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n AJF – OJFIR: Cupa Satelor
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Arena Ion Comşa
CJ Călăraşi

 
va fi dotată cu 
instalaţie de 

degivrare
Preşedintele Consiliului 
Judeţean, Vasile Iliuţă a 
iniţiat...

Concursul de 
creaţie 

Muzeul Municipal Călăraşi 
din cadrul Primăriei 
Municipiului Călăraşi, în 
parteneriat cu 
Inspectoratul...

„Bărăganul 
în 100 de ani, 
1918-2018"

CJCC organizează, 
în perioada 8-10 

noiembrie, 
Festivalul Naţional 
de Teatru 

/ Ediţia a 
XVI-a

”Ştefan 
Bănică” 

n 

Alexandru Chiriţă: 
PSD Călăraşi

Pârghiile 
noastre de face ceva pentru 
oraş sunt destul de limitate

Alexandru Chiriţă a devenit consilier 
local în vara anului 2016...

Roxana Paţurcă: România 
înregistrează un record 

istoric la producţia agricolă
2018 este cel mai bun agricol din istoria 
ţării în condiţiile în care producţiile 
record de grâu şi porumb au crescut 
până aproape de 8 miliarde de euro cifra 
de afaceri din agricultura ţării. 

n 

au fost modernizate

Borcea

Anul acesta, în comuna 
Borcea,  
nu mai puţin de 47 de străzi!
Aniel Nedelcu Paţurcă este unul dintre 
cei mai dinamici primari din judeţ. Aflat 
la al doilea mandat pe care l-a obţinut în 
iunie 2016, cu un scor...

Consiliul Judeţean a finalizat 
reabilitarea  care 

leagă localităţile Vâlcelele şi 
Vlad Ţepeş

Miercuri, 7 noiembrie 2018, 
preşedintele Consiliului Judeţean 
Călăraşi, Vasile Iliuţă, având...
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Evoluţie pozitivă,
Liga I Betano / Et. 14: Dunărea Călăraşi – FC Viitorul 

 
rezultat negativ!

Arena Ion Comşa a găzduit duminică după-amiază duelul 
dintre Dunărea şi FC Viitorul, din prima etapă a returului. 
Oaspeţii şi-au luat revanşa după înfrângerea suferită în 
tur, câştigând cu 1-0, în urma unui gol marcat în minutul 
88. Ianis Hagi i-a pasat pe culoar lui Denis Drăguş care l-a 
învins pe bravul Straton după ce balonul...

George 
Chiriţă: 
Oamenii au început să privească 
cu alţi ochi această competiţie
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