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C. Pandea: Pilonul II de 
pensii nu se desfiinţează!

“Trebuie să înceteze manipularea 
cetăţenilor români: Pilonul II nici nu se 
naţionalizează, nici nu se desfiinţează.” 
declară liderul PSD Călăraşi, Ciprian 
Pandea care a continuat “Nu se 
naţionalizează pentru...
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Constantin Tudor, 
noul rector al 
Universităţii 

Populare Petre V. 
Haneş

Lectorul universitar dr. 
Constantin Tudor este 
noul rector al... (pagina 2)
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PROGRAM

Luni – Joi 08.00 – 16.00

Vineri 09.00 – 14.00 Audienţe

Sâmbăta – Activităţi în 
circumscripţia electorală

e-mail: 
senatorroxanapaturca@gmail.com

Cabinet Senatorial Roxana Natalia Paţurcăn 

Bazinul de înot 
Primăria Călăraşi

ar 
putea fi gata în 

decembrie!
Reprezentanţii Primăriei 
Municipiului Călăraşi au 
anunţat pe pagina oficială 
de facebook a instituţiei 
că lucrările de... (pagina 3)
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Drumul spre liga I 
Liga a 2-a / Et. 29: Dunărea – ASU Poli 2-0 (2-0)

continuă! 

În jur de 2.000 de iubitori ai fotbalului au fost prezenţi 
vineri după-amiază pe arena Ion Comşa pentru a urmări 
partida dintre Dunărea şi ASU Poli Timişoara, din 
prologul etapei a 29-a. Şi au văzut două goluri frumoase 
plus o serie de ratări importante ale jucătorilor   
Dunării. (pagina 9)(pagina 12)

n Consiliul Judeţean Călăraşi

Au fost aprobaţi indicatorii 
tehnico – economici pentru 

a terenului Ion Comşa
modernizarea suprafeţei de 

joc 

n PSD Călăraşi

Veşti bune pentru 
crescătorii de animale. Statul 
va acorda stimulente, pentru 
activitatea de reproducţie, de 

până la 80%!

S. Vrăjitoru: 

n CJ Călăraşi 

 lucrărilor 
de întreţinere şi reparaţii 

Drumuri Judeţene
Începând cu luna aprilie 2018  au 
demarat lucrările cuprinse în Programul 
de lucrări de întreţinere şi reparaţii 
drumuri judeţene pentru anul 2018.
La solicitarea Consiliului Judeţean 
Călăraşi, prin Direcţia...

Stadiul execuţieiAlin Drăgulin: 
Dacă ne comparăm cu un operator 
stabil şi puternic, observăm că reuşim 
să gestionăm destul de bine activitatea

n ADI Ecoaqua

n 

Două proiecte importante
Grădiştea

 vor 
fi finanţate din fonduri 

europene şi guvernamentale
Pe contul personal de facebook, primarul Constantin 
Corbu a anunţat în această lună că două proiecte cu 
impact major în comuna Grădiştea vor fi finanţate din 
fonduri europene şi guvernamentale.
La începutul lunii aprilie, primarul Constantin Corbu a 
fost înştiinţat că a fost adoptată cu...

R. Paţurcă: Inflaţia reală în luna 
martie a fost de doar 0,3%

“Inflația reală în luna martie a fost de doar 0,3%. Doar 
cu atât au crescut prețurile în mod real în martie 2018, 
iar cele mai multe prețuri au rămas la același nivel, iar 
unele chiar au scăzut. Din acest punct de vedere, 
inflația din România e mai mică decât cea din Europa.” 
susţine senatorul PSD Călăraşi, Roxana Paţurcă, 
membru al Comisiei.
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