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Mihalcea are speranţe pentru retur după ce s-a întors
cu un punct de la Suceava
Dunărea a încheiat turul Ligii 2 cu un
punct obţinut în deplasarea de la Suceava,
1-1 cu Foresta, sâmbătă, în etapa a 19-a.
Moldovenii au deschis scorul încă din minutul 9, prin Andrei Cerlincă, (...)
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Adrian Cornelius Zamfir, candidat al ALDE Călărași

Cu noi la guvernare, în fruntea economiei,
românilor le-a fost mai bine
Votul acordat ALDE
este unul acordat pentru siguranța democrației; este un vot
pentru libertate, pentru
bunăstare și pentru
noi oportunități. E foarte important ca ALDE
să fie în Parlamentul
României, deoarece
este singura speranță
ca măsurile și ideile liberale să fie prezente
în instituția reprezentativă a românilor.
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ALDE/ Schimbarea pe care cetățenii o așteaptă de 8 ani, de când Călin Popescu
Tăriceanu, în calitate de prim - ministru a reușit să dubleze salariile și pensiile
În calitate de candidat al
ALDE Călăraşi la alegerile
parlamentare din 11 decembrie, alături de echipa de
campanie, săptămâna trecută am fost în localităţile: Perişoru, Ştefan cel Mare, Ştefan Vodă, Ciocăneşti, Mânăstirea, Chiselet, Spanţov,
Ulmeni, Olteniţa etc. Am
primit cu bucurie feedbak de
la oamenii care au încredere în viitor şi care văd în partidul ALDE schimbarea pe
care o aşteaptă de 8 ani, de
când Călin Popescu Tăriceanu, în calitate de prim –
ministru a reuşit să dubleze
salariile şi pensiile. În perioada de campanie partidele se
întrec în a face promisiuni;
noi, cei de la ALDE le spunem oamenilor adevărul: putem câștiga salarii mai mari
numai dacă investim mai
mult și producem mai eficient; putem oferi pensii mai
mari numai dacă avem locuri de muncă mai multe și
mai bine plătite! Programul
economic ALDE are ca
scop, pe termen lung,

creșterea potențialului și
performanței
economiei
românești, precum și identificarea resurselor necesare,
care să asigure un număr de
peste 5 milioane de locuri de
muncă (cu cca 500.000 mai
mult decât în prezent) care
să-l depășească pe cel al
pensionarilor de asigurări
sociale. În centrul politicilor
noastre stau capitalul autohton și întreprinzătorul român,
a cărui inițiativă trebuie să se
manifeste liber, într-un mediu economic concurențial,
lipsit de ambiguități și de
constrângeri arbitrare.
Accesul la oportunități trebuie să fie transparent iar
inițiativa privată trebuie încurajată prin acţiuni legislative
care să stimuleze spiritul antreprenorial, deopotrivă, în
sectorul public și în cel privat, care să conlucreze pentru dezvoltarea ecosistemului antreprenorial românesc.
Societatea trebuie să respecte asumarea antreprenorială, pentru a da posibilitatea ca în anul 2020, salariul
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mediu net să poată ajunge
la 3000 de lei și pensia medie la 1.500 lei. Averea trebuie să fie considerată un
rod al muncii, al asumării riscului, al inițiativei și al respectării legii, fără populisme
de tipul „toate averile sunt ilicite, toți oamenii de afaceri
sunt hoți, toți politicienii sunt
corupți” Uriașele decalaje
dintre mediul urban și cel rural trebuie reduse prin adop-

tarea “pachetului minim de
confort rural”, valabil pentru
fiecare comună (drumuri asfaltate între comune, alimentare cu apă și gaze, canalizare, existența unui cămin
cultural, a unui sediu adecvat pentru primărie, a unui
dispensar, a școlilor și
grădinițelor care îndeplinesc
normele de autorizare etc.)
Este fundamentală includerea populației active de la

țară în piața muncii și cointeresarea specialiștilor din
agricultură, a medicilor și a
cadrelor didactice să locuiască și să activeze în mediul rural. Însă, succesul programului nostru va fi, în primul rând, meritul dumneavoastră! Aşteptăm să ne fiţi
alături!
Iulian Vasile Filipoiu,
candidat al ALDE Călăraşi, la Senatul României

Daniela Creţu - ALDE este singurul partid cu adevărat liberal din România
Ne aflăm într-un moment decisiv pentru viitorul României. Aceste alegeri sunt cele
mai importante alegeri din istoria postdecembristă a României. Aceste alegeri vor
defini democrația noastră, loialitatea noastră față de
Constituție și capacitatea
noastră de a schimba cursul
de la mediocritate, sărăcie și
incompetență pentru a deveni cea de-a 7-a putere
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economică a Europei. Suntem la o răscruce, iar deciziile pe care cu toţii le vom lua
în următoarele săptămâni
vor defini viitorul României
pentru anii ce vor urma. Un
vot pentru ALDE este un vot
pentru o Românie care
deservește
propriii
săi
cetățeni și nu interese ascunse. Este un vot pentru
adevărata schimbare a sistemului, adevărata schimbare
pentru o Românie mai bună.
ALDE va servi ca busola formării unui nou guvern pentru
România. Spre deosebire de
celelalte partide politice, ALDE va rămâne unit și va servi
rolul său strategic de a uni
societatea românească. ALDE nu va permite ca interese
partizane de stânga sau de
dreapta să pună în umbră libertatea și drepturile democratice ale cetățenilor din România, dreptul la o viață mai
bună și nevoia de a ne asigura că generațiile tinere au
un viitor mai bun decât prezentul nostru. În nicio țară
democratică nu există prosperitate fără libertate adevă-

La comanda ALDE Călărași: executat de Realitatea Info Media SRL; CUI MF 11160008

rată. Nu există putere a
societății fără o democrație
adevărată. Votul acordat ALDE este unul acordat pentru
siguranța democrației; e un
vot pentru libertate, pentru
bunăstare și pentru noi
oportunități. E foarte important ca ALDE să fie în Parlamentul României, deoarece
este singura speranță ca
măsurile și ideile liberale să
fie prezente în instituția reprezentativă a românilor. ALDE trebuie să fie în Parlament pentru că ALDE se luptă pentru români: cu instituțiile de forță, cu președintele,
cu PNL, cu toți cei care vor
să acapareze puterea. ALDE
vrea ca puterea, ca decizia
să fie la oameni, nu la
instituțiile de forță. Aproape
40% dintre români nu au de
gând să voteze, însă noi îi
chemăm să voteze ALDE, să
voteze speranța că România
va prospera, iar viața lor va fi
mai bună. Îi chemăm să voteze ALDE pentru a reda tinerilor noștri speranța că viitorul lor este acasă, să le redăm bătrânilor noștri spe-

ranța unui trai mai bun, iar tuturor cetățenilor să le redăm
încrederea că România va fi
cu adevărat a 7-a putere
economică a Europei. După
10 ani de când România este membră a Uniunii Europene, credem într-o Românie
care își promovează produsele, valorile și oamenii, o
Românie care poate să fie a
șaptea putere în Europa,
astfel încât românii din Europa și din lume să se întoarcă
acasă. ALDE poate asigura
toate aceste deziderate, ALDE poate îndeplini aceste
promisiuni. Ce ne diferențiază de alte partide care vin
azi în fața românilor este faptul că am demonstrat că putem avea rezultate pozitive
pentru România! De ce ALDE? Pentru că ALDE prezintă cea mai profesionistă
echipă, o echipă care a avut
rezultate și care poate oferi o
viziune de dezvoltare României. Avem 11 miniștri care au
lucrat pentru aderarea României la Uniunea Europeană și pentru revitalizarea
economiei romanești după

dezastrul guvernării Băsescu
– PDL. ALDE este partidul
care de fiecare dată când sa aflat la guvernare, economia României a crescut! ALDE a luptat și a susținut măsurile economice benefice
pentru români. A transferat
creșterea economică în buzunarele românilor. Mai mulți
bani în buzunarele acestora,
mai mulți bani pentru consum, mai mulți bani în economie. Guvernul Tăriceanu
a demonstrat ca România
poate fi o țară cu adevărat
europeană!
Guvernul din
care ALDE a făcut parte până anul trecut a demonstrat
că le putem reda românilor
speranța că lucrurile se pot
îmbunătăți. ALDE știe ce trebuie făcut, are soluții, a demonstrat că știe să le aplice,
a demonstrat că oamenii resimt rezultatele guvernării
sale.
ALDE este singurul partid cu
adevărat liberal din România.
Daniela Creţu,
preşedinte al ALDE Călăraşi

Actualitate

2 decembrie 2016

Adrian Cornelius Zamfir, candidat al ALDE Călărași
Cu noi la guvernare, în fruntea economiei, românilor le-a fost mai bine
Votul acordat ALDE este unul
acordat pentru siguranța
democrației; e un vot pentru
libertate, pentru bunăstare și
pentru noi oportunități. E foarte
important ca ALDE să fie în
Parlamentul României, deoarece este singura speranță ca
măsurile și ideile liberale să fie
prezente în instituția reprezentativă a românilor. Cu noi la
guvernare, în fruntea economiei, românilor le-a fost mai
bine. Este un adevăr de
necontestat. Și atunci când au
guvernat a doua oară, liberalii
din ALDE, au promovat măsuri
care au transferat creșterea
economică a României în
buzunarele românilor. Avem
expertiza, experiența și cunoștințele pentru a face tot ce
trebuie pentru ca România și
cetățenii săi să cunoască o
îmbunătățire a nivelului de trai,
fără a spune povești și
minciuni. Ideea de libertate,
justiție și drepturi cetățenești,
toate aceste principii sunt
bazele oricărei economii prospere. Nu putem avea una fără
cealaltă. Scopul planului nostru

economic este acela de a
transforma România în cea dea 7-a putere economică a
Europei. Suntem a 7-a țară ca
mărime și ca populație și nu
există niciun motiv pentru a nu
deveni cea de-a 7-a putere în
privința performanţei economice și importanței în cadrul
Uniunii Europene. Ne propunem ca programul nostru să
reprezinte și un test de sinceritate: noi nu spunem altceva
decât că nu putem mări salariile, decât pe baza investițiilor,
pe baza creșterii potențialului
economic și al performanței.
Pensiile se pot mări doar dacă
avem mai multe locuri de
muncă stabile și bine plătite.
Eu cred că acesta e un gest de
onoare și acesta e conceptul
care a stat la baza viziunii
noastre despre economie.
Tânăra generație e finalitatea
acestui plan. Tânăra generație
cu oportunități, cu spirit antreprenorial și cu încrederea în
locurile în care ea s-a născut și
s-a educat. Acest program pe
termen lung poartă numele
„România, cea de-a 7-a putere

economică a Europei!”. Proiectul pe care îl propunem este
unul pe termen lung care își
propune angajarea energiilor
națiunii române în direcția unei
aspirații istorice a societății
noastre: apartenența europeană. Este un proiect național
pentru o nouă Românie. Este
un proiect al românilor pentru
români în context european.
Este un proiect a cărui esență
este democrația prin economie, cultură
și progres.
Societatea românească se află
în ultimii ani sub presiunea
permanentă a identificării de
soluții la problemele imediate,
la care se adăugă îngrijorările
geopolitice. În aceste condiții,
soluțiile individuale au prevalat,
iar proiectele comune au eșuat
din lipsa viziunii. Votul românilor din 11 decembrie va trebui
respectat. Oamenii vor decide
soarta acestor alegeri, oamenii
vor decide cine va fi următorul
prim-ministru, Constituția va
decide cum vor evolua lucrurile
după alegeri. Nu suntem dornici să ne întoarcem la vechi
metode folosite în trecutul
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recent. Nu ne este dor de
vechile obiceiuri practicate
până în 2014. Pe 12 decembrie ALDE va servi rolul său
democratic și se va asigura că
voința cetățenilor va prevala,
că legea fundamentală a țării,

Constituția, va fi respectată și
că România va fi redată
românilor.
Adrian Cornelius
Zamfir,
candidat al ALDE Călăraşi la
Camera Deputaţilor

3

Actualitate

2 decembrie 2016

Liviu Tomoiagă:„Mă macină foarte mult că tinerii își lasă familiile
și copiii în ţară și pleacă să-și facă un rost în străinătate”
Interlocutor: Senator Liviu Tomoiagă - candidat PNL pentru funcţia de deputat
- Cât de eligibil vi se
pare că este locul III pe
lista de candidaţi PNL,
pentru Camera Deputaţilor?
- Eu nu aş vrea să vorbesc neapărat despre eligibilitatea mea. Nu are importanţă dacă Tomoiagă
ajunge în Parlamentul României. Important este ca
liberalii să aibă un cuvânt
de spus nu atât în Parlamentul României, cât în
guvernarea acestei ţări.
Pentru că PNL are soluţii,
suntem primul partid care
a lansat un program de
guvernare.
Şi am făcut asta, nu în
campania electorală, ci încă de anul trecut. Noi nu
venim cu promisiuni electorale, noi propunem un
set de soluţii concrete în
domenii importante, cum
ar fi politica fiscal bugetară, domeniul muncii şi protecţiei sociale, venim cu
soluţii clare pentru îmbunătăţirea administraţiei,
avem rezolvare la problemele importante din agricultură, transporturi, sănătate ori justiţie. Important
este ca toate aceste măsuri să fie aplicate pentru
bunăstarea României, de
aceea spun că nu e important dacă locul meu este eligibil. Eu am vrut să fiu
alături de colegii mei, indiferent de locul de pe o listă, pentru că nu pot să fiu
în altă parte. Aici e locul
meu, alături de partidul care vine cu soluţii, nu cu
promisiuni. După ce am
făcut tot ce am putut mai
bine în mandatul de senator, vreau să-mi aduc, în
continuare, aportul, inclusiv în această campanie
electorală.

tul, clasa politică ar trebui să se concentreze
cel mai mult?
- Cred că sunt foarte
multe domenii importante.
Importantă este sănătatea, importantă este justiţia, infrastructura de transport ori agricultura.
Pe mine mă macină foarte mult că tinerii îşi lasă familiile şi copiii în ţară şi
pleacă să-şi facă un rost
în străinătate. Multe sate
devin pustii. Şi e mare păcat. Aici trebuie ca viitorul
guvern să facă ceva. Trebuie să oprim acest exod.
Pentru asta trebuie să
creăm locuri de muncă. Şi
asta se poate face prin stimularea investiţiilor, prin
încurajarea întreprinzătorilor, printr-un sistem echitabil de salarizare. Şi aici
avem soluţii concrete.
Vorbeam de satele care
devin pustii pentru că tinerii pleacă la muncă în străinătate, ori speriaţi de griji
şi nevoi aceştia amână
momentul hotărârii de a
avea un copil. Pentru asta, PNL vine cu soluţia reducerii impozitului pe venit
la jumătate pentru părinţii
care au al treilea copil pâ- Care vi se pare a fi cel nă la vârsta de 7 ani. Este
mai important domeniu, un ajutor important. Vrem
asupra căruia Parlamen- să creştem alocaţiile pen-
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tru toţi copiii, astfel încât
ca părinţii să poată cumpăra alimente, haine, rechizite… Salariile din sănătate şi educaţie vor fi
majorate. PNL pregăteşte
facilităţi noi pentru firmele
care angajeză şomeri.
Toate acestea nu sunt
promisiuni electorale, sunt
parte dintr-un program de
guvernare pe care Partidul Naţional Liberal l-a
realizat încă de anul trecut. Ştim ce avem de făcut
şi ce trebuie să facem.
- Aţi amintit de tineri şi
de măsurile economice
pentru ca aceştia să nu
mai plece din ţară. Ce facem cu bătrânii, pentru
că ei, săracii nu mai pot
pleca nicăieri?
- Bătrânii merită, în continuare, tot respectul şi
sprijinul nostru. Concret,
în programul nostru de guvernare, am trecut eliminarea impozitării tuturor
categoriilor de pensii. Nu
mi se pare corect ca pensiile să fie impozitate.
Pensionarilor li s-a oprit o
dată impozit pe salariu, nu
e corect. Vrem să îndreptăm această nedreptate
care se face pensionarilor
şi vom elimina impozitarea
pensiilor.

Tot pentru persoanele
vârstnice, dar nu numai
pentru ele, vizăm o serie
de măsuri pentru îmbunătăţirea actului medical. În
primul rând trebuie să
avem medici. Iar pentru ca
specialiştii noştri să nu mai
plece din ţară am decis
majorarea salariilor pentru
medici şi cadre medicale.
Vrem să derulăm, din nou,
programe de educaţie sanitară şi prevenţie care să
îmbunătăţească starea de
sănătate a populaţiei.
Spun din nou pentru că un
astfel de program s-a derulat pe vremea când PNL
avea ministerul sănătăţii şi
atunci s-a derulat un program naţional de evaluare
a sănătăţii populaţiei,
când oamenii au putut săşi facă un set de analize
medicale importante. În
plus, vrem să îmbunătăţim
legislaţia privind protecţia
pacienţilor.
- Care ar fi oportunităţile de dezvoltare ale judeţului Călăraşi pe care
PNL se va axa?
- Agricultura este, în mod
tradiţional, o resursă importantă pentru bunăstarea judeţului Călăraşi. Şi
avem măsuri importante
pentru revitalizarea aces-

tui sector. Vorbim aici de
sprijinirea şi dezvoltarea
industriei alimentare, astfel încât producătorii să
nu-şi mai vândă ieftin producţia agricolă. Ne gândim la plus valoare pentru
munca fermierilor. Una e
să vinzi roşiile la piaţă şi
alta e, de exemplu, să ai o
linie de producţie conserve şi produse derivate. La
fel şi în zootehnie. Trebuie
sprijinite asociaţiile de producători astfel încât să-şi
vândă munca în câştig.
Mai puţin valorificat, turismul ar trebui şi poate să
fie un motor de dezvoltare
economică. Avem Dunărea, avem o salbă de lacuri bogate în peşte. Bucureştenii nu trebuie să se
ducă până în deltă ca să
se bucure de un peşte, de
o zi-două petrecute cu undiţa în mână.
Dezvoltarea portului turistic de la Olteniţa poate fi
de mare ajutor zonei. Mai
multe sectoare de activitate economică pot fi dezvoltate pornind de aici. Că
vorbim de Olteniţa şi de
port, evident că ne vom
zbate pentru continuarea
lucrărilor la Canalul Dunăre – Bucureşti, investiţie
uriaşă care este realizată
în proporţie de 70%.
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Fotbal / Liga 2 / etapa a 19-a / Foresta Suceava - Dunărea Călărași 1 - 1

Mihalcea are speranţe pentru retur după ce s-a întors
cu un punct de la Suceava
Dunărea a încheiat turul Ligii
2 cu un punct obţinut în deplasarea de la Suceava, 1-1 cu
Foresta, sâmbătă, în etapa a
19-a. Moldovenii au deschis
scorul încă din minutul 9, prin
Andrei Cerlincă, dar Florinel
Ibrian a egalat în partea secundă, în minutul 69, trimiţând Dunărea pe locul 12 după prima
parte a sezonului, cu 20 de
puncte.
Dunărea a avut parte de un
tur nu prea reuşit. Devenită o
echipă de pluton, trupa lui
Adrian Mihalcea s-a chinuit în
acest tur. "Se spune că şi noi la
începutul campionatului eram
pretendenţi la locurile fruntaşe",
a spus Mihalcea, şi a avut dreptate. Mulţi se aşteptau să vadă
Dunărea în primele trei locuri
din clasament, o pretendentă la
promovare după evoluţia din
sezonul trecut. Nu a fost să fie
aşa. Mihalcea şi-a asumat şi
nefastele, ca să nu spunem
proastele achiziţii făcute în vară. Dar nu a fost numai vina lui.
Acum, noii şefi ai Dunării vor să
repare ceea ce alţii nu au putut
să gestioneze.
Mihalcea este optimist pentru retur. Are sprijinul lui Bogdan
Leu, dar şi mână liberă la eventualele transferuri. "La Suceava
am avut pe lângă cei trei juniori
cu care am început meciul, alţi
şase juniori pe bancă, deci am
avut, să spunem, şi tupeu. Am
ales să încheiem contractele cu
nişte jucători într-o perioadă dificilă, riscând destul de mult. Eu
şi conducerea am riscat şi se
pare că până acum mesajul
transmis tuturor celor care au
rămas a fost înţeles pe deplin.
Nu am schimbat foarte multe,
doar am încercat să lucrăm la

mentalul lor, pentru că, din păcate, aici am suferit noi în unele
meciuri şi faptul că nu suntem
o echipă mare sau că nu avem
o experienţă extraordinară a
contat în unele momente.
Acum, oricum nu aveam nimic
de pierdut. Şi chiar dacă Doamne fereşte!, s-ar fi întâmplat să
pierdem, mă refer la meciul
acesta, nu era un capăt de ţară,
dar contează. Contează să
crezi în tine, contează să crezi
în cel de lângă tine, să-l faci sau
să te facă cineva să crezi în
echipă şi lucrul ăsta s-a văzut",
a spus Mihalcea după remiza
de la Suceava.

Primul meci din retur
este la Brăila
Dunărea începe returul la
Brăila, un meci extrem de greu
pentru trupa lui Adi Mihalcea.
„Suntem subţirei şi ca lot şi ca
număr de jucători cu experienţă
în momentul de faţă, deci şi calitativ şi numeric, dar se poate
face faţă. Eu am zis că Liga a
2-a este o ligă în care, dacă ai
voinţă, te sacrifici şi eşti un pic
inteligent tactic, poţi să răzbaţi.
Vom merge la Brăila, va fi un
meci poate mai dificil decât cel
de la Suceava, dar avem o săptămână să pregătim jocul. Vom
ştii destul de multe despre ei şi
vom încerca, ca şi la Suceava,
să nu pierdem. Deci obiectivul
nostru clar este să nu pierdem,
un punct e bine venit dacă reuşim să-l câştigăm ar fi foarte bine! Important este şi faptul că
nu avem niciun suspendat, momentan niciun accidentat, se
întoarce şi Bodo Kanda după
suspendare, deci puţini câţi
suntem, devenim puternici. Mă
bucur, repet, am spus-o şi data

trecută, că văd câţiva jucători
care cresc, iar lucrul acesta ne
dă mari speranţe pentru partea
a doua a sezonului", a mai spus
Mihalcea.

"Mi se pare că avem
un vestiar mult mai
unit şi pe linia aceasta
vom merge"
Antrenorul Dunării a comentat şi decizia de a renunţa în ultimele două săptămâni la patru
jucători: Bogdan Panait, Daniel
Barna, Denis Dobra şi Ovidiu
Popescu.
"Lumea ştie, pe unde am antrenat, am pus întotdeauna accent pe disciplină şi pe disciplină şi muncă. Din pricina unor
astfel de probleme am suferit în
trecut. Acum mi se pare că
avem un vestiar mult mai unit şi
pe linia aceasta vom merge.
Doar rezultatele îmi vor spune
mie şi conducerii dacă am făcut
bine sau am făcut rău, momentan zic că am luat cele mai bune decizii. N-au fost uşor de
luat, au fost chiar foarte rele şi
în nişte momente destul de delicate. Dar mi-am asumat riscul
ăsta eu în primul rând şi se pare că, momentan, am tras cartea câştigătoare. Sigur mai sunt
încă două meciuri nu vreau să
cred că am dat tot în aceste două meciuri, cu Vâlcea şi Suceava, şi în următoarele două nu
vom arăta la fel. Vreau să menţinem aceeaşi linie şi în aceste
două meciuri şi din iarnă vom
vedea ceea ce este de făcut", a
mai comentat Adi Mihalcea.
În ultimele două etape din
2016, primele din retur, Dunărea Călăraşi are programate

meciuri la Brăila, sâmbătă, de
la ora 11:00, cu Dacia Unirea,

şi apoi joacă acasă cu Metalul
Reşiţa.

Rezultate / etapa a 20-a:
CS Baloteşti - FC Academica Clinceni
ACS Berceni - ASU Politehnica Timişoara
CSM Râmnicu Vâlcea - Unirea Tărlungeni
Dacia Unirea Brăila - Olimpia Satu Mare
Metalul Reşiţa - Juventus Bucureşti
CS Mioveni - Sepsi OSK Sfântu Gheorghe
Şoimii Pâncota - Luceafărul Oradea
Foresta Suceava - Dunărea Călăraşi
Chindia Târgovişte - UTA Bătrâna Doamnă
FC Braşov - CS Afumaţi

1-3
nu s-a jucat
1-0
0-1
1-2
2-0
nu s-a jucat
1-1
0-3
2-0

Etapa a 21-a: Vineri, 2 Decembrie
CS Mioveni - Juventus Bucureşti
Sâmbătă, 3 Decembrie
FC Braşov - Sepsi OSK Sfântu Gheorghe
Metalul Reşiţa - Olimpia Satu Mare
Dacia Unirea Brăila - Dunărea Călăraşi
Foresta Suceava - Unirea Tărlungeni
FC Academica Clinceni - Luceafărul Oradea
ACS Berceni - CS Baloteşti
Şoimii Pâncota - CS Afumaţi
CSM Râmnicu Vâlcea - UTA Bătrâna Doamnă
Duminică, 4 Decembrie
Chindia Târgovişte - ASU Politehnica Timişoara

18:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
12:00
11:30

Futsal / Liga 1 / etapa a 13-a / Informatica Timișoara - Dunărea Călărași 3 - 2

Dunărea pierde în Banat!
Călărășenii au pierdut întâlnirea cu Informatica Timișoara, scor 2 – 3 dar au dominat prima repriză și chiar au și
condus pe tabelă. Un incident
neplăcut s-a petrecut la finalul
meciului destul de tensionat.
O primă parte a meciului
domnată de trupa lui Șotârcă
în disputa din runda a 13-a în
deplasarea de la Timișoara.
La pauză, Dunărea avea un
avantaj după ce scorul avea
să fie deschis de călărășeanul
Vârlan (7). Gazdele restabilesc egalitatea în minutul 17,
prin Rajcevic. Până la pauză,

Dunărea marchează și intră cu
avantaj prin reușita antrenorului-jucător Marian Șotârcă.
La reluare, timișorenii restabilesc egalitatea prin Savio Valadares, jucător care le-a adus
victoria gazdelor prin ultimul
gol marcat în această partidă
din minutul 34. Când mai erau
de jucat câteva secunde, pe o
fază de atac a oaspeților portarul Informaticii, Vasile Giurcanu, aflat pe banca de rezerve, intră în teren și îl deposedează pe un jucător călărășean moment în care ambele bănci dar și jucătorii s-au

luat la ceartă. Portarul a primit
doar galben însă echipa sa
reușește să obțină o victorie
importantă.
„E păcat că se întâmplă așa
ceva, la un meci cu o asemenea încărcătură, la un asemenea nivel. E păcat și e total lipsit de fair-play. Noi vrem să jucăm, să oferim respect adversarului, dacă ne dorim să fim
respectați. Iar astăzi, Timișoara nu ne-a respectat. Nu
cred că lucrurile vor rămâne
așa, Cel de sus va avea grijă
de toți”, a fost reacția antrenorului-jucător al Dunării, Marian

Șotârcă pentru druckeria.ro.
Dunărea Călărași se pregătește acum pentru disputa
de pe 4 decembrie de la ora

18:00 din sala „Ion C. Neagu„
în compania celor de la Târgu
Mureș.
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Roxana Pațurcă: Contracandidații mei au fost la conducerea
județului timp de 12 ani și este destul de vizibilă lipsa lor
de interes față de Călărași
Roxana Natalia Pațurcă
este propunerea PSD Călărași pentru a ocupa un fotoliu de senator.Aceasta a
avut amabilitatea să răspundă întrebărilor adresate
de reporterii ziarului Realitatea din Călărași.
Rep.- În calitate de candidat al PSD Călărași pentru
Senatul României vă asumați semnarea unui contract cu călărășenii pe care
îi veți reprezenta în Parlamentul României?
Roxana Natalia PațurcăDa, un contract bazat pe
respect și dorință de schimbare în bine a lucrurilor. Fiind reprezentant al călărășenilor trebuie să respect
așteptările pe care aceștia
le au de la mine, să contribui la îmbunătățirea calității
vieții și să fiu aproape de ei
prin audiențele pe care le
voi avea cu cetățenii. Pentru mine acest contract reprezintă schimbul de încredere dintre mine și electorat
și voi face totul ca să respect această încredere ce
mi-a fost oferită și să o onorez.
Rep.-Sunteți sigură că
puteți schimba percepția
cetățenilor călărășeni despre parlamentari?
Roxana Natalia PațurcăAsta îmi doresc și știu că
este posibil să schimbăm
această percepție doar dacă dovedim seriozitate și
profesionalism. Totodată,
trebuie să arătăm oamenilor că suntem în Parlament
doar datorită lor și suntem
conștienți de acest lucru.
Percepțiile se vor schimba
în timp, cu muncă susținută
din partea parlamentarilor și
cu puțină bunăvoință din
partea alegătorilor.
Rep.-Aveți amabilitatea
să ne schițați câteva repere
din activitatea dumneavoastră, fie că vorbim de
mediul profesional, fie de
cel politic?
Roxana Natalia PațurcăAm deja 12 ani dedicați în-
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vățământului profesional și
tehnic și sunt profesor titular
cu grad didactic I în cadrul
Colegiului Economic Călărași. Apoi, timp de 11 ani
am desfășurat proiectul Firmelor de Exercițiu, proiect
foarte drag sufletului meu
pe care l-am implementat în
12 licee. Începând cu anul
2006 m-am afirmat cu rezultatele obținute de elevii
mei la olipiadele naționale
de specialitate. Apogeul carierei mele profesionale este marcat de momentul în
care am devenit inspector
școlar pe Învățământ Tehnic, având totodată și funcția de vicepreședinte în Comisia Olimpiadei Naționale
de Tehnologii - profil servicii. În ceea ce privește cariera mea politică, am evoluat treptat de la președinte
al Organizației Tineretului
Social-Democrat, urmând
apoi două mandate la conducerea Organizației Femeilor Social-Democrate, în
prezent fiind consilier județean și candidat pe poziția 1
la Senatul României din
partea organizației PSD
Călărași.
Rep.-Care credeți că este, în momentul de față, cel
mai mare minus pe care îl
înregistrați față de contracandidații dvs.?
Roxana Natalia PațurcăNu cred că putem discuta
despre cel mai mare minus,
dar cu siguranță există câteva dezavantaje. Cred că
faptul că sunt tânără poate
fi considerat un dezavantaj
pentru că există oameni care cred că a fi tânăr înseamnă a fi lipsit de experiență
sau în neștiință de cauză.
Vreau să asigur electoratul
că acesta nu este și cazul
meu, cred că cei 17 ani de
experiență în politică mă
califică pentru a susține
această candidatură. De
asemenea, știu că există
persoane care sunt reticente vis-a-vis de faptul că sunt
femeie. Acest lucru nu mă

descurajează, din contră,
mă ambiționează să dovedesc că și femeile sunt capabile și pregătite să fie
buni profesioniști și să ”lupte” cot la cot cu bărbații.
Rep.- Care credeți că este cel mai mare minus pe
care îl înregistrează contracandidații dvs.?
Roxana Natalia PațurcăEste bine cunoscut faptul
că unii dintre contracandidații mei au fost la conducerea județului timp de 12
ani și este destul de vizibilă
lipsa lor de interes față de
Călărași. Consider că toate
aceste situații neplăcute din
județ reprezintă un atu pentru noi. Oamenii vor o schimbare, o schimbare necesară pentru a-și îmbunătăți
calitatea vieții, iar noi suntem alternativa. O alternativă plină de ambiție, cu dragoste de oameni și măsuri
concrete pe care vrem să le
adoptăm.
Rep.-V-aș ruga să numiți,
ca politician, câteva momente în care ați simțit că,
în mod real, ați „mișcat” lucrurile într-o direcție bună
pentru cetățeni?
Roxana Natalia Pațurcă-

Chiar dacă am o carieră politică de 17 ani, până anul
acesta eu nu am ocupat
funcții în administrația locală sau județeană. Cu toate
acestea, momentele în care
eu am simțit că aduc un
aport sunt marcate de
acțiunile pe care le-am întreprins alături de Organizația Femeilor Social-Democrate. Milităm pentru reconfigurarea imaginii femeii
în viața politică și socială și
pentru stoparea violenței
domestice, de aceea îmi
doresc să pot să fac mai
multe pentru aceste principii pe care le promovăm. Au
existat și acțiuni caritabile
pe care le-am întreprins
alături de organizația PSD,
dar aș dori ca acest subiect
să rămână în continuare
doar pentru sufletul meu.
Rep.-Ce criterii trebuie să
îndeplinească oamenii cu
care PSD Călărași vine în
acest an, în fața oamenilor
cu drept de vot?
Roxana Natalia PațurcăÎn primul rând, să fie buni
profesioniști și să adopte o
atitudine obiectivă în desfășurarea activității lor. Cred
că este foarte important să

ne amintim că suntem aici
pentru călărășeni și să dăm
la o parte dorințele proprii
pentru scopuri comune. În
al doilea rând, să aibă experiență politică pentru a
putea aduce o contribuție
notabilă din viitoarea funcție. Este important ca în calitate de candidat pentru o
funcție în Parlamentul României să fi capabil să
înțelegi sistemul politic,dar
și să dovedești maturitatea
politică necesară pentru a
privi problemele în ansamblu și a găsi soluția optimă.
Rep.-Vă las, pentru final,
să transmiteți un mesaj. De
data aceasta pentru membrii și simpatizanții PSD din
județul nostru…
Roxana Natalia PațurcăVă așteptăm la vot pe data
de 11 decembrie și vă asigurăm că echipa PSD
Călărași este unită și pregătită de luptă. Avem încredere în electoratul nostru și
dorim să îi asigurăm că
vom munci să dovedim că
merităm să fim acolo, că
putem schimba ceva în
acest județ și că putem reconstrui încrederea în clasa
politică din România.

La comanda PSD Călărași; executat de SC OQL Studio SRL; CUI 11160007

Timp liber

Centrul Cultural Judeţean Călărași Cinema 3D/2D PROGRAM
perioada 2 - 15 decembrie 2016
28 nov-ora17.00 si
05 dec-ora 17.00

Cainii - 2D
• Regia:Bogdan Mirică
• Cu:Dragoș Bucur, Vlad Ivanov,
Gheorghe Visu
• Gen film:Dramă,Thriller,Western
• Durata:104 minute
• Rating N15
Acțiunea este plasată în apropierea graniței cu Ucraina. Roman, un
tânăr de la oraș, ajunge într-un sat
izolat din Dobrogea, unde are de
gând să vândă pământul moștenit
de la bunicul său care a murit cu câteva luni în urmă. În timp ce face demersurile pentru vânzarea moșiei,
Roman devine, treptat, martorul
unor evenimente bizare. O senzație
generală de amenințare plutește în
aer.
02– 04 decembrie2016:
Vineri: orele 12,30
Sambata, duminica: orele 10,30 si
12,30
09 – 11decembrie 2016
Vineri: orele 12,30
Sambata, duminica: orele 10,30 si
12,30

Marea bulgareală - 3D
dublat
• Regia:Jean-François Pouliot,
François Brisson
• Cu:Lucinda Davis, Ross Lynch,
Mariloup Wolfe, Sophie Cadieux, Nicholas Savard-L'Herbier
• Gen film:Animaţie,Comedie
• Durata:80 minute
•
Premiera
in
Romania:02.12.2016
Pentru a se amuza în timpul vacantei de iarna, copiii dintr-un mic

2 decembrie 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
In zilele de 24, 25,31 dec.2016 si 01,02,ian.2017
cinematograful 3D Calarasi nu lucreaza. In data de 26
dec. casieria se deschide la ora 17.00 pentru
procurarea biletelor la spectacolul de la ora 20.00.

sat decid să aibă o luptă cu bulgări de zăpadă.
Luke și Sophie,ambii în vârstă de 11 ani, devin liderii a doua echipe. Sophie și echipa ei construiesc un fort de zapada si-l apăra împotriva asaltului echipei lui Luke. Indiferent de cine este cucerit fortul, distractia este cea care conteaza in
timpul vacantei de iarna.
02 dec. – 08 dec.
Orele: 17,00; 20,00
Luni: orele 20,00

Aliatul- 2D,
• Regia:Robert Zemeckis
• Cu:Brad Pitt, Marion Cotillard
• Gen film:Dramă,Romantic
• Premiera in Romania:02.12.2016
Povestea lui Allied aduce alături un agent al
serviciului britanic de spionaj, Max Vatan (Pitt) şi
o spioană franceză Marianne Beausejour (Cotillard). Cei doi se îndrăgostesc în timpul unei misiuni de asasinare a unui oficial german, însă la
scurtă vreme Max află că partenera sa, acum
mama copilului său, lucrează de fapt pentru nazişti, şi incepe să o investigheze.
Povestea este una adevărată, adaptată de
scenaristul Steven Knight.
09 – 15 decembrie 2016
Orele: 17,00; 20,00
Luni: orele 20,00

Lumea de dincolo razboaie
sangeroase- 3D
• Regia:Anna Foerster
• Cu:Theo James, Lara Pulver, Kate Beckinsale,Charles Dance, India Eisley
• Gen film:Acţiune,Horror
Războiul dintre clanurile vampirilor și ale vârcolacilor devine tot mai sângeros, distrugând totul
în cale. Selene, vânătoarea de vampiri (Kate
Beckinsale), este mai hotărâtă ca oricând să-i pună capăt, cu orice preț, chiar daca trebuie sa faca
sacrificiul suprem.
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