect și admirație

de colegii din tara, un club
cu boxeori valorosi, care tre
buie să fie susținuți pentru a
reuși să facă acest oras cu
noscut în toata lumea ” , a
declarat Valentin Anghel, an
trenorul secund de la CSM
Călărași
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Dunărea Călărași a câștigat
cu scorul de 3  1 primul
meci din dubla cu UTA Arad
în fața a peste 6000 de spec
tatori, la capătul unui meci
istoric, exemplar! Călă  ră 
șenii au demonstrat încă o
dată că au valoare și se pot
bate pentru prima dată în is
toria clubului pentru un loc
în Liga 1! Din cei 90 de ani de
existență, clubul de fotbal de
pe malul Borcei nu a ajuns
niciodată la o astfel de per
formanță.

„Spartanii„ lui Adrian Mihalcea
au arătat un fotbal de calitate
pe stadionul „Ion Comșa„ din
Călărași în meciul tur cu UTA
Arad, formație venită din seria
a 2a a Ligii a 2a. Călărășenii
au pregătit această partidă
destul de bine și au reușit să se
impună cu un scor care le dă
mari speranțe pentru returul cu
arădenii. Valentin Alexandru,
un atacant de calibru a marcat
de două ori în partida cu UTA,
chiar la 4 minute de la începul
partidei și la finalul primei părți
(45). Oaspeții au punctat o sin
gură dată în acest meci prin
Strătilă (43). Spre finalul unui
meci impresionant în care Du
nărea a ratat și alte ocazii de
gol, Bodo Kanda a stabilit sco
rul final cu o execuție specta
culoasă în minutul 80. 
Echipa de pe malul Borcei,

obține o victorie foarte impor
tantă și se pregătește acum
pentru returul cu UTA, care se
va juca sâmbătă, 4 iunie de la

ora 18:00 în direct de Digi sport
1. „Meciul de la Arad nu va fi
deloc ușor„, spunea Adrian Mi
halcea la finalul partidei de la
Călărași. Dacă trec de UTA,
„spartanii„ lui Mihalcea vor juca
cu FC Voluntari un alt meci de
baraj pentru a ajunge în Liga 1. 
Au evoluat echipele: 
Dunărea Călărași: C. Lungu

 Ţenea, Bg. Panait (cpt.), M.
Popescu, Sil. Matei  Vădrariu
(Val. Balint '32, Val. Andrei '81),
Sg. Popescu, Kanda, Alami (M.
Chiţu 90+4)  Al. Stoica, Val.
Alexandru.
Rezerve: Gab. Popa  Săftes

cu, Preoteasa, M. Ştefan.
Antrenor: Adrian Mihalcea.
UTA Arad: Bg. Miron  D. Co

vaci, Al. Manea, Botiş (cpt.),
Burlă  Strătilă (Cip. Rus '72),
Chindriş, I. Tănase (Jorza '63),
D. Copil (Ad. Petre '86)  D.
Man, Curtuiuş.
Rezerve neutilizate: AncaTrip

 Gligor, M. Vlad, Cr. Costin.
Antrenor: Roland Nagy.
Arbitru: Marius Avram (Bucu

reşti), asistenţi Mircea Orbuleţ
(Bucureşti) şi Ovidiu Artene
(Vaslui). Observatori Cristian
Nica (Ploieşti) şi Adrian Mihal
cea (Bucureşti).

Coregrafie unică la Că

lărași

Fanii Dunării Călărași au pre
gătit o coregrafie impresionan
tă la derbyul cu UTA Arad. Me
sajul transmis de ultraşii gal
benalbaștrii a făcut referire la

faptul ca elevii lui Mihalcea să
se dăruiască total pe teren și
acest vis frumos săl facă rea
litate. "Acest vis nul faceți un
coșmar, dăruițivă total!„, , a
fost mesajul afişat de galeria
echipei de pe malul Borcei, ca
re a susținut formația locală pe
tot parcursul meciului, afișând
la începutul partidei 16 steaguri
în culorile grupării.

Mihalcea: „Mergem cu

prima șansă la Arad“

Tehnicianul Dunării a declarat
în direct la Digisport 1, după
meciul câștigat de Dunărea că
echipa sa are prima opțiune de
calificare în meciul următor. 
„Nu vreau să cuantific câte

şanse mai avem în acest mo

ment, important e că am câşti
gat prima manşă la două goluri
diferenţă. Păcat că am primit
gol pe teren propriu, la una din
rarele lor ocazii. Păcat că nu
am reuşit să batem la o dife
renţă mai mare, dar mergem
cu prima şansă la Arad. Vom
merge în retur să câştigăm, se
vede că nu suntem o echipă
care să se apere. Sper să tre
cem de această rundă şi să în
cercăm să obţinem promova
rea cu FC Voluntari“, a declarat
Adrian Mihalcea pentru DigiS
port.

Moțățăianu: „Nui da

galben, domn arbitru,

că azi e ziua lui“ 

Laurean Moțățăianu (nea

Moți), crainicul stadionului Mu
nicipal, ia făcut pe spectatori
să râdă la o fază la care Dumi
tru Copil a primit cartonaș gal
ben de la arbitrul Marius
Avram. ”Nui da galben, domn'
arbitru, că azi e ziua lui!”, a fost
fraza antologică a lui nea Moți
care sa auzit și în direct pe
postul de televiziune Digisport
1. ”Jucătorul cu numărul 9
avertizat se numeşte Copil.
Dumitru Copil”, a continuat
Moțățăianu. Avram la avertizat
pe Copil dar spectatorii au buf
nit în hohote.

Departamentul comunicare
 AFC Dunărea 2005 Călă

rași
Cătălin NIȚU Ofițer de 

presă, acreditat FRF

Fotbal / Liga 2 / baraj: Dunărea Călărași - UTA Arad 3 – 1

Dunărea a învins UTA Arad într-un derby istoric!

Performanțe ale boxului călărășean
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În perioada 24.04.
14.05.2016 sau desfăşurat
activităţile Fluxului II de mo
bilităţi internaţionale al Pro
iectului Erasmus+ cu nr.
2 0 1 5  1  R O 0 1  K A 1 0 2 
014841, coordonat de Cole
giul Agricol „Sandu Aldea”
din Călăraşi şi implementat
în cadrul Consorţiului naţio
nal “SudEstRoAgroVet” îm
preună cu Colegiul Tehnolo
gic „Viaceslav Harnaj” din
Bucureşti, Liceul Tehnologic
Agricol Smeeni, judeţul Bu
zău şi Colegiul Tehnic „Pon
tica” din Constanţa.

De organizarea acestui
Flux sau ocupat doamna
prof. Gherghinica Petre,
Responsabil de proiect şi
doamna prof. Dumitra Con
stantin, Responsabil cu for
marea profesionala.

La Fluxul II de mobilităţi in
ternaţionale au participat 25
de elevi provenind de la din
4 dintre liceele Consorţiului
însoţiţi de profesorii monitori
Gherghinica Petre şi Nela
Ciutacu de la Colegiul Agri
col “Sandu Aldea” din Călă
raşi.

Toţi elevii participanţi sunt
elevi de clasa a XIIa, de la
calificarea Tehnician Veteri
nar şi aparţin la 4 din cele 5
licee partenere şi anume:
– 8 elevi de la Colegiul Agri

col „Sandu Aldea” din Călă
raşi
– 7 elevi de la Colegiul Teh

nologic „Viaceslav Harnaj”
din Bucureşti

– 6 elevi de la Liceul Tehno
logic Agricol Smeeni, judeţul
Buzău
– 4 elevi de la Colegiul Teh

nic „Pontica” din Constanţa.
Cei 25 de elevi au fost se

lectaţi în şcolile de la care
provin, în urma unor probe
susţinute la materiile de spe
cialitate şi la limba engleză.

În perioada celor 3 săptă
mâni de mobilitate internaţio
nală, pe parcursul a 15 zile
(90 de ore), elevii au efectuat
un stagiu de practică pentru
formare profesională, în di
verse puncte de lucru, la
agenţi economici din localita
tea Montijo, Portugalia.

La unităţile de primire, res
pectiv în fabrici de procesare
a produselor din carne sau
lapte, abator sau clinici vete
rinare elevii au fost reparti
zaţi în grupuri de câte 2, 3
sau 4, fiecare grupă fiind pre
luată de câte un tutore de
practică care a organizat şi
supervizat activitatea elevi
lor. Agenţii economici de pri
mire au dovedit o bună orga
nizare a activităţii elevilor
practicanţi iar tutorii de prac
tică au fost comunicativi şi bi
ne pregătiţi.

Elevii participanţi au înche
iat stagiul de practică cu o
evaluare finală a competen
ţelor profesionale dobândite,
obţinând cu toţii nota 10 şi au
fost recompensaţi de către
organizaţia de primire cu
Certificate de mobilitate Eu
ropass şi cu Certificate de

participare la stagiu.
În plus faţă de competen

ţele profesionale obţinute,
elevii şiau dezvoltat abilita
tea de a conversa întro lim
bă străina, adaptabilitatea la
un mediu nou, intercultural,
capacitatea de comunicare
şi de socializare şi altele.
În plus, în afară orelor de

practică şi în toate cele 4 zile
de weekend, elevii au efec
tuat vizite culturale în locuri
emblematice pentru istoria şi
cultura Portugaliei (Sintra,
Cascais, Cabo da Roca, Li
sabona).

Toţi elevii participanţi şiau
exprimat dorinţa de a repeta
acestă experienţă de lucru şi
viaţă întrun mediu intercul
tural şi în cadrul altor proiec
te. De asemenea, participan
ţii au realizat faptul că ceea
ce au învăţat pe parcursul
stagiului de practică este
ceea ce îşi doresc să facă pe
viitor, ca profesie mai ales că
unii dintre ei provin din familii
de fermieri şi doresc să dez

volte şi să ducă mai departe
tradiţia familiei.

Foarte mulţi dintre elevii
participanţi la acest Flux îşi
doresc să lucreze în dome
niu, ca tehnician veterinar
sau să urmeze Facultatea de
Medicină Veterinară şi să îşi
deschidă propriul cabinet ve
terinar.

Dintre elevii din Călăraşi, 6
sunt la a doua experienţă de
acest gen, prima fiind reali
zată în perioada 01.06
18.06.2015 când au efectuat
un stagiu de practică specific
clasei a XIa, tot la Montijo,
Portugalia, în cadrul unui
proiect Erasmus+ similar în
care Colegiul Agricol „Sandu
Aldea” a fost şcoală partene
ră.

Cei 25 de elevi, deşi apar
ţinând la 4 licee din judeţe di
ferite, au format un grup unit
şi omogen, încă de la prima
întâlnire din Aeroportul Oto
peni descoperinduşi afinităţi
şi legând prietenii.

Toţi elevii participanţi au

descris participarea la activi
tăţile desfăşurate în Fluxul II
al proiectului ca fiind o expe
rienţă unică, frumoasă şi
constructivă, atât datorită
oportunităţii de a fi însoţiţi de
profesori responsabili care i
au sprijinit şi sfătuit în fiecare
moment cât şi datorită faptu
lui că au colaborat cu colegi
de generaţie conştiincioşi,
dornici să se afirme, plini de
viaţă şi care doresc să îşi
clădescă o carieră de suc
ces.

Noi, elevii, mulţumim tutu
ror persoanelor implicate în
dezvoltarea noastră profe
sională pe toată perioada
anilor de liceu şi mai ales
profesorilor care au dedicat
timp şi efort fizic şi intelectual
pentru a ne oferi oportunităţi
de consolidare a formării
profesionale prin proiectele
Erasmus+!

Cătălin Cojocaru
Elev clasa a XIIa

Colegiul Agricol „Sandu Al
dea” din Călăraşi

După vizita cunoscutei
cântărețe de muzică popula
ră, Ionela Prodan, pe 1 iunie
2016 a fost rândul lui Victor
Ponta să viziteze orașul de
pe malul brațului Borcea. De
această dată PSDiștii călă
rășeni nu au mai riscat să vi
ziteze piața Orizont unde au

fost ridicularizați de unii ce
tățeni ai municipiului Călă
rași. Aceștia șiau invitat li
derul la sediul central al par
tidului situat visavis de pre
fectură. Ambele cladiri au
multe lucruri în comun: sunt
conduse de PSDiști și sunt
la fel de derăpănate.
În întâmpinarea fostului

primministru au venit în jur
de o sută de persoane (mai
puține decât au fost în tribu
na oficială la meciul Dună
rea Călărași UTA Arad) .
După o scurtă baie de mu

lțime, Victor Ponta a adresat
cuvinte de îmbărbătare
membrilor prezenți pe pla

toul din fața sediului, după
care sa îndreptat spre sala
de ședințe unde a susținut o
scurtă conferință de presă.
Am participat la această
conferință de presă ținând
cont de faptul că următoarea
conferință a PSDiștilor călă
rășeni ar putea avea loc
peste 4 ani, respectând tra
diția social democratilor că
lărășeni. Se pare că tânăra
conducere a partidului prefe
ră să comunice cu cetățenii
prin conturi false de pe
rețeaua de socializare face
book, unde o armată de pos
taci plătiți cu o friptură și do
uă sticle de apă, transmit go

goși electorale.
Simpatizanții rămași afară

au avut discuții interesante
de genul: „ Am venit și noi
aici ca niște figuranți săl ve
dem pe Micky Mouse, ori
cum după ce se vor vedea
cu sacii în căruță nu ne vor
băga în seamă ”

Președintele Bebe Cris
todor a deschis conferința
de presă urândule tuturor
copiilor „ La mulți ani de 1 iu
nie ”.

” Iată că astăzi în a patra
zi de până la ziua alegeri
lor avem marea onoare ca
alături de noi să se afle dom
nul Victor Ponta, cel mai bun

primministru pe care la
avut România de la revoluție
și până în prezent. ”

Jurnaliștii prezenți în sală
iau reamintit fostului prim
ministru afirmațiile făcute la
Călărași în 2012  „ Dane da
că nu câștigăm președenția
în această toamnă, iați gân
dul de la alegerile locale din
2016 ” , Victor Ponta a încer
cat ca de fiecare dată să se
disculpe recunoscând că s
a înșelat. Îi reamintim lui
acestuia că sa mai înșelat o
dată când la susținut pe pe
nalul Dan Șova la conduce
rea organizației județene
PSD Călărași.

La Colegiul Agricol “Sandu Aldea” din Călărași – Un nou pas în
implementarea Proiectului Erasmus+ “SudEstRo-AgroVET”!

Victor Ponta în vizită la Călărași de Ziua Internațională a Copilului



27 mai – 2 iunie
Orele: 17,00; 20,00
Luni: orele 17,00 nu este proiectie
Vecini de coşmar 2  2D
• Regia: Nicholas Stoller
• Cu: Rose Byrne, Zac Efron, Seth

Rogen
• Gen film: Comedie 
• Durata: 91 minute
• Rating: N15
• Premiera in Romania: 20.05.2016
VECINI DE COȘMAR 2 este conti

nuarea comedieiblockbuster din 2014,
în care ne vom reîntâlni cu Seth Rogen,
Zac Efron și Rose Byrne cărora li se
alătură acum Chloë Grace Moretz.

De această dată, Mac (Rogen) și
Kelly Radner (Byrne) urmează să devi
nă părinți pentru a doua oară, așa că
sunt gata să facă mișcarea supremă de
maturizare completă: să se mute în su
burbii. Dar, tocmai când credeau că s
au așezat și ei la casa lor în liniște și în
siguranță, descoperă că lângă ei se
mută o asociație de studente, care sunt,
spre oroarea lor, mult mai scăpate de
sub control decât frăția condusă de
Teddy (Efron).

Sătule de sistemul discriminator și
restrictiv al școlii, domnișoarele nonco
nofrmiste membre ale asociației Kappa
Nu au decis să se instaleze întro casă
unde săși facă singure regulile, adică
să facă absolut orice lear trece prin
cap.

Familia Radner se vede acum nevoi

tă să apeleze la abilitățile singurei per
soane în stare să liniștească pentru tot
deauna balamucul din vecini, și acesta
e fostul lor “dușman”, Teddy. Alături de
Jimmy și Paula, șarmantul Teddy în
cearcă să se infiltreze în asociația fete
lor pentru a o zgudui din temelii. Dar da
că ei își închipuie că fetele se vor preda
fără o luptă aprigă, înseamnă că nu știu
ce forță poate avea nebunia tinereții..

3 – 9 iunie
Orele: 17,00
Luni: orele 17,00 nu este proiectie
Ţestoasele Ninja 2  3D
• Regia: Dave Green
• Cu: William Fichtner, Pete Ploszek,

Noel Fisher,Megan Fox, Jeremy Ho
ward, Brian Tee, Alan Ritchson

• Gen film: Acţiune, Aventuri, Come
die, Fantastic, SF

• Durata:    minute
• Rating: 
• Premiera in Romania: 03.06.2016
Michelangelo, Donatello, Leonardo și

Raphael se întorc pe marile ecrane în
această vară pentru a se lupta cu in
amici și mai puternici, și mai diabolici. Li
se alătură, din nou, April O’Neil (Megan
Fox) și Vern Fenwick (Will Arnett), dar
au și un nou aliat: justițiarul cu mască
de hochei Casey Jones (Stephen
Amell). După ce superticălosul Shred
der scapă din arest, își unește forțele cu
cercetătorul nebun Baxter Stockman
(Tyler Perry), și cu două “gorile” cu min

te puțină, Bebop (Gary Anthony Wil
liams) și Rocksteady (supervedeta de
wrestling Stephen “Sheamus” Farrelly),
pentru a pune în mișcare un plan dia

bolic de dominație mondială. Dar Țes
toasele se trezesc față în față cu un rău
și mai mare decât Shredder, cu un plan
și mai periculos: infamul Krang.

Actualitate
Centrul Cultural Judeţean Călărași -

Cinema 3D/2D    PROGRAM 
perioada  3- 9 iunie 2016

Parcul central, Str. Independenţei, nr. 20
Preţul biletelor (același pt. filme 3D și 2D):

8 lei – copii cu vârste de maxim 14 ani
12 lei – persoane cu vârste peste 14 ani

Nu se efectuează rezervări.
Biletele pot fi cumpărate cu o săptămână

înainte de data spectacolului.
Informaţii:

- tel: 0242-312800
- Parcul central, B-dul 1 Mai, nr.5A

- site:  www.culturalcl.ro 
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Clubul de fotbal, Venus In
dependența a intrat în istorie.
În acest an, formația patrona
tă de Anghel Constantin a
câștigat titlul de Campioană
Județeană la Călărași atât la
juniori cât și la seniori!

Venus Independența este
echipa cu cele mai multe trofee
județene câștigate în campio
natul Ligii a 4a, competiție or
ganizată de Asociația Jude 
țeană de Fotbal Călărași. Cu o
etapă înainte de finalul sezonu
lui 20152016, Venus Indepen 

dența a primit noul trofeu, cel
deal 8lea pe care îl va expune
în panoplia deja foarte bogată
a clubului. Trupa antrenată de
Ilie Zeciu, unul dintre cei mai re
numiți tehnicieni județeni, a fost
premiată de către pre șe dintele
AJF Călărași, Dorinel Dincă la
meciul susținut sâmbătă, 28
mai, pe teren propriu în compa
nia echipei Unirea Dragalina.
Meciul sa încheiat la egalitate,
scor 4  4 dar Venus are un
avans de 4 puncte față de ocu
panta locului secund, vicecam
pioana și încă deținătoarea

„Cupei României„ faza pe județ,
Victoria Chirnogi. Echipa antre
nată de Adrian Cristea, Victoria
a făcut și ea tot un egal chiar pe
teren propriu cu Agricola Bor
cea, scor 1  1. Venus Indepen
dența devine astfel reprezen
tanta Județului Călărași în me
ciul de baraj pentru promova
rea în Liga a 3a. Dacă trece de
acest obstacol, Venus se poate
alătura celorlate două repre
zentante ale județului din Liga a
3a, Înainte Modelu și CSM Ol
tenița. 
Ilie Zeciu  Antrenor Venus

Independența: „Este pentru
prima dată în istoria clubului
nostru când obținem două tro
fee județene, la seniori și juniori
în același timp. Îi felicit pe băieți
pentru modul cum au gestionat
acest campionat, le mulțumesc
pe această cale și sper să nu
ne dezamăgim suporterii la me
ciul de baraj. Mulțumim și con
ducerii care nea acordat tot
sprijinul și a fost aproape de
noi, atât la bine cât și la greu„. 

Dorinel Dincă, președinte
AJF Călărași: „Felicit jucătorii
de la seniori pentru acest titlu
câștigat și echipa de juniori ca
re sunt campioni județeni, obți
nând astfel pentru prima dată
două titluri la un singur club.
Vreu să felicit în același timp,
conducerea formației din Inde
pendența, stafful echipei și vă
urez mult succes la meciul de
promovare”.

Fotbal / Liga a 4-a, etapa a 29-a: Venus Independența - Unirea Dragalina 4 - 4

Campioană pentru a 8-a oară! 
An istoric pentru clubul Venus din Independența!
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