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Agrozootehnica 

Independenþa SA!
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Cr. Sefer,

PMP Călăraşi

 interesat de 
oportunitatea taxei 

percepute de la  
studenţi pentru 

accesul la Biblioteca 
Centrală Universitară 

„Carol I“

Roxana Paţurcă: 
Peste 5 milioane 
de pensionari au 

pensii mai mari cu 
10%

De la 1 iulie, valoarea 
punctului de pensie s-a 
majorat cu...

Pandea: Contestarea 
la CCR a Legii FSDI 

arată intenția clară a 
președintelui 

Iohannis de a bloca 
cu orice preț 

realizarea 
programului de 

guvernare

S. Vrăjitoru: Pe Amenajarea 
Gălăţui - Călăraşi s-ar putea 
iriga, într-un an şi jumătate, 

74 de mii de hectare
Deputatul PSD Călăraşi, Sorin Vrăjitoru, 
membru al Comisiei...
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autorizaţii pentru 
nunţile

Călăraşi

Primăria nu a emis şi nu 
emite 

 desfăşurate pe 
domeniul public!

Referitor la problemele generate de 
organizarea de nunţi a cetăţenilor de 
etnie romă pe domeniul...
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Viorel Ivanciu: 
PNL Călăraşi

E timpul să 
arătăm că suntem o 

comunitate!
Responsabilitatea individuală e singura 
care există şi pe care...

Consilierii judeţeni au aprobat

 pentru o 
perioadă de 90 de zile

Pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare 
a Consiliului Judeţean, desfăşurată luni, 
2 iulie, s-a aflat şi Hotărârea privind 
aprobarea demersurilor necesare 
asigurării operării Centrului...

 
continuarea activităţii 

societăţii Iridex
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E. Grama:
Consiliul Judeţean Călăraşi

 Ceea ce părea 
imposibil în urmă cu două luni 
este astăzi posibil. Meciul cu 
CFR se va disputa pe Arena 

Ion Comşa!
Miercuri a fost o zi importantă pentru Dunărea Călăraşi, 
echipă promovată în premieră în elita fotbalului 
românesc. 
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Bilanţul stagiului din Turcia:
Dunărea Călăraşi

 
două victorii şi trei eşecuri!

În perioada 25 iunie – 8 iulie, Dunărea Călăraşi a 
efectuat al doilea stagiu de pregătire precompetiţional, 
antrenându-se în Turcia la Bolu. Ba mai mult, elevii lui 
Dan Alexa au disputat şi 5 partide de verificare în 
compania unor adversari care se află la startul noii ediţii 
a Europa League, obţinând două victorii...
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Start infernal

Dunărea Călăraşi

 pentru 
DA&Co!

Joia trecută, la sediul Ligii Profesioniste de Fotbal a avut 
loc tragerea la sorţi a partidelor din cadrul noului sezon 
al ligii I Betano, la startul căruia se va alinia, în premieră, 
şi echipa noastră, Dunărea Călăraşi.

Bugetul, deşi e total insuficient, 
ne permite să realizăm toate 
investiţiile propuse

n Olteniţa
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