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AgroInfo 

SA 
Agrozootehnica 

Independenþa SA!

- ªtirile din agriculturã vã 
sunt oferite zilnic pe 

www.arenamedia.ro de 
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- ªtirile din agriculturã vã sunt oferite zilnic pe 
de cãtre 
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AgroInfo 

SA Agrozootehnica 

Independenþa SA!

- ªtirile din agriculturã 
vã sunt oferite zilnic pe 
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de cãtre 
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n CINEMA 2D/3D

Cezar Neagu 
rãmâne la 

conducerea SC 
Ecoaqua SA

În finalul anului trecut s-a 
desfãºurat procesul de 
recrutare ºi selecþie a 
candidaþilor pentru 
ocuparea...

n 

proiectelor 
finanþabile

Primãria Cãlãraºi

Calendarul 

 din Axa 
4 a POR 2014-2020
Primãria Municipiului 
Cãlãraºi vã prezintã 
calendarul proiectelor 
finanþabile... (pagina 3)(pagina 2)

n 

Licã Voicu: 
Independenþa

Mã bucur 
cã putem duce mai 

departe tradiþia
(pagina 5)

V. Ivanciu: A fost un an 
greu, cu multe lucruri 

care nu au mers aºa cum 
mi-aº fi dorit

Viceprimarul municipiului Cãlãraºi, 
Viorel Ivanciu, de puþinã vreme lider al 
organizaþiei locale PNL Cãlãraºi, a vorbit, 
în exclusivitate pentru 
www.arenamedia.ro despre acþiunile 
întreprinse în 2017 fãcând un bilanþ al 
activitãþii desfãºurate atât în plan 
administrativ cât ºi politic. 

n CSM Cãlãraºi

n 

Cezar Lungu,
Liga a 2-a / Dunãrea Cãlãraºi

Arena Media:  cel 
mai bun fotbalist al anului 2017!

2017 a fost un an de referinþã pentru fotbalul 
cãlãrãºean de performanþã. Dunãrea Cãlãraºi a 
încheiat prima parte a sezonului 2017 – 2018 pe 
primul loc în topul ligii a 2-a, fiind creditatã cu ºanse 
mari de a promova la finele sezonului, în premierã, 
în liga I. În cele 12 partide disputate în mini - returul 
ediþiei 2016 – 2017 ºi în cele 21 de jocuri 
desfãºurate pânã acum în cadrul ediþiei... (pagina 9)
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n 

execuþia 
preliminatã a bugetului

CJ Cãlãraºi

Cum aratã 
 

la finele anului 2017
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n 

R. Paþurcã: 
PSD Cãlãraºi

Spitalul 
Judeþean de 

Urgenþã Cãlãraºi va 
fi dotat cu un CT ºi 
cu un sistem PACS

34 de spitale din þarã ºi din 
Capitalã vor fi...

Cinci noutãþi în 
lotul Dunãrii

Dupã Alin Dobrosavlevici 
(fundaº - Concordia Chiajna, 
contract valabil pânã la 30 
iunie 2019) ºi Dino Spehar 
(atacant - CFR Cluj – 
împrumutat pânã la 30 iunie 
2018), Dunãrea Cãlãraºi ºi-a 
mai asigurat serviciile a altor 
3 jucãtori.
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Arena Media:
cel 

mai bun jucãtor de 
futsal al Dunãrii, în 

2017!
Jucãtorii echipei de futsal 
Dunãrea Cãlãraºi se gãsesc în 
faþa unui nou început. Sezonul 
regular al ligii I se reia pe 25 
februarie cu...

 
Marian Plugaru, 
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Din primãvarã, minifotbal de 
calitate la Cãlãraºi.  

spectacol garantat!
Minifotbalul ar putea prinde rãdãcini serioase ºi la 
Cãlãraºi. Din primãvara anului viitor se va derula, în 
oraºul municipiu – reºedinþã de judeþ, o competiþie 
de anvergurã iniþiatã de fostul jucãtor al Dunãrii, 
Mircea ªtefan, în prezent unul din golgeterii liderului 
campionatului judeþean de fotbal, Venus 
Independenþa. 

Liga I Arena,
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PNDL: 
 pentru 

reabilitarea drumurilor 
din Cãlãraºi

Investiþie de 8 
milioane de lei

Adriana Ailincãi ºi 
Alexandru Chioseaua, 
superlativele anului 2017. 
Dan Bãnãþeanu, primul 
în topul antrenorilor!


