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Iohannis blochează dreptul
românilor la o viaţă mai bună.
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Proiectul Zilei Porților
Deschise pentru liceeni
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“Braconajul” de la
Dunărea, confirmat în

audit/E penal!
Prima persoană care a avut curajul să vor-

bească despre ”matrapazlâcurile” care s-au
făcut și se fac la clubul Dunărea sub baghe-
ta magică a celor doi ”lupi paznici la oi” care
nu au nicio funcție executivă, dar care au di-
rijat toate neregulile financiare la Asociația
Fotbal Club Dunărea 2005 Călărași a fost Io-
nel Ganea, care declara (...)
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Bogdan Leu a fost numit oficial
noul președinte al AFC Dunărea
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Sănătatea locuitorilor
județului Călărași repre-
zintă o prioritate pentru
ad mi nistrația pe care o
conduc. Am susținut și
susțin în continuare
investițiile în dotarea și
modernizarea rețelei de
sănătate, iar cea mai re-
centă achiziție a Spitalu-
lui Clinic Județean de
Urgență “Pompei Sama-
rian” Călărași demons-
trează acest lucru.

În urma negocierilor
pe care le-am purtat cu
ministrul Sănătății, Vlad
Voiculescu, și secretarul
de stat, dr. Raed Arafat,
la Spitalul Județean (...)

Spitalul Județean de Urgență Călărași a fost
dotat cu un aparat RMN de ultimă generație



Iohannis și Cioloș vor în
continuare austeritate. Este
mesajul Partidului Social
Democrat care susţine că nu
există nicio rațiune, alta de-
cât politică, pentru care Io-
hannis a trimis legea celor
102 taxe la CCR. “Iohannis
și Cioloș au blocat toate le-
gile adoptate de PSD: darea
în plată, conversia francilor
elvețieni, creșterea salariilor
meciilor și profesorilor și tă-
ierea taxelor. Iohannis ar tre-
bui să meargă să stea la
coadă pentru a plăti o taxă.
Toți românii susțin tăierea
acestor taxe. O dezbatere
publică nu era deloc nece-
sară. Și Guvernul a adoptat
o ordonanță prin care a tăiat
5 taxe fără dezbatere și fără
măcar a consulta Parlamen-

tul. Românii trebuie să ştie
că, după 11 decembrie, PSD
va adopta toate actele nor-
mative blocate acum de Io-
hannis, Cioloş şi PNL”, a de-
clarat preşedintele interimar
al PSD Călăraşi, Ciprian
Pandea. 

O altă palmă dată româ-
nilor este şi Ordonanţa
Guvernului privind mana-
gementului spitalelor

“Ordonanța pe care o
dorește guvernul Cioloș es-
te, de fapt, dată pentru ca
managerii străini să poată
intra în spitale. ”Ministrul
Pharma” al Guvernului 0 are
în plan distrugerea sistemu-
lui de sănătate. Este un pas
important către privatizarea
integrală a sistemului de să-
nătate. Acest lucru va în-

semna că tot mai mulţi ro-
mâni vor avea tot mai puţin
acces la serviciile de sănă-
tate, care vor deveni tot mai
scumpe. Unele schimbări
sunt necesare, dar ele trebu-
ie făcute în mod echilibrat şi
în urma unor dezbateri publi-
ce, nu prin ordonanţă de ur-
genţă. 

Avem deja un eşec major
al guvernului în organizarea
concursurilor pentru posturi-
lor de directori de şcoli. Sis-
temul medical nu trebuie pri-
vit doar din prisma costului și
a eficienței. Sistemul medi-
cal de stat trebuie să aibă
grijă de sănătatea români-
lor.Dacă Guvernul Boc a în-
chis multe spitale, acum ne
putem așteptăm la o nouă
avalanșă”, spune liderul so-

cial democraţilor călărăşeni. 
Ciprian Pandea, tânărul

preşedinte al organizaţiei
judeţene PSD , este recep-
tiv şi la problemele cetăţe-
nilor judeţului 

„Mă bucură faptul că oa-
menii vin către noi, cu pro-
bleme, sugestii, doleanţe.
Asta înseamnă că oferim
credibilitate alegătorilor şi că
Partidul Social Democrat,
prin programul de guverna-
re, vine cu soluţii viabile pen-
tru toate domeniile: agricul-

tură, sănătate, turism, infras-
tructură, administraţie, edu-
caţie şi cultură”, a conchis
Ciprian Pandea.  

Preşedintele interimar al
PSD Călăraşi a mai precizat
că este mulţumit de modul în
care se desfăşoară campa-
nia electorală la nivelul
structurii politice pe care o
conduce şi că este în grafic
cu toate activităţile electora-
le prinse în agendă pentru
alegerile parlamentare care
bat la uşă. 
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Iohannis blochează dreptul românilor la o viaţă
mai bună. Îi umilește pe români 

Primăria Municipiului
Călărași a programat, pentru
zilele de 10 și 11 noiembrie
a.c., desfășurarea celei de-a
treia ediții a evenimentului
denumit Ziua Porților Des-
chise, care se adresează ele-
vilor de liceu din municipiul
Călărași.

Pentru cea de-a treia ediție
au fost invitați elevii Colegiului
Economic, ce și-a desemnat
reprezentanții, care pentru o zi
trebuiau să ia parte la acti -
vitățile din Primăria Călărași.
Interesul elevilor pentru înțe -
legerea mecanismelor care
stau la baza unei administrații
locale a fost ridicat, drept urma-
re primarul municipiului Călă -
rași, Daniel Ștefan Drăgulin,
luând decizia prelungirii ex -
perienței celor cinci elevi în
instituție. Aceștia au fost pre -
zenți timp de patru zile în ca-
drul primăriei, iar la finalul pro-
iectului au lăsat câteva gân-
duri, alături de mesajul ”We Lo-
ve Călărași”:

1. ILIE   ELISA – clasa a X a
A – ”În urma acestui proiect
percepția mea despre acest
oraș este total schimbată. Am
aflat lucruri pe care nu le știam
absolut deloc, cum ar fi că în
acest orășel al nostru s-au in-
vestit foarte mulți bani, cu greu.
Am privit până acum acest
oraș ca pe un oraș simplu, însă
după acest proiect pot spune
că mi-am schimbat modul de

gândire. Am fost supuși unei
crude realități care ne-a șocat,
dar am primit și un surplus de
cunoaștere, un surplus foarte
mare”.

2. STOIA ANDREI – clasa a
X a A – ”În aceste patru zile pot
afirma că mi s-a schimbat
percepția față de primărie și de
comunitate. Astfel zicala „nu tot
ce zboară se mănâncă„ s-a
adeverit iarăși, fiind unul dintre
norocoșii care au putut afla di-
rect de la sursă informația. Vo-
lumul de muncă nu este mic,
iar ramificările primăriei de ase-
menea. Primești piedici din
partea legislației și în multe ca-
zuri aprecierea lipsește. Astfel,
îmi pare rău că nu știu toți ce
am aflat eu din această expe -
riență, însă, dacă ar fi aflat, e
foarte probabil ca și comunita-
tea noastră să-și schimbe per-
spectiva gândirii. Totul începe
după modul cum privim comu-
nitatea, putem fi indiferenți
gândindu-ne strict la viața
noastră, cu defecte și atribuții,
sau putem deveni modele pen-
tru cei mai mici ca noi, astfel
schimbând gândirea societății
de la rădăcină. La primărie am
întâlnit oameni la fel ca noi, ca-
re își fac treaba în limita puteri-
lor, iar noi ar trebui să apreciem
acest lucru, ca și în multe ca-
zuri din viață.”

3. NICOLAE ȘTEFANIA –
clasa a X a B – ”În urma aces-
tui proiect am rămas plăcut
surprinsă față de ce înseamnă

administrația unei comunități.
Am aflat că nu trebuie să jude-
căm după aparențe și că este
o mare hărmălaie în spatele
unui proiect sau în spatele unei
clădiri noi. Acest proiect m-a fă-
cut să îmi deschid mai mult ori-
zontul asupra viitorului și a fost
o rampă de lansare pentru
ideea mea asupra unei
comunități, deoarece înainte
nu mai aveam în plan să devin
secretar, dar acum mi-am re-
luat ideea. Pe viitor mi-aș dori
să văd un oraș la nivel sută la
sută european, să văd tinerii
venind înapoi în Călărași, mi-
aș dori să văd un oraș care să
se mândrească cu faptul că e
amplasat pe malul Brațului
Borcea și mai vreau un oraș
unit în ceea ce privește evoluția
lui. Vă mulțumesc pentru
această experiență unică!”

4. FILIP ALEXANDRU –
clasa a X a C – ”Pot afirma că
în aceste patru zile mi s-a
schimbat percepția față de
această comunitate și în primul
rând față de primărie. Există un
proverb care spune în felul ur-
mător-nu tot ce zboară se mă-
nâncă. Acest proverb s-a ade-
verit iarăși, eu fiind unul dintre
norocoșii care am putut să aflu
direct de la sursă informații cu
privire la felul în care se admi-
nistrează acest oraș. Volumul
de muncă depus în primărie
este foarte mare, legislația
uneori pune piedici, iar aprecie-
rea vizavi de această muncă

lipsește. Sunt foarte mândru că
am putut trăi această
experiență!”

5. ANGHEL ALEXANDRA –
clasa a XI a A – ”A fost de-a
dreptul o experiență încântă-
toare și deosebit de prielnică.
Cel puțin din punctul meu de
vedere, principalul aspect vizat
a fost îndeplinit, am reușit să
acumulez noțiuni elementare
cu privire la administrația publi-
că locală, cu ajutorul cărora am
depistat încă de pe acum pro-
vocări viitoare care îmi activea-
ză creativitatea, simțul compe-
titiv și, privind totodată dezba-
teri intense în vederea
soluționării unor chestiuni, în
mod cert bazele unei noi
experiențe mi-au fost stabilite.
Prin prisma ședinței operative,
a discuțiilor și a întâlnirilor la
care am avut ocazia să asist,
am realizat amploarea tuturor
mecanismelor ce caracterizea-
ză această instituție. Persoa-
nele alături de care ne-am pe-
trecut timpul, ne-au determinat
să privim lucrurile dincolo de
aparențe, să credem și să in-
vestim într-o societate în care
oamenii pun valoare și pe di-
mensiunea emoțională și spiri-

tuală, pe capacitatea de a em-
patiza, și nu doar pe propriile
interese. Sunt absolut convinsă
că prin înarmarea cu încrede-
re, responsabilitate, răbdare,
seriozitate și credință, susținute
prin acțiuni concrete, succesul
va fi garantat.” 

La rândul său, primarul mu-
nicipiului Călărași, Daniel
Ștefan Drăgulin, a declarat:

”A fost încă o experiență
inedită petrecută alături de
reprezentanții Colegiului Eco-
nomic. A fost și o experiență
constructivă, pentru că, în ur-
ma concluziilor pe care le-am
creionat la finalul proiectul ală-
turi de cei cinci elevi ai Colegiu-
lui Economic, percepția lor s-a
schimbat în mod pozitiv vizavi
de dimensiunea activității din
primărie și față de implicarea și
responsabilitatea aparatului de
specialitate. Proiectul Zilei
Porților Deschise pentru li-
ceeni, inițiat de primărie, în
anul 2015, va continua!”

Reamintim faptul că primele
două ediții ale evenimentului
au avut loc alături de elevii Li-
ceului Teoretic Mihai Eminescu
și ai Colegiului Național Barbu
Știrbei.
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Prima persoană care a avut
curajul să vorbească despre
”matrapazlâcurile” care s-au
făcut și se fac la clubul Dunărea
sub bagheta magică a celor doi
”lupi paznici la oi” care nu au
nicio funcție executivă, dar care
au dirijat toate neregulile finan -
ciare la Asociația Fotbal Club
Dunărea 2005 Călărași a fost
Ionel Ganea, care declara
imediat după plecare: ”Lucru -
rile, acolo, sunt mult mai
complicate decât par la prima
vedere! Din păcate, p-ăia nu-i
interesează decât banii! Să
bage în buzunar și…atât! Îmi
pare rău pentru speranțele
călărășenilor, dar așa nu mai
puteam continua. Cine are de
înțeles…înțelege!
În raportul de audit nr.

14947/19.10.2016, efectuat de
Consiliul Județean Călărași la
Asociația Fotbal Club Dunărea
2005 Călărași, sunt consem -
nate numeroase nereguli:
- Consiliul director nu a avut

nicio ședință, deși conform
statutului ar fi trebuit realizată o
dată pe lună
- Nu există rapoarte ale

cenzorului cu privire la controlul
financiar intern
- Eliberarea cu numerar din

casierie sub forma avansurilor
de trezorerie, unor persoane ce
nu apar în evidențele contabile
Cristi Ivanciu, inspector de

specialitate, șef birou S.P.C.
T.A.F.L. Călărași și director
sportiv la echipa de futsal
Dunărea (poate sesisează și
A.N.I.) a avut încheiat un
contract de voluntariat valabil 4
ani începând cu data de
01.07.2015 în baza căruia a
ridicat sistematic sume de bani
din casierie prin dispoziție de
plată neînregistrată.
- 03.2016-1000 lei
- 03.2016-2341 lei
- 03.2016-8000 lei
- 04.2016-2500 lei

- 06.2016-2000 lei
- 06.2016-2000 lei
Eliberarea sumelor în numerar

s-a făcut pe bază de referat
care îmbracă forma unor cereri
unde voluntarul menționează
că sumele solicitate vor fi
justificate ulterior. La momentul
eliberării sumei din casierie nu
se cunoaște motivul solicitării și
necesitatea sumei respective.
O mare parte din aceste
referate nu sunt aprobate de
conducerea entității și unele nu
au nici semnătura celui care
solicită suma.
La data de 31.08.2016, con -

form statului de plată, asociația
are 82 de salariați astfel:
- Personal sportiv și auxiliar-

55 salariați, din care 44 fot  -
baliști, 5 antrenori, 2 maseuri, 2
preparatori, 1 medic și un
oficiant de presă
- Personal administrativ-11

salariați
- Personal de conducere-3

salariați
- Personal cu evidența

operativă și contabilă-2 salariați
- Zilieri-11
Exceptând zilierii, cei 71 de

salariați au consumat în luna
februarie, martie și aprilie fructe
și legume în valoare de
21305,22 lei, factură achitată
către SC. LEG BIO PROD
SRL. Călărași astfel:
- Februarie 2016-979 kg

fructe, 2 baxuri ananas, 7
baxuri banane
- Martie 2016-1960 kg fructe,

legume 133 kg, 5 baxuri
banane, 80 kg fasole
- Aprilie 2016-870 kg fructe, 81

kg fasole
Nu există documente care să

justifice necesitatea achizițio -
nării acestor cantități de fructe
și legume, nici modul de
folosire
Au fost decontate facturi care

au ca explicație ”masă servită”
și rar se menționează numărul

de persoane. Valoarea ”me -
selor servite” depășește suma
de 60000 lei. Nu există nicio
justificare scrisă pentru aceste
mese.
- SC MILENIUM CAFFE SRL

Călărași (Class)-13 facturi în
valoare de 14712 lei
- SC CHINEZUL SRL Călărași

-6 facturi în valoare  de 7150 lei
- SC NEFIRA SRL Călărași-2

facturi în valoare de 3139 lei
- SC BORCEA SA Călărași-2

facturi în valoare de 3079 lei
- SC BIA SERV 92 SRL

Călărași-5 facturi în valoare de
3000 lei
- SC LA INTIM SRL Călărași-

2 facturi în valoare de 2500 lei
Sinteza raportului de audit:
- În anul 2016 adunarea

generală a Asociația Fotbal
Club Dunărea 2005 Călărași s-
a întrunit într-o singură ședință
pentru aprobarea bilanțului
contabil pe anul 2015.
- Se practică un mod de lucru

defectuos cu avansurile de tre -
zorerie acordate perso na lului
- Dispozițiile de plată nu sunt

semnate de persoanele res -
ponsabile
- Nu se urmarește justificarea

sumelor în termenele impuse
de lege. Sunt situații în care
documentele de justificare
pentru suma cheltuită sunt
anterioare datei avansului
- Nu s-a întocmit un buget de

venituri și cheltuieli care să
cuprindă toate sursele de
finanțare și toate cheltuielile
efectuate
- Sunt decontate bonuri fiscale

prezentate de salariați pentru
produse alimentare (carne,
pește, brânză, fructe, legume,
dulciuri, băuturi răcoritoare,
cafea) materiale consumabile,
materiale de construcție, com -
bustibil, fară să existe do -
cumente care să justifice
necesitatea efectuării acestor
cheltuieli
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Vineri, 11.11.2016, Liceul
Tehnologic „Dan Mateescu”,
Călăraşi a sărbătorit 25 de ani
de la înfiinţare, la acţiune parti-
cipând în jur de 70 de persoa-
ne. Printre invitaţi s-au aflat : in-
spector şcolar pentru
Învățământul Profesional și
Tehnic, d-nul Moisescu Olimpiu
Manuel, director al liceului pâ-
nă în 2015, reprezentant al
CCD Călăraşi, d-na Croitoru
Camelia, d-na Neagu Emilia,
director-fondator al instituţiei de
învăţământ în anul 1991, prof.
Nicolae Niculina, director ad-
junct în perioadele 2001-2007,
2010-2012,  foste şi actuale ca-

dre didactice, absolvenţi ai
LTDM, reprezentanţi ai perso-
nalului didactic auxiliar şi nedi-
dactic etc. Programul a constat
în alocuţiuni ale celor  prezenți,
vizionarea filmului „La ceas
aniversar-25 de ani de activita-
te”, înmânarea  certificatelor de
viaţă profesională şi a materia-
lelor aniversare, speech-uri ale
invitaţilor aflaţi în sală. Cu
această ocazie, toţi cei prezenţi
au punctat transformarea con-
tinuă a Liceului tehnologic „Dan
Mateescu”, pornind de la denu-
mire, spaţiu de desfăşurare a
activităţii, ofertă educaţională,
resurse umane etc. ,,Sărbăto-

rirea unui sfert de secol de
existență constituie pentru noi,
cei care formăm în prezent co-
lectivul Liceului Tehnologic
,,Dan Mateescu” , un semn al
prețuirii eforturilor de până
acum, o cinste deosebită care
ne onorează și, în același timp,
ne obligă să ducem mai depar-
te în timp această ștafetă. Ra-
lizarea unui act educațional
performant și competitiv este
un imperativ al momentului, în
contextul în care concurența cu
celelalte licee tehnologice a
crescut, iar numărul elevilor es-
te în scădere.”( director, prof .
Radu Nicoleta)

„Dan Mateescu”, Călărași a sărbătorit 25 de ani de la înfiinţare



Miercuri 23 noiembrie a.c. în
holul superior al Muzeului Mu-
nicipal (aflat în fostul sediu al
primăriei, din str. 1 Decembrie
1918) va avea loc lansarea
cărții MONUMENTE ISTORI-
CE DIN MUNICIPIUL
CĂLĂRAȘI.

Această lansare marchează
prima apariție editorială sub
egida Muzeului Municipal
Călărași și prima apariție edi-
torială din domeniul monu-
mentelor istorice sub egida
Primăriei Municipiului
Călărași. 
În interiorul acestui volum cei

direct interesați vor descoperi
fotografiile tuturor monumen-
telor istorice din Municipiul
Călărași dar și fotografiile unor
clădiri care ar putea fi înscrise
pe Lista Monumentelor Istori-
ce. Proprietarii de monumente
istorice precum și proprietarii
imobilelor din zona de
protecție vor găsi informații
despre problemele care apar
la clădirile vechi fie că sunt
monumente fie că nu. Vor
găsi, de asemenea, formulare-
le necesare pentru obținerea
avizelor de specialitate, pentru
obținerea certificatului de ur-

banism de la Primăria Munici-
piului Călărași și alte informații
care au legătură cu monumen-
tele istorice.

În cadrul evenimentului va
avea loc și o prezentare a
intervențiilor bune și mai puțin
bune asupra clădirilor vechi. 

ANEXA 11 la metodologie
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Primăria Municipiului Călărași cu sediul in mun. Călărași ,str.
Bucuresti ,nr. 140 A,jud. Călărași, titular al proiectului , anunţă
publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare FA-
RA evaluare de impact asupra mediului fara evaluare adecvata
de catre APM Călărași, in cadrul procedurilor de evaluare a im-
pactului asupra mediului si de evaluare adecvata, pentru pro-
iectul,, Canalizare pluviala str. Prunului intre str. Dacia si str.
Poienitei” propus a fi amplasat in mun. Călărași, str. Prunului,
judetul Călărași.
1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o funda-

mentează pot fi consultate la sediul   APM Călărași, Soseaua
Chiciului , Nr.2, jud. Călărași,  în zilele de luni- vineri , între ore-
le 9-13, precum şi la următoarea adresă de internet :
www.apmcl.anpm.ro
2. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la pro-

iectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data pu-
blicării prezentului anunţ.

ANEXA 11 la metodologie
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Primăria Municipiului Călărași cu sediul in mun. Călărași ,str.
Bucuresti ,nr. 140 A,jud. Călărași, titular al proiectului, anunţă
publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare FA-
RA evaluare de impact asupra mediului fara evaluare adecvata
de catre APM Călărași, in cadrul procedurilor de evaluare a im-
pactului asupra mediului si de evaluare adecvata, pentru pro-
iectul ,, Extindere retea apa potabila Soseaua Sloboziei km 4”
propus a fi amplasat in mun. Călărași, str. sos. Sloboziei, jude-
tul Călărași.
1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o funda-

mentează pot fi consultate la sediul   APM Călărași, Soseaua
Chiciului , Nr.2, jud. Călărași,  în zilele de luni- vineri , între ore-
le 9-13, precum şi la următoarea adresă de internet :
www.apmcl.anpm.ro
2. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la pro-

iectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data pu-
blicării prezentului anunţ.

Sănătatea locuitorilor jude -
țului Călărași reprezintă o
prioritate pentru admi nis -
trația pe care o conduc. Am
susținut și susțin în conti-
nuare investițiile în dotarea
și modernizarea rețelei de
sănătate, iar cea mai recentă
achiziție a Spitalului Clinic
Județean de Urgență “Pom-
pei Samarian” Călă rași de-
monstrează acest lucru.
În urma negocierilor pe care

le-am purtat cu ministrul
Sănătății, Vlad Voiculescu, și
secretarul de stat, dr. Raed
Arafat, la Spitalul Județean de
Urgență Călărași, a sosit, ieri,
13 noiembrie, un aparat RMN
de ultimă generație, pe care
locuitorii județului Călărași și
medicii spitalului îl așteaptă de
cel puțin trei ani.
Valoarea investiției se ridică

la 7.314.000 lei (inclusiv TVA)
și a fost asigurată de Ministe-
rul Sănătății în parteneriat cu
Consiliul Județean Călărași,
care a contribuit cu 10 la sută

din această sumă. Investiția
acoperă pe lângă achizițio -
narea aparatului și lucrările de
renovare ale clădirii destinate
funcționării acestuia.
Potrivit informațiilor primite

de la conducerea Spitalului
Județean de Urgență, recepția
lucrărilor va fi făcută până la fi-
nalul acestui an, urmând ca ul-
terior să fie semnat și contrac-
tul cu Casa Județeană de Asi-
gurări de Sănătate, pentru ca
bolnavii să poată beneficia de
servicii imagistice decontate
din fondul asigurărilor de să-
nătate.
Județul nostru are nevoie de

un operator de servicii medi-
cale care să acopere la cele
mai înalte standarde nevoile
celor peste 300 de mii de lo-
cuitori, iar Consiliul Județean
Călărași se preocupă constant
în a răspunde exigențelor
cetățenilor. De când am pre-
luat mandatul de președinte al
CJ Călărași au fost finalizate
lucrările de modernizare a

Unității de Primiri Urgențe, au
fost începute lucrările de mo-
dernizare și dotare ale blocului
operator, iar până la finalul
anului 2016 vor fi terminate și

lucrările de reabilitare a labo-
ratorului de analize și a celui
de anatomie patologică.
Sunt convins că toate aceste

investiții vor transforma Spita-

lul Județean Călărași într-un
reper regional în acordarea
serviciilor medicale.

Vasile Iliuță, președintele
Consiliului Județean Călărași
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Spitalul Județean de Urgență Călărași a fost
dotat cu un aparat RMN de ultimă generație

Lansarea cărții  MONUMENTE  ISTORICE  
DIN MUNICIPIUL  CĂLĂRAȘI



Actualitate

5

18 noiembrie 2016

În calitate de candidat, pentru
un mandat de deputat în Parla-
mentul României, am vizitat
multe localități din județul
Călărași și am identificat princi-
palele probleme cu care se
confruntă populația din mediul
rural. I-am întrebat pe locuitorii
satelor despre condiţiile de
viață şi serviciile publice locale,
despre greutățile întâmpinate
în desfășurarea activităților
aducătoare de venituri, despre
prioritățile de dezvoltare ale co-
munei etc. Am constatat că ce-
le mai acute probleme cu care
se confruntă sunt lipsa infras-
tructurii de irigații, a infrastruc-
turii de utilități, lipsa specia -
liștilor din sistemul educațional
și de sănătate, birocrația exce-
sivă, greutățile întâmpinate în
relația cu aleșii locali.
Având în vedere potențialul

agricol considerabil de care
dispune județul Călărași,
oportunitățile pentru dezvolta-
rea sectorului agricol constau
în eficientizarea utilizării resur-
selor de apă în agricultură, prin
retehnologizarea sistemului de
irigații, precum și prin alinierea
exploatațiilor agricole la stan-
dardele impuse de Politica
Agricolă Comună. Investițiile în

aceste direcţii ar asigura prac-
ticarea unei agriculturi sustena-
bile și eficiente, precum și
creșterea calității vieții în me-
diul rural.
Partidul Alianța Liberalilor și

Democraților- ALDE, susține
modernizarea agriculturii prin
asocierea fermierilor în Coope-
rative agricole mari, cu
operațiuni integrate. Coopera-
tivele agricole nou înființate vor
avea, scutire de impozit pe pro-
fit timp de cinci ani și scutire de
impozit pe terenul agricol. În
scopul aplicării legislației pri-
vind extinderea și moderniza-
rea sistemelor de irigații, statul
va alocă sumele necesare în
acest sens. Plata serviciilor de
irigații se va face prin acorda-
rea unor facilități pentru con-
tractele pe termen lung înche-
iate de fermieri, propunându-
ne ca până în 2020 să avem
cel puțin 1 milion de hectare iri-
gate. În „Pactul Național pentru
Investiții”, provocare lansată de
ALDE către toate partidele po-
litice de a-și asuma 6% din PIB
pentru investiții în următorii 4
ani, investițiile în infrastructura
de irigații reprezintă o prioritate,
a cărei valoare va atinge suma
de un miliard de euro, din care,

valoarea alocată anului 2017
va fi de 145 milioane euro.
Uriașele decalaje dintre me-

diul urban și cel rural trebuie re-
duse prin adoptarea Pachetului
minim de confort rural, valabil
pentru fiecare comună (dru-
muri asfaltate între comune,
alimentare cu apă și gaze, ca-
nalizare, existența unui cămin
cultural, a unui sediu adecvat
pentru primărie, a unui dispen-
sar, a școlilor și grădinițelor ca-
re îndeplinesc normele de au-
torizare etc.) Este fundamenta-
lă includerea populației active
de la țară în piața muncii și co-
interearea specialiștilor din
agricultură, a medicilor și a ca-
drelor didactice să locuiască și
să activeze în mediul rural.
Sunt convins că, Partidul

Alianța Liberalilor și Demo -
craților –ALDE, prin programul
său și printr-o cooperare solidă
intre specialiștii noștri şi mediul
academic, are cele mai potrivi-
te soluții pentru a ajuta zonele
rurale să facă față multiplelor
provocări economice, sociale şi
de mediu pe care le aduce se-
colul XXI.
Adrian Cornelius ZAMFIR,
Candidat ALDE Călărași, la

Camera Deputaților

C M Y K

Echipa ALDE Călărași a luat județul la pas
- Jurnal de campanie



Țara noastră are în acest an o
performanță economică remar-
cabilă, sau cel puțin așa susține
guvernul. Avem o creștere eco-
nomică de 6% care ne situează
în topul țărilor europene. Într-un
asemenea context, este normal
ca această situație economică
pozitivă a României să se trans-
fere și către cetățean, către ro-
mânul al cărui salariu sau pensie
nu sunt la un nivel care să nu
permită îmbunătățire.
Așadar, având în vedere toate

aceste lucruri, o majorare pre-
cum cea din Parlament de 15%,
și vreau să subliniez această va-
loare, de 15%, nu de 50% sau
dublare, mi se pare firească. Da-
că nu sunt bani pentru o majora-

re de 15% la medici și profesori,
atunci unde sunt banii din buge-
tul României? Dacă economia
merge așa bine, atunci de ce se
vaită guvernul, de ce se vaită că
nu putem majora salarii și pen-
sii?
Pentru medici, pentru profesori,

această majorare de 15% este
importantă. Pentru mulți dintre
tehnocrați, probabil că această
sumă este nesemnificativă. Însă
medicii, profesorii, cei care au un
rol esențial pentru societatea ro-
mânescă, pentru pregătirea vii-
toarelor generații, pentru sănăta-
tea noastră, merită această
creștere. Este un semn de res-
pect, de apreciere față de munca
acestora. Haideți să vedem câ-

teva date, iar poate cu această
ocazie aude și premierul, care
este împotriva unor majorări de
15% a salariilor medicilor și pro-
fesorilor. Salariul de încadrare al
unui medic din unităţi clinice este
de la 1 august între 2.364 de lei
şi 2.944 de lei, în funcţie de ve-
chime, iar al unui asistent medi-
cal între 1960 lei şi 2441 lei, în
raport de vechimea în muncă.
Salariul de bază al unui profesor
variază tot de la 1 august între
1.896 și 3.608 lei, în funcţie de
specializare şi grad, dar şi cu po-
sibilitatea completării prin diver-
se sporuri.
Vă rog să faceți o comparație

între aceste valori și apoi să
gândiți la acțiunea  Guvernului.
V-aș întreba în acest caz, cine e
cinic?  Atitudinea guvernului din
ultimele zile a lăsat de dorit. Nu
am să înțeleg motivația pentru
acțiunea acestuia. Nu voi
înțelege cum să te opui cu atât
de multă vehemență unor măsuri
care vin în sprijinul românilor. Îmi
este greu să explic logica din

spatele acestui demers.
ALDE a susținut această majo-

rare și va continua să o susțină
pentru că e un lucru cinstit pe ca-
re trebuie să îl facem pentru bi-
nele românilor. Pe de alta parte,
lumea a constatat ca ALDE e un
partid consecvent, care nu-si
schimba atitudinea in functie de
conjunctura. Tot ce am votat
acum, inainte de alegeri, va fi
susținut si după alegeri. Altfel ne-
am descalifica, ne-am pierde
credibilitatea pe care am
câștigat-o apărând principii, nu
lozinci propagandistice.
Cât despre riscul de a impovăra

prea mult bugetul de stat pe
2017, guvernanții nu trebuie să-
și facă griji. Bugetul pentru anul
viitor va fi construit de viitorul Ca-
binet și votat de viitoarea majori-
tate parlamentară, din care AL-
DE va face parte. Deci, ALDE își
asumă riscul, pentru ca este un
risc bine calculat.

Daniela Crețu
Președinte, ALDE Călărași
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În ciuda vremii nefavorabi-
le, aproximativ 500 de per-
soane, membrii și simpa -
tizanți ai partidului Alianța Li-
beralilor și Democraților,
organizația Călărași, au par-
ticipat la prezentarea can -
didaților acestui partid la ale-
gerile parlamentare din 11
decembrie 2016.
Lansarea candidaților AL-

DE Călărași a debutat la ora
9:30 pe platoul din parcul
Dumbrava, cu prezentarea
candidaților care au luat și
cuvântul.
Extrem de bine organizați,

aceștia au format o hartă im-
aginară a județului Călărași
și au transmis mesajul ”Re-
dăm România Românilor.”
Daniela Crețu, președintele

organizației județene ALDE
Călărași, a declarat: ”Avem
pe listele ALDE pentru ale-

gerile parlamentare persoa-
ne capabile să facă față cu
succes unei funcții onorante
de senator sau deputat. Prin
ei, ALDE Călărași, dorește
ca locuitorii județului Călă rași
să fie reprezentați de oameni

care cunosc problemele
județului și care vor și pot să
vină în sprijinul lor. ALDE
susține majorarea salariilor și
pensiilor pe considerentul că
este un lucru cinstit care tre-
buie făcut pentru binele tutu-
ror românilor. ALDE este un
partid consecvent, care nu
își schimbă atitudinea în
funcție de conjunctură sau
interese personale.
Adrian Cornelius Zamfir,

candidatul de pe prima
poziție a ALDE Călărași pen-
tru Camera Deputaților, a
ținut un discurs scurt, dar
mobilizator: ”Partidul Alianța
Liberalilor și Democraților-
ALDE, susține modernizarea
agriculturii, ca o resursă im-
portantă de creștere a PIB și
a veniturilor bugetare. În
acest scop, susținem:
-asocierea fermierilor în Co-

operative agricole mari, cu
operațiuni integrate. Coope-
rativele agricole nou înfiin -
țate vor avea, scutire de im-
pozit pe profit timp de cinci
ani și scutire de impozit pe
terenul agricol.

-aplicarea legislației privind
extinderea și modernizarea
sistemelor de irigații. Statul
va aloca sumele necesare în
acest sens. Plata serviciilor

de irigații se va face prin
acordarea unor facilități pen-
tru contractele pe termen
lung încheiate de fermieri,
propunându-ne ca până în
2020 să avem cel puțin 1 mi-
lion de hectare irigate.

-terenurile cu destinație
agri colă vor putea fi cumpă-
rate numai de fermieri, per-
soane fizice și juridice, cu
experiență în domeniu de
minim 5 ani (carnet de pro-
ducător/carnet de comer-
ciant).
– încadrarea băuturilor din

gospodăriile individuale ca
produse tradiționale, cu regi-
mul fiscal adecvat produseor
tradiționale europene.
-construirea lanțurilor de

depozite pentru producția de
cereale, cu acordarea unor
certificate de depozit tran -
zacționabile.
-includerea în domeniile

susținute prin Programul ce-
lor 100 de miliarde de euro,
a industriilor prelucrătoare de
produse agricole (panificație,
legume-fructe, lactate, pro-
duse animale etc.). Situația
actuală în care exportăm
grâu și importăm făină nu
mai poate fi tolerată.
-Producția de sere va bene-

ficia de o susținere deosebi-
tă, prin acordarea unor aju-
toare din partea statului. Ro-
mânia poate deveni cel mai
mare producător de legume

din Europa.
Sunt convins că Partidul

Alianța Liberalilor și Demo -
craților –ALDE, prin progra-
mul său și  printr-o coopera-
re solidă între specialiștii
noștri şi mediul academic,
are cele mai potrivite soluții
pentru a ajuta zonele rurale
să facă față multiplelor pro-
vocări economice, sociale şi
de mediu pe care le aduce
secolul XXI.”
Candidații partidului la func -

ția de deputat ai formațiunii
politice ALDE Călărași sunt:
1. Zamfir Corneliu Adrian-

jurist
2. State Laurențiu-inginer
3. Oltenacu Nicoleta-inginer

agronom
4. Băluță Ion-inginer
5. Stanciu Marian-inginer
6. Nae Valentin-inginer
Candidații partidului la func -

ția de senator ai formațiunii
politice ALDE Călărași sunt:
1. Filipoiu Vasile Iulian-ingi-

ner agronom
2. Onofrei Costel Cristinel-

economist
3. Podgoreanu Lenuța-ingi-

ner
4. Brezae Niculae-profesor
ALIANȚA LIBERALILOR

ȘI DEMOCRAȚILOR OCU-
PĂ POZIȚIA 1 PE BULETI-

NUL DE VOT, ATÂT LA
CAMERA DEPUTAȚILOR,

CÂT ȘI LA SENAT

Daniela Crețu - ”ALDE este un partid consecvent,
care nu își schimbă atitudinea în funcție
de conjunctură sau interese personale”
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ALDE propune partidelor poli-
tice un pact naţional de investiţii
pentru perioada 2017-2020,
pentru că în Romania, după 11
decembrie trebuie să fie asigu-
rat progresul economic de care
avem nevoie. In ultima perioa-
dă foarte multe propuneri pe
care le fac partidele politice, de
creşteri de salarii, de pensii, al-
te masuri pe care le intelegem,
unele sunt fundamentate, altele
nu. Avem datoria ca atunci
când vorbim de astfel de mă-
suri, care inseamnă o povară
pentru bugetul statului, să fa-
cem ca aceste măsuri să fie
sustenabile. În acest sens, AL-
DE propune un model econo-
mic bazat de investiţii, care să
asigure sustenabilitatea tuturor
măsurilor pe care le propun
partidele politice. Este vorba de
un procent pe care vrem să-l
angajam şi la care sperăm sa
adere toate partidele, astfel in-
cât, in functie de optiunile doc-
trinare, să putem suţine toate
aceste măsuri. Avem experien-
ţă in acest domeniu. In 2015,
investiţiile au ajuns la o valoare
de 42 mld. lei, ceea ce imseam-
nă 4,9% din PIB. Vorbim de su-
mele care au intrat direct in
economie, ceea ce a realizat
guvernul, nu ceea ce si-a pro-
pus guvernul in 2015. Din pă-
cate, la aproape un an distanţă,
avem o situaţie mai puţin bună
când Guvernul şi-a propus să
investească din banii de la bu-
getul de stat si fonduri europe-
ne nerambursabile 37 de mld,
adica 5,1% din PIB; ceea ce s-
a realizat cu adevarat pana la
30 septembrie este un procent
de 2,3%, adica 16, 7 mld. lei.
Este interesant de văzut care
este structura acestor investiţii
care s-au realizat in 2016. Din
ce este compus acest 2,3% din
PIB? In primul rand, 1,3% -
cheltuieli de capital, bani de la
bugetul de stat care s-au dat pe
proiecte incepute, sau care
erau in derulare, in al doilea
rand, imprumuturi externe -
proiecte incepute, un procent
mic 0,3%, iar fondurile europe-
ne sunt in valoare de 0,7% din
PIB; proiecte nerambursable
5,1 mild. Lei. Legat de zona de
investiti: daca in 2015 am avut
4%, ele au scazut in 2016 la
2,6%. Un alt indicator care este
important, de aceea propunem
un angajament pe zona de in-
vestitii din anul 2017, se refera
la structura exporturilor. In 2015
intr-adevar aveam o balanta
deficitara, exportul net reprezin-
ta minus 1,5%, in timp ce struc-
tura aceasta s-a deformat in
2016, atunci cand partea de
consum a fost sustinuta mai

ales din importuri, care
au crescut in 2016 cu

40%. Cu alte cuvinte, am putea
spune ca România a finanţat in
anul 2016 economiile altor ţări,
pentru ca am avut o creştere
economică bazată pe consum,
iar alte ţări au avut o creştere
economică prin vânzarea aces-
tor produse către ţara noastră.
Romania are indicatori econo-

mici foarte buni, creştere eco-
nomică foarte bună in ultima
perioadă.  Atragem atenţia însă
asupra riscului pe care îl repre-
zintă perpetuarea acestei creş-
teri economice bazate pe con-
sum. Este bună pentru o anu-
mită perioadă, dar dacă nu este
susţinută de investiţii, indicatorii
se vor pierde. Noi chiar ne-am
permis să facem un apel şi da-
că partidele vor adera la acest
pact este foarte bine.
Ce conţine acest pact pe care

il propunem: un procent de 6%
din PIB in fiecare an, pe o pe-
rioada de 4 ani de zile, care se
traduce in cifre absolute in 48
mld. euro. Cum am ajuns la
această cifră? Institutul Natio-
nal de Prognoza spune ca PIB-
ul Romaniei pe urmatorii 4 ani
va fi de 800 mld. euro. Deci, 6%
reprezintă 48 mld. ALDE a
identificat 5 domenii prioritare in
care trebuie facute investiţii mi-
nime.
Prima zonă este cea de edu-

caţie, acolo unde in perioada
următoare de 4 ani, este nevoie
de mimin un miliard de euro.
Acestea sunt cheltuieli pe care
noi le-am identificat, dar sunt si
alte necesităţi. In zona de in-
frastructură, acolo unde vorbim
de lipsa autostrăzilor, trebuie in-
vestiţi minim 5,5 miliarde. In să-
nătate, minim 1 mld. In zona de
agricultură, acolo unde marea
parte de investiţii vin din fonduri
europene.  Acolo unde nu
avem fonduri europene e cazul
sa nu lăsăm agricultura, care e
pe o pantă ascendentă să-şi
piardă dezvoltarea. Si atunci e
nevoie să avem acest miliard
care merge in zona de irigatii.
6,7 mld. in zona de energie si,
pentru a incepe cu dreptul, pe
toate domeniile trebuie sa fa-
cem un efort comun astfel ca in
2017, minim 3,2 mld euro fon-
duri europene sa fie atrase de
tara noastra.
1) Zona de infrastructură: va fi

un efort concentrat pe care va
trebui să îl facem şi la nivelul
Guvernului şi al Parlamentului
să identificăm surse de finanţa-
re, dar este absolut necesar să
avem o autostradă care să
unească regiunile ţării. După
datele statistice pe care le
avem de la Compania Naţiona-
lă de Autostrăzi, pentru fiecare
kilometru de autostradă trebuie
angajaţi in medie între 10 si 15
oameni; noi am luat o medie de

12. Practic, dac[ noi incepem
aceste lucrari, vom crea cel pu-
tin 6.500 de locuri de muncă. In
salarii plaăite asta înseamnă
772 de milioane, investiţi in ma-
teriale -  consumul care se sti-
mulează - 2,5 mld. euro, impo-
zitul pe profit, 77. Numai in anul
2017, România este capabilă
să dea în lucru, minim 200 km
de autostradă. Vorbim de in-
vestitii începute care sunt in di-
verse stadii şi care nu pot fi
oprite indiferent de cine vine la
guvernare. Ele inseamnă, din-
colo de lejeritate în trafic si in-
vestiţii care se vor face şi care
se vor întoarce in economie. Ce
inseamnă numai in anul 2017
aceste investiţii? In primul rând,
2400 locuri de muncă, salarii
platite 115 milioane, investiţii -
deci consum - 576 milioane de
euro numai in anul 2017, impo-
zit pe profit - minim 18 milioane.
2) Zona de sănătate. Ne refe-

rim in primul rând la reabilitarea
si consolidarea clădirilor de spi-
tal. Avem un pericol destul de
mare in privinta clădirilor in care
îşi desfăşoară azi activitatea
spitalele. O sumă de 400 de mi-
lioane reprezintă un minim ne-
cesar ca aceste clădiri sa fie
reablilitate, astfel încât să nu
existe niciun fel de risc in caz
de seism. Specialiştii spun că
pentru un spital cu 1200 de pa-
turi este nevoie chiar de peste
300 de milioane de euro pentru
fiecare. Am făcut o estimare mi-
nimă, de 600 milioane în cazul
unor spitale de 800-1000 de
paturi. Aceste aspecte conduc
la o sumă de un miliard de eu-
ro, suma minimă fi investita in
următorii 4 ani.
3) Zona de energie. In primul

rând, trebuie să asigurăm secu-
ritatea energetica a Romaniei.
Zona de diversificare se va rea-
liza odată cu realizarea acestor

investiţii. Suma de 6,7 mld. eu-
ro e  suma minimă de care
avem nevoie. Sunt tot felul de
investiţii in lucru in momentul de
faţă si care trebuie realizate. De
asemenea, este zona de reteh-
nologizări, acolo unde este in
special zona de hidro, investiţii
absolut necesare. De asemnea
creşterea capacităţii de interco-
nectare a Romaniei de la 7 %,
cât are in momentul de faţă, la
minim 10%, este o chestiune
care ţine si de siguranţa naţio-
nală. Am identificat o sumă ne-
cesară de 500 milioane de euro.
4) Zona de agricultura. Cea

mai importantă investiţie publi-
că pe care trebuie s-o facem in
perioada următoare si pentru
care avem si o lege, este cea
privind suma minima de care
avem nevoie pentru infrastruc-
tura principala de irigatii, de 1
mld. de euro. Nu venim cu
aceste investitii intr-un an de zi-
le. Nici nu se poate fizic si nici
nu suportă bugetul de stat. De
aceea, legea propune o inves-
titie de 5 ani de zile, pornind de
la 145 de milioane, crescând in
fiecare an cu 17% - 169 de mi-
lioane, 198 de milioane in anul
2019, ajungand la 1 mld. in
2021. Aici suntem in intârziere.
Legea trebuia aplicată de la 1
ianuarie 2016, dar s-a intârziat
foarte mult.
5) Zona educaţiei. Toate parti-

dele spun că au nevoie de 6%,
însa e momentul să demons-
treze că se angajează in conti-
nuare la acest deziderat.  Noi
propunem o crestere de 13% in
fiecare an incepand cu anul
2017, ajungand cu un buget al
educaţiei de 4,2% in primul an,
adica 7,5 mld. euro, crescând
dupa aceea la 4,7% din PIB, la
9 mld euro, la 5,3% in anul
2019, adica 11 mld. euro. In ci-
fre absolute, bugetul chiar se

dublează până in 2020 si  e un
lucru pe care trebuie sa il anga-
jam toti, in acest buget fiind an-
gajate si cheltuielile pe zona de
investitii. Propunem 10 progra-
me naţionale pentru zona de
educaţie. Primul program se re-
feră la reabilitarea, moderniza-
rea clădirilor şcolare pentru ca
toate instituţiile de invăţământ
să obţină autorizaţii sanitare de
funcţionare. Al doilea program
se referă la modernizarea ate-
lierelor de parctică in şcolile ca-
re organizaează invăţământ
profesional. Alte programe se
referă la achiziţionarea de mo-
bilier şcolar; manuale şcolare,
curriculum nou pentru invăţă-
mânt primar, gimnazial si liceal.
De asemenea, un program
na’ional pilot de creare a 100
de creşe, program national de
reabilitare, modernizare si con-
struire de noi cămine studen-
ţeşti, in campusurile universita-
re; program naţional pilot de
creare a 120 de instituţii tip after
school; program national de
reabilitare/modernizare si con-
structie de noi cămine studen-
ţeşti in campusurile universitare
(pentru cresterea cu 15% a ca-
pacitatii de cazare la nivel na-
tional, de la 104.000 locuri la
120.000 locuri); programul na-
ţional pentru dotarea şii moder-
nizarea spaţiilor de invăţământ,
a bazelor de practică, a gradi-
nilor botanice, al bibliotecilor
universitare si a bazelor sporti-
ve existente in universităţile ro-
mâneşti. 
Angajamentul pe care il facem

este acela că, dacă un Guvern
din care fac parte partidele po-
litice care s-au angajat la pact,
nu realizeaza 6% din PIB  in fie-
care an, la sfârşitul anului să işi
prezinte demisia.

Daniela Creţu
Preşedinte, ALDE Călăraşi
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Agricola Borcea este echi-
pa momentului în Liga a 4-a.
În derby-ul rundei a 13-a juca-
tă sâmbătă 12 noiembrie, li-
derul Ligii a 4-a, Agricola Bor-
cea a obținut o victorie im-

portantă în fața celor de la Ve-
nus Independența, scor 3 – 0. 

Un derby al celor mai bune
echipe din fotbalul județean s-
a disputat pe terenul din Bor-

cea acolo unde echipa locală,
Agricola a reușit să treacă cu
un scor de neprezentare de
Venus, formație pregătită de
Ilie Zeciu. Primul gol a fost
marcat în minutul 16 prin Ne-

culai iar cu un minut înainte de
pauză, Novac a dus Borcea în
avantaj la cabine, 2 – 0. La re-
luare, Borcea a fost echipa ca-
re a dominat meciul la fel ca în
prima parte a jocului. Scorul fi-
nal a fost stabilit de același Ne-
culai în minutul 66.

Agricola Borcea își consoli-
dează poziția de lider și cel
mai probabil își va adjudeca
„titlul„ de campioană de toam-
nă în vreme ce Venus cade pe
locul 4 la 5 puncte de lider.
Etapa viitoare, Borcea va juca
la Victoria Chirnogi, un alt meci
important având în vedere
situația apropiată a celor două
formații din clasament.

Au evoluat echipele: 
Agricola Borcea: Bratu –

Dinu, Tărăbășanu, Stîngă,
Gața (70 Florea), Neculai (74
Tudorache), Șerban (66 Po-
pescu), Wincentovicz, Gheor-
ghe, Novac (56 Ungureanu),
Chiru. Rezerve: Ene. Antrenor:
Șerban Stănică.

Venus Independența: Cio-
lan – Beia, Lambă, Stoica, Du-
mitrică (46 Minea), Alexe,
Mustață (46 Ursaru), Voinescu,
Chiriță (70 Voicu), Ene, Radu.
Rezerve: Condei, Sprînceană.
Antrenor: Zeciu Ilie.

Au arbitrat: Chițu Daniel –
Bîțan Ionuț, Ruse Laurențiu.

Observator: Ivanciu Ionel.

În cadrul unei conferințe de
presă care a avut loc în sala de
ședințe a Consiliului Județean
Călărași, a fost prezentat, ofi-
cial, noul șef al clubului Dună-
rea. Înlocuitorul lui Costică
Ștefan este Bogdan Leu, fostul
director al grupelor de Copii și
Juniori din cadrul AFC.

Leu a fost prezentat de către
președintele C.J. Vasile Iluță,
omul care a făcut acestă
schimbare necesară pentru vii-
torul echipei locale. Leu a ales
să preia frâiele formației de pe
malul Borcei într-un moment
relativ greu. Echipa are ca
obiectiv evitarea retrogradării.
La conferința de presă a parti-
cipat și președintele forului fot-
balistic județean (AJF
Călărași), Dorinel Dincă.

Vasile Iliuță: „Echipa

are nevoie de stabilitate,

de performanță”
„În urma unei analize, efec-

tuată la nivelul Clubului Dună-
rea Călărași, s-a decis împreu-
nă cu Adunarea Generală
schimbarea președintelui Cos-

tică Ștefan din fruntea clubului.
În locul domniei sale a fost nu-
mit Bogdan Leu, fostul director
al Grupelor de Copii și Juniori
din cadrul AFC Dunărea 2005
Călărași. Bogdan Leu este
unul dintre oamenii care au
performat la acest club. A
obținut, într-un timp relativ
scurt, mai multe rezultate be-
nefice clubului călărășean la
competițiile interne. El este
unul dintre inițiatorii înființării
grupelor de copii și juniori fiind
de departe cel mai îndreptățit
să preia frâiele acestui club„, a
declarat președintele CJ Vasile
Iliuță. Domnia sa le-a mulțumit
la final celor care au condus
clubul până acum dar din pă-
cate, sau din lipsă de fair-play,
niciun reprezentant din vechea
conducere nu a fost prezent la
numirea lui Bogdan Leu.
„Îi urez succes! Îl așteaptă o

perioadă grea. Echipa are ne-
voie de stabilitate, de
performanță iar jucătorii și toți
cei care sunt implicați în acest
fenomen sportiv vor avea spri-
jinul nostru! Le mulțumesc și
celor care au condus până
acum acest club. Au reușit

performanțe notabile la Dună-
rea ducând echipa după 20 de
ani de absență din nou în Liga
a 2-a!„, a mai spus Vasile Iliuță.

Bogdan Leu: „Adrian

Mihalcea rămâne în

continuare antrenorul

Dunării”
Noul președinte a afirmat fap-

tul că vine cu intenții bune la
club și nu vrea să schimbe mo-
mentan nimic însă staff-ul teh-
nic și jucătorii ar trebui să-și

schimbe atitudinea și să de-
monstreze în puținele meciuri
care au mai rămas din acest
tur că merită să evolueze la
Dunărea. „Clubul are o pepi-
nieră bună la ora actuală cu re-
zultate bune la nivel național și
internațional. Am acceptat
această propunere și mă ono-
rează. Eu nu vin acum să tai și
să spânzur la club. Avem ne-
voie de stabilitate iar cei care
sunt acum vor trebui să se im-
plice mai mult. Rezultatele vor
fi mult mai bune dacă formăm

o echipă. O echipă în care să
avem încredere, o adevărată
familie. Avem jucători buni ca-
re pot dovedi că putem face
performanță. Eu am încredere
îi ei. Adrian Mihalcea rămâne
în continuare antrenorul Dună-
rii. El are nevoie de sprijinul
nostru și sunt convins că altfel
va arăta echipa la meciurile din
campionat începând chiar de
la următoarea partidă„, a spus
pentru editia.ro, Bogdan Leu,
noul șef al grupării galben-al-
bastre.

Bogdan Leu a fost numit oficial noul președinte
al AFC Dunărea 2005 Călărași

Fotbal / Liga a 4-a Agricola Borcea, echipa momentului în fotbalul județean

Rezultate / etapa a 13-a: 
Agricola Borcea 3 – 0 Venus Independența
Steaua Radovanu 4 – 4 Spicul Roseți
Dunărea Ciocănești 5 – 0 Dinamo Sărulești
Rapid Ulmeni 3 – 5 Viitorul Curcani
Dunărea Grădiștea 3 – 2 Unirea Mânăstirea
Unirea Dragalina 1 – 1 Conpet Ștefan Cel Mare
Victoria Lehliu 1 – 1 Spicul Vâlcelele
Victoria Chirnogi 6 – 2 Progresul Fundulea

Primele 3 clasate / Liga a 4-a
1 Agricola Borcea 13 11 1 1 60-11 34p +13
2 Dunărea Ciocănești 13 10 2 1 51-12 32p +14
3 Victoria Chirnogi 13 10 1 2 54-23 31p +10
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1. Cine sunteți dvs. și de ce
candidaţi pentru partidul socia-
list?
Sunt un matematician de 65 de

ani. Am fost de stânga de când mă
ştiu. Cei patru bunici ai mei au fost
ţărani. Nici săraci, nici bogaţi.  Pă-
rinţii mei au pornit de jos: mama a
fost învăţătoare şi apoi profesoară
de română - cu facultatea la fără
frecvenţă  -  iar tata a fost strungar
la Reşiţa şi apoi, după ce a făcut
facultatea de pedagogie psihologie
la zi a lucrat ca psiholog. Până în
1992 mă credeam doar un intelec-
tual de stânga, dar din 21 august
1992, când fratele meu Virgil Ză-
gani a murit călcat de tren în con-
diţii dubioase după ce încercase
să înscrie la tribunal Partidul Co-
munist m-am autodeclarat comu-
nist. Spun că m-am autodeclarat
deoarece unii tovarăşi mă consi-
deră altceva - menşevic socialist
sau chiar - oribile dicteu - social
democrat. Asta mi-a fost soarta.
Ce ai fi făcut tu în locul meu? Între
timp m-am convins şi  mai mult că
stânga e bună iar dreapta rea.
Stânga e de partea exploataţilor,
dreapta de partea exploatatorilor.
Stânga e cu poporul, dreapta e cu
tagma jefuitorilor. Stânga este pen-
tru independenţă şi suveranitate,
dreapta se ploconeşte în faţa im-
perialismului. Stânga încearcă să
salveze patrimoniul naţional,
dreapta îl vinde. Stânga produce
politicieni, dreapta produce vătafi.
Scurt: cei de stânga sunt băieţii
buni, cei de dreapta sunt băieţii răi.
O să ajungă stânga la putere în vii-
torul previzibil? Nu ştiu. Dar ştiu că
viitorul estre socialism sau barba-
rie. Şi mai ştiu: capitalismul ucide
lent şi dureros. Ucide speranţa.
Ucide omenia. Ucide demnitatea.
Ucide şi la propriu:  de 25 de ani
de când patria mea România So-
cialistă a dispărut populaţia Româ-
nie a scăzut cu 3 milioane de su-
flete. Mie mi-a ucis fratele şi nu nu-
mai. Şi totuşi, cum de ajunge
dreapta la putere? Datorită greşe-
lilor stângii. 
2. Să înţeleg că Partidul Socia-

list Român este un partid comu-
nist?
Partidul Socialist Român este un

partid democratic de stânga. În el
există şi comunişti, şi socialişti, na-
ţionalişti luminaţi şi alţi patrioţi care
şi-au dat seama că România este
sufocată  de capitalism. Că de 25
de ani guvernele care s-au perin-
dat la putere nu au acţionat în in-
teresul maselor largi, muncitoare ci
în interesul unei plutocraţii naţiona-
le şi, mai ales, internaţionale. Că
inegalitatea socială a ajuns de ne
tolerat, că naţiunea se destramă şi
că s-a ajuns la un grad mare de
analfabetism funcţional. Că munca
nu te scoate din sărăcie - unul din
trei români este plătit cu salariul
minim pe economie. Scopul socia-
liştilor este să creeze o societate
fără săraci şi fără bogaţi. Cu oa-
meni decenţi. Pentru asta trebuie
în primul rând să ne recăpătăm in-

dependenţa şi demnitatea. Să nu
mai acceptăm indicaţii preţioase
de la FBI, de la diferite ambasade
sau de la conţopişti de la Comisia
Europeană. Să ne recâştigăm re-
sursele şi distribuţia lor. 
3. Naţionalişti luminaţi? Ce în-

seamnă asta?
Naţionaliştii luminaţi sunt cei care

văd că răul provine de la marile
corporaţii multinaţionale, de la im-
perialism şi de la „clasa politică”
trădătoare. Sunt aceia care vor să
creeze o  mişcare de eliberare na-
ţională. Ei acceptă şi proprietatea
privată capitalistă - cu patroni ce-
tăţeni români. Pentru că, spun ei
este mai uşor să te lupţi cu capita-
lişti români decât cu marile corpo-
raţii transnaţionale. Grosul furtişa-
gurilor din România se face de că-
tre marile corporaţii multinaţionale
prin evaziune fiscală. Ce fură co-
rupţii  noştri este un mizilic. Ei văd
cum România a ajuns o colonie -
vorba lui Ilie Şerbănescu - în care
se petrece ceva extraordinar de
grav: se înstrăinează teren arabil
şi păduri. Naţionaliştii pitecantropi
ci nu văd asta, ci au o gândire me-
tonimică: de vină sunt ţiganii, un-
gurii, ruşii sau te mimuri cine. 
4. Chiar credeţi că aveţi şanse?

La ultimele alegeri partidul dv a
avut un scor - să îi zicem cu in-
dulgenţă - modest. 
Nu mă consider un om politic.E

adevărat că am mai vrut să candi-
dez odată, în vară, la locale, sec-
torul 6 Bucureşti. . Nu am reuşit
Am strâns 3700 de semnături iar
700 mi-au fost respinse pe motivul
că erau din alt sector decât din
sectorul 6. Dacă aş fi ştiut din timp,
nu le mai puneam. Dar am întrebat
la BEC de două ori şi mi s-a spus
că, conform legii, semnăturile tre-
buie să fie din aceeaşi  localitate
iar localitatea se cheamă Bucu-
reşti. Am avut - să zic aşa - ghi-
nion. Nu îmi pasă că scorul PAR a
fost neglijabil. Ce vreau eu este să
fim auziţi când spunem că Româ-
nia a ajuns o colonie de la periferia
Europei şi că aşa nu se mai poate.
Şi că s-a ajuns la asta cu ajutorul
delirului anticomunist, care nu mai
conteneşte de 25 de ani să ne in-
sulte inteligenţa. Capitalismul a să-
răcit statul român, care mai contro-
lează doar 10% din economie. De
vină sunt comuniştii. Capitalismul
a imbecilizat sute de mii de oa-
meni, am recăzut în analfabetism.
De vină sunt comuniştii. Suntem
penultima ţară din UE ca venituri -
de vină sunt comuniştii. Păi ia să
facem o socoteală: 26+47 = 73. În
1973 eram student şi nimeni nu
mai dădea vina pentru situaţia din
România pe burghezo-moşieresc.
E adevărat, România Socialistă
din 1973 era un stat independent
şi respectat în lume, care nu se pu-
tea compara cu România antebe-
lică, înapoiată şi roasă de boli şi
sărăcie.
Mă întrebaţi dacă am şanse? Nu

ştiu. Nu îmi pun problema.
5. Ce s-a întâmplat totuşi  în

PAR după rezultatele slabe de la
alegerile locale? La un partid
mare eşecul este urmat de de-
misii și reorganizări. Dar la
PAR?
De ce intră cineva într-un partid

burghez? Ca să e căpătuiască pe
undeva, în vreo funcţie publică.
Doar nu cumva credeţi că pentru
binele ţării. Pentru bani. În partide-
le mari locurile eligibile  de pe listă
se cumpără. La noi nu e cazul. Noi
nu suntem politicieni burghezi. .
Oamenii noştri sunt cu personali-
tăţi accentuate. La noi cuvintele
onoare şi loialitate chiar contează.
Suntem un partid al oamenilor să-
raci. Vorbiţi de demisii.  Dacă ar ur-
ma demisii s-ar pune şi problema:
pe cine punem în loc? Un partid
costă. Chiriile la sedii. Telefoane,
calculatoare, faxuri,internet. Ne-
având bani, cum descurci?  Nu
prea e înghesuială. Conducerea
unui asemenea partid este mai de-
grabă un apostolat. Şi să nu uităm,
la noi politica se face în timpul liber.
Ne-ar trebui măcar vreo câţiva an-
gajaţi cu salariu care să formeze
aparatul partidului şi să fie plătiţi
din cotizaţii. Nu avem aşa ceva.
Lucrăm cu voluntari.
Sigur că vom face un congres du-

pă alegerile acestea. 
De ce nu o lăsăm baltă? De ce nu

ne lăsăm de sportul ăsta numit po-
litică? 
Pentru că oamenii noştri aşteaptă

de la noi să luptăm. Ai reuşit? Con-
tinuă. Nu ai reuşit? Continuă 
6. Totuşi, dacă participaţi la

alegeri aveţi nişte proiecte la ca-
re ţineţi şi vreţi să intre în con-
ştiinţa publică?
Normal, altfel de ce ne mai agi-

tăm? 
Vrem o lege a resurselor, prin ca-

re să se interzică concesionarea
lor la capitalişti privaţi. Dacă statul
nu e în stare să le exploateze, să
rămână acolo, pană în statul se
mai întăreşte. 
Vrem un stat puternic implicat în

economie. 
Vrem să apărăm proprietatea pu-

blică. 
Vrem să fie interzisă orice fel de

privatizare de acum înainte. 
Vrem o lege a asociaţiilor agricole

de producţie, prin care statul să
sprijine asocierea micilor producă-
tori agricoli şi să le asigure şi piaţă
de desfacere pentru recoltele lor.
Aşa cum este la Curtici. 
Mai vrem ca primăriile să recupe-

reze distribuţia de utilităţi publice
de la privaţi - apă, curent, gaze.

Vrem ca statul să creeze compa-
nii în proprietate publică care să fie
lucrative. Ne opunem ideii că statul
este prost administrator. Aşa cum
a fost economia românească di-
nainte de 1989 din ea s-au făcut
marile averi de după 1989,  din ea
s-au dat restituiri neruşinate şi  tot
acest „morman de fiare vechi” -
cum i-a spus cel care a deschis
calea distrugerii, pe numele lui
odios Petre Roman - reuşea să
asigure locuri de muncă, sănătate,

şcoală şi pensii pentru toată lu-
mea. 
Ca statul să poată asigura învă-

ţământ de calitate şi gratuit, asigu-
rarea gratuită a sănătăţii, locuinţe
pentru toată lumea, are nevoie de
bani. De unde? De la buget. 
În filosofia minimalistă statul nu

are voie să ia bani decât din taxe
şi impozite. Aaa, şi din împrumuturi
externe. Dacă statul e sărac, asta
e reţetă sigură de subdezvoltare.
Pe calea capitalistă România nu
va ieşi niciodată din subdezvoltare
- dacă va mai exista vreo Româ-
nie. Noi vrem ca statul să redevină
agent economic - şi încă cel mai
puternic agent economic. Ca să ai-
bă bani la buget din care să îşi în-
deplinească obligaţiile: locuri de
muncă, sănătate, locuinţe sociale,
şcoli, spitale. Altfel de ce să plătim
impozite? Statul are obligaţia să ai-
bă grijă de cetăţenii săi. Dacă într-
un stat există oameni alungaţi din
case şi care au ajuns să doarmă în
stradă, acela nu este un stat dem-
ne de respect. Un stat care tole-
rează bănci străine care să îi dea
credite (aşa numita piaţă financia-
ră!!)  nu este un stat demn de res-
pect.
7.  Dar ce vreţi dumneavoastră

nu intră în contradicţie cu obli-
gaţiile asumate prin tratatul de
la Lisabona? 
Poate. Dar tratatul se poate

schimba. Prevederea cre interzice
ajutoarele de stat este obscenă.
Statele din Est au ajutat destul
multinaţionalele. E timpul să îşi
ajute şi companiile lor. Telefon par-
că e companie de stat, nu? Impor-
tant este să conştientizăm lumea
despre asta. Şi nu suntem singuri.
PAR este membru în Partidul
Stânga Europeană, care are idea-
luri asemănătoare cu ale noastre.
Mai mult, el se pronunţă pentru un
salariu minim european şi un sis-
tem de pensii european. Asta vrem
şi noi. 
8. Politică externă. Care ar tre-

bui să fie priorităţile noastre?
Prima este să ne înţelegem bine

cu vecinii. EI vor fi mereu lângă
noi. A doua este să milităm pentru
desfiinţarea ANTO. ANTO este o
organizaţie teroristă care sporeşte
gradul nostru de insecuritate. Veţi
spune că nu putem ieşi din alianţă.
Sigur, de putut am putea (în defini-
tiv poporul român nu a fost întrebat
niciodată dacă vrea ANTO) dar nu
ar fi bine, atâta vreme cât avem
vecini membri ANTO. Dar am pu-
tea milita pentru desfiinţarea aces-
tei reminiscenţe veninoase a răz-
boiului rece.  Până atunci, am pu-
tea avea aceeaşi politică faţă de
ANTO pe care am avut-o şi faţă de
fostul tratat de la Varşovia. Suntem
aliaţi, e foarte bine, vă iubim, dar
nu admitem trupe străine la noi în
ţară şi nici baze militare. Şi nici noi
nu trimitem trupe în străinătate.
Trupele Române în ţară, trupele
străine afară.
9. Nu vă temeţi de ruşi? Sau că

vi se va spune că sunteţi coloa-

na a cincea a lui Putin?
De ce? Ce ţări a atacat Rusia în

ultimii 25 de ani? Niciuna.  Geor-
gio? Pardon, Georgio a atacat Os-
peţia. Aa, anexarea Crimei?  Care
anexare? A fost un referendum.
Conteso şi Lunganei? Este rezul-
tatul puciului fascist din februarie
2014, făcut la indicaţiile unor
membri ANTO. 
Ce ţări a atacat NATO? Ei, glu-

miţi? Iugoslavia 1999? Afganistan
2001? Irak? Libia? Siria?
Care stat e mai periculos? 
Şi nu înţeleg - dar deloc - de ce

ar trebui să fim sau cu SUA sau cu
Rusia. Adică de ce să nu fim ne-
utri, aşa cum ne-ar sta cel mai bi-
ne?
10. Basarabia? Dodon? Bulga-

ria? Rumen Radev?
Igor Dodon este un patriot moldo-

vean din aceeaşi familie ideologică
cu noi. La fel şi Rade. Îi felicităm şi
le urăm succes. Unirea cu fraţii
noştri e va face odată şi odată,
când vecinii noştri vor fi pregătiţi.
Fără obraznicii gen „Basarabia e
România” care mai mult strică.
Pentru început ei ar trebui să du-
bleze căile lor ferate în aşa fel în-
cât să poată merge şi trenurile
noastre fără să se ridice pe maca-
rale la graniţă. Ar fi un semn de bu-
năvoinţă din partea lor. Din partea
noastră un semn de bunăvoinţă ar
fi să nu le mai cerem vize şi să
poată veni doar cu buletinul la noi.
Nu ne lasă UE? Pagubă-n ciu-
perci.  Şi să ne intre bine în cap că
dragoste cu sila se numeşte viol.
10. Ce mesaje aveţi pentru ju-

deţul Călăraşi, în care candi-
daţi?
Oameni buni, nu mai votaţi parti-

dele capitaliste. Nu mai votaţi pe
aceia care v-au adus la sapă de
lemn. PE aceia care au aruncat la
fier vechi minunatul vostru comp
ex siderurgic, în care s-au investit
miliarde de dolari. Nu mai votaţi
vânzătorii de ţară. Dacă nu vă pla-
ce de noi, de socialişti, votaţi un
partid patriotic. Dar mai bine votaţi
socialiştii! Votaţi PAR! Putem,
Ştim, Reuşim împreună. PAR.
Sau, pe limba lui Rama:  Yes, we
can!

Candidatul PSR Călărași la Senat - “Nu mai votați
pe cei ce v-au adus în sapă de lemn!”
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18 – 24 noiembrie 
Orele: 17,00; 20,00
Luni: orele 17,00 nu este proiectie
Fantastic Beasts and Where to Find

The
• Regia: David Yates
• Cu: Samantha Morton, Katherine

Waterston, Ezra Miller, Eddie Red-
mayne, Colin Farrell
• Gen film:Aventuri,Familie,Fantastic
• Premiera in Romania: 18.11.2016
Fantastic Beasts and Where to Find

Them o face pe autoarea J.K. Row-
ling să se întoarcă în universul Harry

Potter! Eroul este
Newt Scamander,
autorul cărții omo-
nime din care stu-
diază Harry în tim-
pul primului an la
Hogwarts, iar filmul
îi prezintă aventuri-
le, căci Newt nu se
lasă până nu devi-
ne cel mai celebru
magizoolog din lu-
me. Călătoriile sale îi vor scoate în ca-
le cele mai fantastice creaturi, unele
dintre ele deosebit de periculoase.

Organizator: Școala Gimnazială Nr. 1
,Ciocănești în colaborare cu Centrul
Cultural Județean Călărași, Primăria
Comunei Ciocănești  și Parohia
Ciocănești Sârbi
Coordonatori proiect: director prof. Me-

lente Dan  
Coordonator educativ: prof. Melente

Silvia Mihaela
Echipa: profesori Milea Costel, Pîrvan

Mirela, Stan Nicolina, Militaru Steluța,
Ciurea Adriana
Învățători: Ilie Georgeta, Simion Filuța,

Manolache Mariana 
Educatori: Negroiu Olga, Bogdan

Tudorița, Vîrban Maricica
Bibliotecar: Lupu Marilena
Preot: Dumitru Cristian

28.11.2016 (luni) orele 14.30-17.00
Amenajarea spațiului muzeal în cadrul

Căminului Cultural Ciocănești cu obiec-
te tradiționale locale donate de elevii si
părinții din sat;
29.11.2016 (marti) orele 14.30-17.00
Program de vizitare expoziție;
Atelier- punerea grâului la încolțit – obi-

cei tradițional ciocăneștean;
Amenajarea expoziției de fotografie ve-

che- Fotoclub Ciocănești;
30.11.2016 (miercuri) orele 14.30-

17.00   
Program de vizitare expoziție;
Atelier de creație ( cusături pe etamină,

confecționare de obiecte artizanale )
1.12.2016 (joi) orele 10.00- 15.00
Program de vizitare expoziție;

Slujba de TE DEUM de Ziua Națională;
Manifestări specifice zilei de 1Decem-

brie- Ziua Națională a României în cola-
borare cu Primăria Ciocănești;
Depunerea de coroane la monumen-

tele eroilor din comuna Ciocănești ;
Servirea de mâncare tradițională locală
2.12.2016 (vineri) orele14.30-17.00    
Program de vizitare expoziție;
Atelier de confectionare obiecte din pă-

nusi, îndeletniciri tradiționale: claca,
curățarea porumbului;
Atelier de cântec popular;
Ceata de Brezăieri- colind tradițional

de la Ciocănești
3.12.2016 ( sâmbătă) orele 14.30-

17.00   
Program de vizitare expoziție;
Atelier culinar: mucenici, turtă;
Atelier de pictură;
Ceata de Brezăieri- colind tradițional

de la Ciocănești
4.12.2016 ( duminică)

Încheierea Proiectului “CIOCĂNEȘTII
PĂMÂNTENI ȘI LADA LOR DE ZES-
TRE”
Ateliere si activități: degustări culinare

(turtă, mucenici, scovergi)
Atelier de scărmănat, tors, răsucit de

lână;
Cucii și Urlălia – obicei tradițional

ciocăneștean - butaforie
Amenajarea expoziției cu produsele

obținute de-a lungul săptămânii;
Colocviu de istorie si obiceiuri locale;
Reprezentație artistică:
Ceata de Brezăieri- colind tradițional

de la Ciocănești
Corul “VATRA CIOCĂNEȘTI” ( colinde)
Corul “CAMERATA DANUBII” Călărași
Prezentare de costum popular specific

zonei
Ansamblul Folcloric “Bărăganul “

Călărași
Ansamblul Folcloric “Macii Bărăganu-

lui” Ciocănești

Centrul Cultural Judeţean Călărași -
Cinema 3D/2D    PROGRAM 

perioada  18 - 24 noiembrie 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 

Spectacolul
„Ultimul Crăciun

la Paris”
înlocuit cu AMOR

ÎN FARMACIE
Centrul Cultural

Județean Călărași vă
aduce la cunoștință ur-
mătoarea modificare in-
tervenită în cadrul
programului Stagiunii de
spectacole „Toamna Cul-

turală”.
Datorită unor probleme ge-

nerate de firma care deține
spectacolul „Ultimul Crăciun
la Paris” (ajunsă în imposibi-
litatea de a pune în scenă
spectacolul programat), în in-
teresul spectatorilor
călărășeni, a fost înlocuit cu
un spectacol la fel de intere-
sant.
Pe 1 Decembrie toți doritorii

vor putea fi prezenți în sala
de teatru a  Centrul Cultural
„Barbu Știrbei” pentru a ur-
mări spectacolul „AMOR ÎN

FARMACIE”. Biletele emise
sunt valabile.
Ne cerem scuze pentru mi-

cile neplăceri create.
AMOR ÎN FARMACIE

adaptare după Eugene La-
biche
Regia: Dan Tudor
Distribuția:  Anca Ţurcaşiu,

Liliana Pană, Dragoş Io-
nescu, Dan Tudor şi Andrei
Duban
Sinopsis:
O comedie-farsă, de clasi-

cul francez Eugene Labiche,
abil  maestru al qui-pro-quo-

urilor şi răsturnărilor de situa-
ţii comice. 
Un farmacist de provincie

terorizat de o soţie aprigă şi
geloasă, în cârdăşie cu colo-
catarul său, cu nevastă tâ-
nără şi atrăgătoare. Sosirea
intempestivă din Canada a
fostului pretendent la mâna
soţiei doctorului, îndepărtat
prin delaţiuni de către actua-
lul soţ, produce o sarabandă
de încurcături, de situaţii co-
mice neprevăzute, pe care
publicul le descoperă şi le sa-
vurează cu plăcere.

PROGRAMUL “CIOCĂNEȘTII PĂMÂNTENI ȘI
LADA LOR DE ZESTRE”  28.11- 04.12.2016
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