
Într-un spaţiu modern care oferă condiţii Rating: AG irezistibilă, cealaltă pare a fi mai din topor, 17 – 23 mai
dar prin abilităţile cu care a înzestrat-o optime pentru vizionarea unui spectacol Durata: 88 minute Orele: 17.00 şi 20.00
natura, printre care la loc de cinste stă atât în format 3D cât şi în format 2D puteţi Premiera în România: 03.05.2019 Luni: ora 20.00
inteligenţa sclipitoare, e la fel de periculoasă viziona în perioada 10 - 23 mai 2019 filmele: Manou este o mică drepnea crescută de o Focviu – 2Dşi eficientă ca prima.Manou - Aventuri în zbor(2D), familie de pescăruşi şi de aceea se crede unul 

Ticăloasele(2D), UglyDolls: Păpuşi în Regia: David Yaroveskyde-al lor. Când învaţă să zboare, îşi dă seama 
Bucluc(2D) şi Focviu(2D). Filmele vor fi Vineri, 17 mai: ora 12.30 Cu: Elizabeth Banks, Meredith Hagner,Matt că nu va fi niciodată un pescăruş adevărat şi 
difuzate după cum urmează: Jones, David Denman, Jackson A. Dunnse alătură celorlalte drepnele. Dar când Sâmbătă, 18 mai: ora 10.30 şi 12.30

drepnelele şi pescăruşii au de înfruntat un Gen film: Dramă, Horror, SFDuminică, 19 mai: ora 10.30 şi 12.30
mare pericol, Manou devine eroul zilei.Vineri, 10 mai: ora 12.30 Rating: N15

UglyDolls: Păpuşi în Bucluc Sâmbătă,  11 mai: ora 10.30 şi 12.30 Premiera în România: 10.05.2019
10 – 16 maiDuminică, 12 mai: ora 10.30 şi 12.30 Dacă un copil al altei lumi ar ateriza forţat pe - 2D

Ora: 17.00 şi 20.00 Pământ, dar în loc să devină un erou pentru Regia: Kelly AsburyManou - Aventuri în zbor - omenire, s-ar transforma în ceva mult mai Luni: ora 20.00
Cu: Emma Roberts, Janelle Monáe, Nick sinistru?2D Jonas, Charli XCX, Gabriel IglesiasTicăloasele – 2D

Regia: Andrea Block, Christian Haas Gen film: Animaţie, varianta dublatăRegia: Chris Addison Informaţii suplimentare: Cu: Richard Balint voce (versiune română) Rating: AG Cu: Rebel Wilson, Anne Hathaway, Tim Blake 
Ives, Sebastian Lupu voce (versiune română) tel: 0242-312800 şi site:www.culturalcl.ro Nelson Premiera în România: 10.04.2019
Parzival, Sorin Ionescu voce (versiune Sediul: Parcul central, Bulevardul 1 Mai , nr. Gen film: Comedie Neobişnuiţii locuitori din Uglyville îşi mai română) Poncho, Paul Zurbău voce (versiune 5A

Durata: 94 minute aruncă uneori privirile către cer, de unde mai română) Manu, Alina Leonte voce (versiune Preţul biletelor (acelaşi pt. filme 3D şi 2D):
apare câte o păpuşă unicat, gata să se alăture Premiera în România: 10.05.2019română) Kalifa, Ciprian Ciuciu voce (versiune 

8 lei – copii cu vârste de maxim 14 anicomunităţii. Aici ciudăţenia este celebrată, română) Luc, Gabriela Codrea voce (versiune “Ticăloasele” le are în prim plan pe Anne 
12 lei – persoane cu vârste peste 14 aniparticularităţile sunt apreciate, iar română) Blanche, Pavel Sîrghi voce (versiune Hathaway şi Rebel Wilson, două artiste în 

frumuseţea este sărbătorită dincolo de Nu se efectuează rezervări.română) Yusuf, Georgia Găprărin voce escrocherii şi în tot felul de alte stratageme 
aparenţe.(versiune română) Francoise, Anda Tămăşanu Biletele pot fi cumpărate cu o săptămână menite să îi lase cu buzele umflate şi cu 

voce (versiune română) Brigitte, Sofia înainte de data spectacolului.conturile goale pe bărbaţii care, într-un fel Curajoasa Moxy şi prietenii ei trăiesc cu 
Oprescu voce (versiune română) Patty. sau altul, le-au greşit sau nu, vreodată. bucurie zi de zi, într-un loc unde posibilităţile În zilele de luni filmul rulează începând cu ora 
Gen film: Animaţie, varianta dublată În timp ce una e versată, stilată, sofisticată şi sunt nelimitate. 20.00.
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fãrã acordul scris al 
conducerii redacţiei 
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Conform art.206 CP, 
responsabilitatea pentru 
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Teodorescu. Centrul Judeţean de Cultură şi Creaţie Călăraşi, 
instituţie subordonată Consiliului Judeţean Călăraşi, vă Festivalul se va încheia, duminică 19 mai, cu recitalurile 
invită în perioada 17 – 19 mai 2019, la cea de-a XXXI -a extraordinare susţinute de Adrian Enache şi Vunk.

ediţie a Festivalului – concurs naţional de interpretare 
Din juriul festivalului vor face parte specialişti şi personalităţi 

a muzicii uşoare româneşti  ”FLORI DE MAI”. consacrate ale muzicii uşoare româneşti: Daniela Vitcu, Viorel 
Gavrilă, Ileana Şipoteanu, Liviu Manolache şi Bogdan Dragomir.Concursul va avea loc în Sala de spectacole  ”Barbu Ştirbei”, iar 

Gala Laureaţilor pe scena amplasată pe esplanada din faţa  Prezentatorul festivalului este Ionuţ Dulgheriu.
Centrului Judeţean de Cultură şi Creaţie Călăraşi. 

Intrarea liberă.
Prima seară de concurs îi va avea ca invitaţi în recital pe Mirabela 

MANAGER,Dauer şi Ionuţ Dulgheriu, iar în a doua seară publicul prezent în 
Ing. Jur. Virgiliu DIACONUsală se va bucura de melodiile lui Gabriel Dorobanţu şi Liviu 

Banca Naţională a României 
(BNR) a anunţat, joi, că indicele 
de referinţă trimestrial pentru 
creditele acordate 
consumatorilor (IRCC), care va 
înlocui ROBOR, în funcţie de 
care sunt calculate dobânzile la 
creditele în lei, este 2,36%. 
Indicele ROBOR la 3 luni era, în 
30 aprilie, 3,37%.

“Guvernarea PSD-ALDE luptă pentru 
ca românii să aibă o viaţă mai bună, 
să fie respectaţi oriunde în lume şi să 
fie trataţi corect. O primă victorie 
importantă este faptul că am reuşit să 
scădem ratele românilor cu credite în 
lei.” a declarat pentru 
www.arenamedia.ro liderul ALDE 
Călăraşi, consilierul judeţean, 
Laurenţiu State care a mai adăugat 
“Acum, acuzaţiile că ROBOR-ul ar 
putea fi manipulat nu se vor mai 
susţine având în vedere că noul mod 
de calcul este unul transparent şi Indicele IRCC, anunţat joi, pentru care se împrumută EFECTIV băncile 
corect. Pentru a înţelege şi mai bine prima dată, de BNR, este 2,36%.între ele, nu la cât intenţionează. Deci, 
situaţia trebuie spus că ROBOR-ul se la valoarea reală.“ În 30 aprilie, indicele ROBOR la 3 luni 
calcula înainte ca fiind media era 3,37%, iar indicele ROBOR la 6 luni În opinia sa, “În mod categoric, trebuie aritmetică ponderată a dobânzilor la era 3,42%.ca noul indice să se aplice şi creditelor care unele bănci intenţionau să se 

în derulare, amendament pe care Din 2 mai, BNR va publica indicele împrumute între ele timp de 15 
ALDE îl va susţine în Camera zilnic şi, la sfârşitul fiecărui trimestru, minute, între ora 10:45 şi 11:00. După 
Deputaţilor!” valoarea actualizată a indicelui de ora 11:00, băncile se împrumutau la 

referinţă pentru creditele cât vroiau, cu dobânzi mai mici. Acest Indicele de referinţă pentru creditele 
consumatorilor.mecanism netransparent a făcut ca de acordate consumatorilor (IRCC), 

cele mai multe ori ROBOR-ul să fie la publicat începând din 2 mai, se Noul indicator a fost introdus prin 
o cotă ridicată artificial. În acest calculează ca medie aritmetică a Ordonanţa de urgenţă 19/2019, care 
moment, după modificarea legii, ratelor de dobândă zilnice ale modifică OUG 114/2018, introdusă în 
ROBOR-ul se calculează ca medie tranzacţiilor interbancare din ultimul decembrie 2018, prin care a fost 
aritmetică ponderată a dobânzilor la trimestru al anului trecut. introdusă şi taxa pe activele bancare.

Pe 26 mai, românii sunt chemaţi la urne pentru a-şi desemna 
reprezentanţii la Bruxelles. Liderul ALDE Călăraşi, Laurenţiu 
State a declarat pentru www.arenamedia.ro că românii au 
nevoie de europarlamentari care să susţină cu tărie 
interesele româneşti. “Trebuie să schimbăm felul în care 
activează aleşii noştri în Parlamentul European. Adică mai 
puţini aplaudaci bruxellezi (adică cei care aprobă cuminţi ce 
zic fraţii lor mai mari) şi mai mulţi parlamentari care să 
susţina interese româneşti. Am avut şi avem în Parlamentul 
European oameni care s-au specializat în defăimarea ţării, în 
denunţuri aberante. Au mers mai departe şi au promovat 
ideea că România e bolnavul Europei, precum se spunea pe 
vremuri despre Imperiul Otoman.” a spus State care a 
continuat “Vrem în Europa, dar vrem să fim europeni egali cu 
toţi ceilalţi, nu ca unii strecuraţi pe uşa din dos în casă şi 
aşezaţi la masa servitorilor. UE este casa noastră şi vrem să 
contribuim la soliditatea, unitatea şi prosperitatea ei.”

State a mai adăugat că liderii UE ar trebui să-şi revizuiască 
atitudinea faţă de ţara noastră subliniind că alegerile în sine 
sunt importante în contextual în care provocările Uniunii 
Europene sunt mai mari ca niciodată. “Liderii Uniunii să-şi 
revizuiască atitudinea faţă de România. Nu e cazul să fim puşi 
pe coji de nucă doar pentru că vrem o justiţie liberă şi 
independentă desprinsă de influenţe oculte. Spunem despre 
fiecare alegeri care au loc că sunt cele mai importante. Însă, 
alegerile europene din acest an au o însemnătate deosebită 
pentru România şi toate statele Uniunii. Ele sunt mai 
importante decât de obicei pentru că provocările Uniunii 
sunt mai mari ca niciodată. Cea mai importantă provocare 
este dată de Brexit, care a dovedit clar că actuala conducere 
de la Bruxelles a pierdut busola şi nu a reuşit să facă nimic 
pentru a opri acest dezastru. A profita de o greşeală pe care 
liderii Marii Britanii au făcut-o şi să împingi Marea Britanie pe 
scări în loc să găseşti soluţii pentru a o păstra în Uniune este 
o greşeală. Dacă Marea Britanie va pleca, UE va pierde o voce 
importantă în sprijinul libertăţilor şi dereglementării. 
Uniunea va deveni mai slabă. Ultimii ani ne-au arătat că 
Uniunea Europeană are un deficit de democraţie. Birocraţii 
nealeşi de nimeni de la nivelul Comisiei au devenit mult prea 
puternici în comparaţie cu aleşii naţiunilor. Ţările mari din UE 
încearcă să impună soluţii cu care nu putem fi de accord, 
cum este UE cu două viteze.”

Centrul de Sociologie Urbană şi Regională (CURS) a măsurat în 
doua studii din acest an cum ar sta lucrurile dacă în Turul II ar fi 
Klaus Werner Iohannis vs. Călin Popescu Tăriceanu şi Klaus 
Werner Iohannis vs. Liviu Nicolae Dragnea. Studiile au fost 
efectuate în lunile februarie (13-28 februarie) şi aprilie (5 aprilie - 
28 aprilie) pe un eşantion de 1.500 de persoane, prin interviuri 
faţă în faţă, la domiciliul respondenţilor, cu o marjă de eroare de 
2,5%.

-În Februarie, într-un tur II, între Klaus Werner Iohannis şi Călin 
Popescu Tăriceanu scorul ar fi de 42 la 37, iar Klaus Werner 
Iohannis vs. Liviu Nicolae Dragnea ar fi de 47 la 24.

-În aprilie, într-un tur II, între Klaus Werner Iohannis şi Călin 
Popescu Tăriceanu scorul ar fi de 42 la 42, iar Klaus Werner 
Iohannis vs. Liviu Nicolae Dragnea ar fi de 51 la 30.

“Datele arată ceea ce ştiam deja şi anume că actualul 
preşedinte, Klaus Iohannis poate fi bătut de domnul Călin 
Popescu Tăriceanu în cursa pentru Palatul Cotroceni. Acest lucru 
nu surprinde pe nimeni având în vedere că locatarul de la 
Cotroceni s-a evidenţiat doar prin vacanţe de lux, prin acţiuni 
menite să-i servească interesului propriu (ex. Referendumul pe 
justiţie) sau prin blocajele la care a supus guvernul.” a declarat 
pentru www.arenamedia.ro preşedintele interimar al organizaţiei 
judeţene ALDE Călăraşi, Laurenţiu State care a mai adăugat “Să 
ne aducem aminte că domnul Klaus Werner Iohannis spunea pe 
23 ianuarie 2015 că vrea să fie un altfel de preşedinte, însă a 
ajuns să fie mai rău decât Băsescu. „Eu propun altfel de politică, 
fără scandaluri, show-uri, pe mine nu o sa mă vedeţi acuzând 
premierul la TV pe ceva ce a făcut sau trăgându-l de urechi, nu 
aşa se face politică şi am spus de atâtea ori că voi colabora 
instituţional, corect, cu orice guvern. Preşedintele nu este ales să 
distreze oamenii!”, spunea Iohannis.”

State e convins că România are nevoie de un preşedinte capabil 
să-I unească pe cetăţenii ei, subliniind că liderul ALDE, Călin 
Popescu Tăriceanu are această capacitate. “România are nevoie 
de un preşedinte care să-i unească pe români, să le apere 
interesele oriunde în lume şi să contribuie la dezvoltarea ţării. 
Domnul Tăriceanu are capacitatea de a face aceste lucruri, însă 
mai multe vom vorbi după alegerile europarlamentare.” a 
conchis State.

Numirea a doi judecători CCR, câte unul din partea pentru www.arenamedia.ro, preşedintele interimar al 
ALDE Călăraşi, Laurenţiu State care a continuat Camerei Deputaților și Senatului, a prins, marți, Opoziția 
“Reprezentanţii Opoziţiei ar trebui să fie mai îngrijoraţi nu doar divizată, ci și incapabilă să adune toate voturile 
de faptul că la ultimele două voturi importante care au propriilor colegi pentru candidatul lor. Însă marea 
avut loc, nu au reuşit să aibă voturile propriilor surpriză a venit la vot când candidații PNL și USR nu au 
parlamentari. Atât PNL, cât şi USR sunt mai preocupate fost votați de toți colegii lor nici în Camera Deputaților și 
de campanie, decât de Parlament şi de respectarea nici în Senat. Episodul vine după ce USR și PNL s-au făcut 
programului Legislativului. În momentul în care sunt 

de râs și luni, în Senat, la moțiunea anti-Teodorovici.
incapabili să obţină rezultate, să-şi aducă proprii oameni 

“Ambii candidaţi, şi de la Senat şi de la Cameră au fost la vot, atât PNL, cât şi USR încep să acuze votul din 
aleşi cu un vot clar, confortabil. Aceşti candidaţi sunt Parlament, încep să acuze acapararea unor instituţii. 
candidaţii care au fost votaţi atât de PSD, cât şi de ALDE, Asta este opoziţia pe care o avem: fără argumente, fără 
deci sunt asumaţi de ambele partide.” a menţionat proiecte, doar cu lozinci şi nimic mai mult.”

Călin Popescu Tăriceanu a afirmat că organizaţiei judeţene ALDE Călăraşi, împotrivă, e o dovadă de 
recomandarea ALDE către membrii şi Laurenţiu State. inconştienţă. A bruia sau a manipula 
simpatizanţii partidului este să nu alegerile PE doar pentru un mic 
voteze la referendumul din 26 mai beneficiu electoral este o jignire 
"pentru a nu face jocul preşedintelui", adusă românilor. Alegerile pentru PE 
catalogând referendumul privind sunt importante pentru că acolo se 
justiţia drept "o temă parazitară, care vor stabili direcţiile UE pentru viitorii 
ocultează alegerile", potrivit news.ro. ani (buget, o Europă cu 1 sau mai 
Şeful ALDE a mai subliniat că există un multe viteze, egalitatea subvenţiilor 
"deficit de dezbatere" pe temele pentru agricultori, încetarea dublului 
europene şi că nu era nevoie de standard pentru produse, egalitate 
referendumul pe teme de justiţie reală între toţi cetăţenii UE). Asta ar 
convocat de preşedintele Klaus trebui să discutăm în campanie, nu 
Iohannis. “Referendumul este o fanteziile dlui Iohannis.”
încercare de manipulare a alegerilor APADOR-CH afirmă că întrebările de 
PE. Este dorinţa dlui Iohannis de a la referendumul din 26 mai se vor 
intra în campanie electorală pentru constitui "într-un simplu sondaj de 
prezidenţiale. Poate încearcă să ajute Potrivit acestuia “Preşedintele opinie naţional", întrucât presupun 
PNL, dar este o greşeală pentru că nu Iohannis nu reuşeşte să între, nici modificarea Constituţiei: Demersul nu 
PNL profită de acest referendum, ci după 5 ani, în pielea de preşedinte al va avea urmări juridice şi cu atât mai 
partidul aripii tinere a securităţii.” E tuturor românilor. A diviza românii în puţin influenţe asupra luptei 
de părerea preşedintele interimar al cei care sunt cu el şi cei care sunt anticorupţie.

L. State: Datele sondajului 
realizat de CURS arată 

ceea ce ştiam deja!

n ALDE Călăraşi

L. State: Asta este opozitia pe care o avem: 
fără argumente, fără proiecte, doar cu lozinci

Tăriceanu: Recomandarea noastră este să nu se voteze la 
acest referendum, pentru nu a intra în jocul preşedintelui

L. State: Vrem în Europa, 
dar vrem să fim europeni 

egali cu toti ceilalţi

n ALDE Călăraşi

L. State: Am reuşit să scădem 
ratele românilor cu credite în lei

Manou - Aventuri în zbor (2D), Ticăloasele (2D), 
UglyDolls: Păpuşi în Bucluc (2D) şi Focviu (2D)

Festival-concurs naţional de interpretare a muzicii uşoare 
româneşti ”FLORI DE MAI” / Ediţia a XXXI-a / 17-19 mai 



Într-un spaţiu modern care oferă condiţii Rating: AG irezistibilă, cealaltă pare a fi mai din topor, 17 – 23 mai
dar prin abilităţile cu care a înzestrat-o optime pentru vizionarea unui spectacol Durata: 88 minute Orele: 17.00 şi 20.00
natura, printre care la loc de cinste stă atât în format 3D cât şi în format 2D puteţi Premiera în România: 03.05.2019 Luni: ora 20.00
inteligenţa sclipitoare, e la fel de periculoasă viziona în perioada 10 - 23 mai 2019 filmele: Manou este o mică drepnea crescută de o Focviu – 2Dşi eficientă ca prima.Manou - Aventuri în zbor(2D), familie de pescăruşi şi de aceea se crede unul 

Ticăloasele(2D), UglyDolls: Păpuşi în Regia: David Yaroveskyde-al lor. Când învaţă să zboare, îşi dă seama 
Bucluc(2D) şi Focviu(2D). Filmele vor fi Vineri, 17 mai: ora 12.30 Cu: Elizabeth Banks, Meredith Hagner,Matt că nu va fi niciodată un pescăruş adevărat şi 
difuzate după cum urmează: Jones, David Denman, Jackson A. Dunnse alătură celorlalte drepnele. Dar când Sâmbătă, 18 mai: ora 10.30 şi 12.30

drepnelele şi pescăruşii au de înfruntat un Gen film: Dramă, Horror, SFDuminică, 19 mai: ora 10.30 şi 12.30
mare pericol, Manou devine eroul zilei.Vineri, 10 mai: ora 12.30 Rating: N15

UglyDolls: Păpuşi în Bucluc Sâmbătă,  11 mai: ora 10.30 şi 12.30 Premiera în România: 10.05.2019
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Ora: 17.00 şi 20.00 Pământ, dar în loc să devină un erou pentru Regia: Kelly AsburyManou - Aventuri în zbor - omenire, s-ar transforma în ceva mult mai Luni: ora 20.00
Cu: Emma Roberts, Janelle Monáe, Nick sinistru?2D Jonas, Charli XCX, Gabriel IglesiasTicăloasele – 2D

Regia: Andrea Block, Christian Haas Gen film: Animaţie, varianta dublatăRegia: Chris Addison Informaţii suplimentare: Cu: Richard Balint voce (versiune română) Rating: AG Cu: Rebel Wilson, Anne Hathaway, Tim Blake 
Ives, Sebastian Lupu voce (versiune română) tel: 0242-312800 şi site:www.culturalcl.ro Nelson Premiera în România: 10.04.2019
Parzival, Sorin Ionescu voce (versiune Sediul: Parcul central, Bulevardul 1 Mai , nr. Gen film: Comedie Neobişnuiţii locuitori din Uglyville îşi mai română) Poncho, Paul Zurbău voce (versiune 5A

Durata: 94 minute aruncă uneori privirile către cer, de unde mai română) Manu, Alina Leonte voce (versiune Preţul biletelor (acelaşi pt. filme 3D şi 2D):
apare câte o păpuşă unicat, gata să se alăture Premiera în România: 10.05.2019română) Kalifa, Ciprian Ciuciu voce (versiune 

8 lei – copii cu vârste de maxim 14 anicomunităţii. Aici ciudăţenia este celebrată, română) Luc, Gabriela Codrea voce (versiune “Ticăloasele” le are în prim plan pe Anne 
12 lei – persoane cu vârste peste 14 aniparticularităţile sunt apreciate, iar română) Blanche, Pavel Sîrghi voce (versiune Hathaway şi Rebel Wilson, două artiste în 

frumuseţea este sărbătorită dincolo de Nu se efectuează rezervări.română) Yusuf, Georgia Găprărin voce escrocherii şi în tot felul de alte stratageme 
aparenţe.(versiune română) Francoise, Anda Tămăşanu Biletele pot fi cumpărate cu o săptămână menite să îi lase cu buzele umflate şi cu 

voce (versiune română) Brigitte, Sofia înainte de data spectacolului.conturile goale pe bărbaţii care, într-un fel Curajoasa Moxy şi prietenii ei trăiesc cu 
Oprescu voce (versiune română) Patty. sau altul, le-au greşit sau nu, vreodată. bucurie zi de zi, într-un loc unde posibilităţile În zilele de luni filmul rulează începând cu ora 
Gen film: Animaţie, varianta dublată În timp ce una e versată, stilată, sofisticată şi sunt nelimitate. 20.00.

9ACTUALITATE8 ACTUALITATE

CINEMA 3D/2D Program Cinema 3D/2D Călăraşi în perioada 10 - 23 mai 2019

Editat de Agenţia de Presã şi Publicitate: TOTAL MEDIA SRL

Telefon: 

0722.235.508; 

Director: Octavian CÂJU

Redactor: Liliana Ciolacu

Tehnoredactare: 

SC Look Design SRL

Tiparul executat la 

Mediaprint Călăraşi

Preluarea integralã 
sau parţialã a 
materialelor 

cuprinse în ARENA, 
fãrã acordul scris al 
conducerii redacţiei 

se va pedepsi 
conform legii.

Conform art.206 CP, 
responsabilitatea pentru 

conţinutul articolelor 
aparţine autorului.

Teodorescu. Centrul Judeţean de Cultură şi Creaţie Călăraşi, 
instituţie subordonată Consiliului Judeţean Călăraşi, vă Festivalul se va încheia, duminică 19 mai, cu recitalurile 
invită în perioada 17 – 19 mai 2019, la cea de-a XXXI -a extraordinare susţinute de Adrian Enache şi Vunk.

ediţie a Festivalului – concurs naţional de interpretare 
Din juriul festivalului vor face parte specialişti şi personalităţi 

a muzicii uşoare româneşti  ”FLORI DE MAI”. consacrate ale muzicii uşoare româneşti: Daniela Vitcu, Viorel 
Gavrilă, Ileana Şipoteanu, Liviu Manolache şi Bogdan Dragomir.Concursul va avea loc în Sala de spectacole  ”Barbu Ştirbei”, iar 

Gala Laureaţilor pe scena amplasată pe esplanada din faţa  Prezentatorul festivalului este Ionuţ Dulgheriu.
Centrului Judeţean de Cultură şi Creaţie Călăraşi. 

Intrarea liberă.
Prima seară de concurs îi va avea ca invitaţi în recital pe Mirabela 

MANAGER,Dauer şi Ionuţ Dulgheriu, iar în a doua seară publicul prezent în 
Ing. Jur. Virgiliu DIACONUsală se va bucura de melodiile lui Gabriel Dorobanţu şi Liviu 

Banca Naţională a României 
(BNR) a anunţat, joi, că indicele 
de referinţă trimestrial pentru 
creditele acordate 
consumatorilor (IRCC), care va 
înlocui ROBOR, în funcţie de 
care sunt calculate dobânzile la 
creditele în lei, este 2,36%. 
Indicele ROBOR la 3 luni era, în 
30 aprilie, 3,37%.

“Guvernarea PSD-ALDE luptă pentru 
ca românii să aibă o viaţă mai bună, 
să fie respectaţi oriunde în lume şi să 
fie trataţi corect. O primă victorie 
importantă este faptul că am reuşit să 
scădem ratele românilor cu credite în 
lei.” a declarat pentru 
www.arenamedia.ro liderul ALDE 
Călăraşi, consilierul judeţean, 
Laurenţiu State care a mai adăugat 
“Acum, acuzaţiile că ROBOR-ul ar 
putea fi manipulat nu se vor mai 
susţine având în vedere că noul mod 
de calcul este unul transparent şi Indicele IRCC, anunţat joi, pentru care se împrumută EFECTIV băncile 
corect. Pentru a înţelege şi mai bine prima dată, de BNR, este 2,36%.între ele, nu la cât intenţionează. Deci, 
situaţia trebuie spus că ROBOR-ul se la valoarea reală.“ În 30 aprilie, indicele ROBOR la 3 luni 
calcula înainte ca fiind media era 3,37%, iar indicele ROBOR la 6 luni În opinia sa, “În mod categoric, trebuie aritmetică ponderată a dobânzilor la era 3,42%.ca noul indice să se aplice şi creditelor care unele bănci intenţionau să se 

în derulare, amendament pe care Din 2 mai, BNR va publica indicele împrumute între ele timp de 15 
ALDE îl va susţine în Camera zilnic şi, la sfârşitul fiecărui trimestru, minute, între ora 10:45 şi 11:00. După 
Deputaţilor!” valoarea actualizată a indicelui de ora 11:00, băncile se împrumutau la 

referinţă pentru creditele cât vroiau, cu dobânzi mai mici. Acest Indicele de referinţă pentru creditele 
consumatorilor.mecanism netransparent a făcut ca de acordate consumatorilor (IRCC), 

cele mai multe ori ROBOR-ul să fie la publicat începând din 2 mai, se Noul indicator a fost introdus prin 
o cotă ridicată artificial. În acest calculează ca medie aritmetică a Ordonanţa de urgenţă 19/2019, care 
moment, după modificarea legii, ratelor de dobândă zilnice ale modifică OUG 114/2018, introdusă în 
ROBOR-ul se calculează ca medie tranzacţiilor interbancare din ultimul decembrie 2018, prin care a fost 
aritmetică ponderată a dobânzilor la trimestru al anului trecut. introdusă şi taxa pe activele bancare.

Pe 26 mai, românii sunt chemaţi la urne pentru a-şi desemna 
reprezentanţii la Bruxelles. Liderul ALDE Călăraşi, Laurenţiu 
State a declarat pentru www.arenamedia.ro că românii au 
nevoie de europarlamentari care să susţină cu tărie 
interesele româneşti. “Trebuie să schimbăm felul în care 
activează aleşii noştri în Parlamentul European. Adică mai 
puţini aplaudaci bruxellezi (adică cei care aprobă cuminţi ce 
zic fraţii lor mai mari) şi mai mulţi parlamentari care să 
susţina interese româneşti. Am avut şi avem în Parlamentul 
European oameni care s-au specializat în defăimarea ţării, în 
denunţuri aberante. Au mers mai departe şi au promovat 
ideea că România e bolnavul Europei, precum se spunea pe 
vremuri despre Imperiul Otoman.” a spus State care a 
continuat “Vrem în Europa, dar vrem să fim europeni egali cu 
toţi ceilalţi, nu ca unii strecuraţi pe uşa din dos în casă şi 
aşezaţi la masa servitorilor. UE este casa noastră şi vrem să 
contribuim la soliditatea, unitatea şi prosperitatea ei.”

State a mai adăugat că liderii UE ar trebui să-şi revizuiască 
atitudinea faţă de ţara noastră subliniind că alegerile în sine 
sunt importante în contextual în care provocările Uniunii 
Europene sunt mai mari ca niciodată. “Liderii Uniunii să-şi 
revizuiască atitudinea faţă de România. Nu e cazul să fim puşi 
pe coji de nucă doar pentru că vrem o justiţie liberă şi 
independentă desprinsă de influenţe oculte. Spunem despre 
fiecare alegeri care au loc că sunt cele mai importante. Însă, 
alegerile europene din acest an au o însemnătate deosebită 
pentru România şi toate statele Uniunii. Ele sunt mai 
importante decât de obicei pentru că provocările Uniunii 
sunt mai mari ca niciodată. Cea mai importantă provocare 
este dată de Brexit, care a dovedit clar că actuala conducere 
de la Bruxelles a pierdut busola şi nu a reuşit să facă nimic 
pentru a opri acest dezastru. A profita de o greşeală pe care 
liderii Marii Britanii au făcut-o şi să împingi Marea Britanie pe 
scări în loc să găseşti soluţii pentru a o păstra în Uniune este 
o greşeală. Dacă Marea Britanie va pleca, UE va pierde o voce 
importantă în sprijinul libertăţilor şi dereglementării. 
Uniunea va deveni mai slabă. Ultimii ani ne-au arătat că 
Uniunea Europeană are un deficit de democraţie. Birocraţii 
nealeşi de nimeni de la nivelul Comisiei au devenit mult prea 
puternici în comparaţie cu aleşii naţiunilor. Ţările mari din UE 
încearcă să impună soluţii cu care nu putem fi de accord, 
cum este UE cu două viteze.”

Centrul de Sociologie Urbană şi Regională (CURS) a măsurat în 
doua studii din acest an cum ar sta lucrurile dacă în Turul II ar fi 
Klaus Werner Iohannis vs. Călin Popescu Tăriceanu şi Klaus 
Werner Iohannis vs. Liviu Nicolae Dragnea. Studiile au fost 
efectuate în lunile februarie (13-28 februarie) şi aprilie (5 aprilie - 
28 aprilie) pe un eşantion de 1.500 de persoane, prin interviuri 
faţă în faţă, la domiciliul respondenţilor, cu o marjă de eroare de 
2,5%.

-În Februarie, într-un tur II, între Klaus Werner Iohannis şi Călin 
Popescu Tăriceanu scorul ar fi de 42 la 37, iar Klaus Werner 
Iohannis vs. Liviu Nicolae Dragnea ar fi de 47 la 24.

-În aprilie, într-un tur II, între Klaus Werner Iohannis şi Călin 
Popescu Tăriceanu scorul ar fi de 42 la 42, iar Klaus Werner 
Iohannis vs. Liviu Nicolae Dragnea ar fi de 51 la 30.

“Datele arată ceea ce ştiam deja şi anume că actualul 
preşedinte, Klaus Iohannis poate fi bătut de domnul Călin 
Popescu Tăriceanu în cursa pentru Palatul Cotroceni. Acest lucru 
nu surprinde pe nimeni având în vedere că locatarul de la 
Cotroceni s-a evidenţiat doar prin vacanţe de lux, prin acţiuni 
menite să-i servească interesului propriu (ex. Referendumul pe 
justiţie) sau prin blocajele la care a supus guvernul.” a declarat 
pentru www.arenamedia.ro preşedintele interimar al organizaţiei 
judeţene ALDE Călăraşi, Laurenţiu State care a mai adăugat “Să 
ne aducem aminte că domnul Klaus Werner Iohannis spunea pe 
23 ianuarie 2015 că vrea să fie un altfel de preşedinte, însă a 
ajuns să fie mai rău decât Băsescu. „Eu propun altfel de politică, 
fără scandaluri, show-uri, pe mine nu o sa mă vedeţi acuzând 
premierul la TV pe ceva ce a făcut sau trăgându-l de urechi, nu 
aşa se face politică şi am spus de atâtea ori că voi colabora 
instituţional, corect, cu orice guvern. Preşedintele nu este ales să 
distreze oamenii!”, spunea Iohannis.”

State e convins că România are nevoie de un preşedinte capabil 
să-I unească pe cetăţenii ei, subliniind că liderul ALDE, Călin 
Popescu Tăriceanu are această capacitate. “România are nevoie 
de un preşedinte care să-i unească pe români, să le apere 
interesele oriunde în lume şi să contribuie la dezvoltarea ţării. 
Domnul Tăriceanu are capacitatea de a face aceste lucruri, însă 
mai multe vom vorbi după alegerile europarlamentare.” a 
conchis State.

Numirea a doi judecători CCR, câte unul din partea pentru www.arenamedia.ro, preşedintele interimar al 
ALDE Călăraşi, Laurenţiu State care a continuat Camerei Deputaților și Senatului, a prins, marți, Opoziția 
“Reprezentanţii Opoziţiei ar trebui să fie mai îngrijoraţi nu doar divizată, ci și incapabilă să adune toate voturile 
de faptul că la ultimele două voturi importante care au propriilor colegi pentru candidatul lor. Însă marea 
avut loc, nu au reuşit să aibă voturile propriilor surpriză a venit la vot când candidații PNL și USR nu au 
parlamentari. Atât PNL, cât şi USR sunt mai preocupate fost votați de toți colegii lor nici în Camera Deputaților și 
de campanie, decât de Parlament şi de respectarea nici în Senat. Episodul vine după ce USR și PNL s-au făcut 
programului Legislativului. În momentul în care sunt 

de râs și luni, în Senat, la moțiunea anti-Teodorovici.
incapabili să obţină rezultate, să-şi aducă proprii oameni 

“Ambii candidaţi, şi de la Senat şi de la Cameră au fost la vot, atât PNL, cât şi USR încep să acuze votul din 
aleşi cu un vot clar, confortabil. Aceşti candidaţi sunt Parlament, încep să acuze acapararea unor instituţii. 
candidaţii care au fost votaţi atât de PSD, cât şi de ALDE, Asta este opoziţia pe care o avem: fără argumente, fără 
deci sunt asumaţi de ambele partide.” a menţionat proiecte, doar cu lozinci şi nimic mai mult.”

Călin Popescu Tăriceanu a afirmat că organizaţiei judeţene ALDE Călăraşi, împotrivă, e o dovadă de 
recomandarea ALDE către membrii şi Laurenţiu State. inconştienţă. A bruia sau a manipula 
simpatizanţii partidului este să nu alegerile PE doar pentru un mic 
voteze la referendumul din 26 mai beneficiu electoral este o jignire 
"pentru a nu face jocul preşedintelui", adusă românilor. Alegerile pentru PE 
catalogând referendumul privind sunt importante pentru că acolo se 
justiţia drept "o temă parazitară, care vor stabili direcţiile UE pentru viitorii 
ocultează alegerile", potrivit news.ro. ani (buget, o Europă cu 1 sau mai 
Şeful ALDE a mai subliniat că există un multe viteze, egalitatea subvenţiilor 
"deficit de dezbatere" pe temele pentru agricultori, încetarea dublului 
europene şi că nu era nevoie de standard pentru produse, egalitate 
referendumul pe teme de justiţie reală între toţi cetăţenii UE). Asta ar 
convocat de preşedintele Klaus trebui să discutăm în campanie, nu 
Iohannis. “Referendumul este o fanteziile dlui Iohannis.”
încercare de manipulare a alegerilor APADOR-CH afirmă că întrebările de 
PE. Este dorinţa dlui Iohannis de a la referendumul din 26 mai se vor 
intra în campanie electorală pentru constitui "într-un simplu sondaj de 
prezidenţiale. Poate încearcă să ajute Potrivit acestuia “Preşedintele opinie naţional", întrucât presupun 
PNL, dar este o greşeală pentru că nu Iohannis nu reuşeşte să între, nici modificarea Constituţiei: Demersul nu 
PNL profită de acest referendum, ci după 5 ani, în pielea de preşedinte al va avea urmări juridice şi cu atât mai 
partidul aripii tinere a securităţii.” E tuturor românilor. A diviza românii în puţin influenţe asupra luptei 
de părerea preşedintele interimar al cei care sunt cu el şi cei care sunt anticorupţie.

L. State: Datele sondajului 
realizat de CURS arată 

ceea ce ştiam deja!

n ALDE Călăraşi

L. State: Asta este opozitia pe care o avem: 
fără argumente, fără proiecte, doar cu lozinci

Tăriceanu: Recomandarea noastră este să nu se voteze la 
acest referendum, pentru nu a intra în jocul preşedintelui

L. State: Vrem în Europa, 
dar vrem să fim europeni 

egali cu toti ceilalţi

n ALDE Călăraşi

L. State: Am reuşit să scădem 
ratele românilor cu credite în lei

Manou - Aventuri în zbor (2D), Ticăloasele (2D), 
UglyDolls: Păpuşi în Bucluc (2D) şi Focviu (2D)

Festival-concurs naţional de interpretare a muzicii uşoare 
româneşti ”FLORI DE MAI” / Ediţia a XXXI-a / 17-19 mai 
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