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CULTURÃ

Între Caragiale şi stagiunea
călărăşeană permanentă

n
CJCC Călăraşi

Invitaţie la teatru: Bărbaţii
la 40, Femeile la 43, vineri,
28 februarie, ora 19.00
Centrul Judeţean de Cultură şi Creaţie Călăraşi
deschide Stagiunea de Teatru 2020 vineri, 28
februarie - ora 19.00, cu piesa de teatru Bărbatii
la 40, Femeile la 43.
Este un spectacol despre criza prin care trec aproape
toate cuplurile cel puţin o dată în viată. Dacă despre
bărbaţi este bine ştiut faptul că “middle age crisis” se
manifestă la 40 de ani, despre femei încă se discută. La
30, la 35 sau la 43?
Să te înşele soţia cu “cel mai prost din clasă”, să te prindă
criza de la 40 cu un milion de euro în cont sau să fii
părăsit pentru că eşti un om prea bun la suflet, sunt
problemele cu care se confruntă personajele noastre
surprinse în trei tablouri: la 29, la 40 şi apoi la 43 de ani.
În distributie: Leonid Doni, Andreea Mateiu şi Octavian
Strunilă.
Scris si regizat de Octavian Strunilă.
Biletele şi abonamentele pentru întreaga stagiune de
teatru (10 spectacole), se pot achiziţiona de la Casa de
Bilete a C.J.C.C. Călăraşi, incepând cu data de 24
februarie.
Program casă de bilete: de luni până joi de la 08.00 –
12.00 şi vinerea de la 08.00 la 10.00.

Chiar în plenul şedinţei Consiliului
Judeţean, desfăşurată joia trecută,
managerul Centrului de Cultură şi Creaţie
Călăraşi, Virgil Diaconu, a fost chestionat
de către vicepreşedintele CJ, Valentin
Barbu, în legătură cu creşterea numărului
de angajaţi ai instituţiei subordonate pe
care o conduce de la 23 la 55, îngrijorat,
pesemne, de cheltuirea "nejudicioasă" a
banului public!
Aflat probabil în campanie electorală după
ce partidul l-a desemnat candidat pentru
şefia CJ, Barbu “a trăit” şi un uşor moment
stânjenitor după ce preşedintele Iliuţă i-a
reamintit că în calitate de vicepreşedinte
CJ ar fi trebuit să cunoască răspunsul,
răspunzând, conform fişei postului, de
activitatea CJCC în calitate de coordonator.
Dacă atunci, Diaconu n-a mai avut
“posibilitatea” să răspundă, o face acum
susţinând ”La sosirea mea în această
instituţie erau 33 de angajaţi şi nu 23, aşa
cum în mod eronat a fost informat domnul
cu întrebările. În afară de acei 33, aveam
următoarele posturi neocupate: director
adjunct, jurist, şef resurse umane, contabil
şef, şef serviciu cultural, şef cinematograf,
şef serviciu achiziţii, iar şofer era toboşarul
de la fanfară, în condiţiile în care parcul
auto cuprinde cinci autovehicule, între

care două microbuze şi un autocar (pentru
care e obligatoriu să ai doi şoferi cu permis
categoria D şi cu atestat profesional!). Nu
aveam nici casierie şi nici casier! Serviciul
achiziţii avea un interimar fără calificare în
achiziţii, iar la serviciul cultural aveam
interimar un biolog! Parcă eram în schiţele
lui Caragiale!”
n
Domnule Diaconu, cum de se ajunsese,
totuşi, în această situaţie?
După cum, probabil, ştiţi, acest centru a
fost deprofesionalizat în mod automat
atunci când, în mandatul lui ”Ducu”, o
firmă pe nume Mix Music a contractat
toate spectacolele pe care le organiza în
mod normal Centrul de Cultură, astfel

încât timp de 3(trei) ani, salariaţii centrului
au fost folosiţi doar ca să stea de pază pe
la uşi şi garderobă, condiţii în care şi 23 ar
fi fost mulţi. Câte creioane poţi să te faci
că ascuţi zilnic prin birouri?
n
Se observă în ultimul timp o avalanşă
de spectacole extraordinare, apreciate de
public indiferent de vârstă. Cum reuşiţi?
Cei 33 pe care i-am găsit aici sunt oameni
dornici de a demonstra că sunt capabili şi
că acei trei ani de stat ”pe bară” nu i-au
făcut să-şi piardă entuziasmul pentru
această muncă frumoasă. Cu câteva
„implanturi” de profesionişti dedicaţi –
cum sunt directoarea adjunctă, şeful
serviciului Achiziţii, şefului
compartimentului Resurse umane,
contabilul şef, juristul - şi cu multă dăruire
din partea tuturor, azi putem să spunem
că am reuşit, cu sprijinul preşedintelui
Consiliului Judeţean, Vasile Iliuţă, să
transformăm viaţa culturală a Călăraşiului
într-o stagiune permanentă, aducând
astfel bucurii mult mai multora dintre
concetăţenii noştri iubitori de frumos. Şi
toate acestea, cu numai 44% din bugetul
anului anterior.
n
Deci cei 55 de „negri mititei” sunt
numai în imaginaţia unora care ar trebui
să ştie ce votează în şedinţe, ca să nu
spunem mai multe?
Mă feresc să comentez competenţele unor
şefi, fie ei şi vremelnici. De comentat ar
trebui să comentaţi dumneavoastră,
ziariştii.
n
Mulţumesc!

n
CJCC Călăraşi

V. Diaconu: Lansăm, în premieră, în
acest an programul „Aurul de Bărăgan”!
Managerul Centrului Judeţean de Creaţie şi Cultură
Călăraşi, instituţie finanţată de Consiliul Judeţean, a
declarat miercuri, în faţa consilierilor judeţeni că instituţia
pe care o conduce în parteneriat cu Palatul Copiilor va lansa
programul „Aurul de Bărăgan” care vizează identificarea
talentelor călărăşene, din întreg judeţul, indiferent de
vârstă.
n
Miercuri în cadrul primei şedinţe ordinare de plen a Consiliului
Judeţean aţi afirmat în faţa consilierilor judeţeni că pentru acest
an intenţionaţi să lansaţi programul intitulat “Aurul de Bărăgan”.
Despre ce este vorba?
Da, ne-am propus, la sugestia domnului preşedinte Vasile Iliuţă, ca
în acest an să ne dezvoltăm şi pe partea de creaţie şi tradiţie. În
acest sens, specialişti din cadrul CJCC Călăraşi si Palatului Copiilor
lucrează încă de la începutul anului la elaborarea regulamentului
de funcţionare a acestui program. În linii mari ne dorim ca echipe
mixte din cadrul CJCC să se deplaseze în toate localităţile din

judeţul nostru şi să identifice valori călărăşene, în toate artele,
indiferent de vârsta. Căutăm talente muzicale, formaţii de dans,
pictori, poeţi, tradiţii de mult uitate pe care dorim să la scoatem la
lumină, ca să zic asa, inclusiv reţete culinare vechi, mesteşugari,
obiceiuri.
n
Aveţi şi un buget în acest sens?
Da, am prevăzut un buget generos, zic eu, circa 300.000 lei, din
care vom acorda şi premii pentru participanţii care vor ajunge în
marea finală, programată la Călăraşi, în luna octombrie.
Semifinalele se vor desfăşura la Lehliu, Olteniţa şi Călăraşi, unde
primii 8 clasaţi vor fi premiaţi şi vor obţine dreptul de a evolua în
finală.
Suntem pregătiţi ca pentru cei ce vor câştiga acest concurs să le
asigurăm profesori şi şcolarizări astfel încât atunci când vor evolua
la festivaluri şi concursuri să reprezinte cu cinste şi mândrie judeţul
nostru.
n
Mulţumesc!

n
CJCC Călăraşi

La Vie En Rose: Spectacol –
concert “EMY DRĂGOI &
GRANDE ORCHESTRA”, duminică,
8 martie, ora 18.00
Ce se întâmplă când muzica din „Oraşul luminilor” se întâlneşte
cu muzica din” Micul Paris”? Un spectacol plin de energie, de
culoare şi de pasiune, un spectacol care aduce alături,
transmiţându-le apoi publicului, melodicitatea acordeonului,
parfumul muzicii din celebrele cartiere pariziene şi autentice
armonii folclorice româneşti reinterpretate.
Grande Orchestra şi Emy Drăgoi au pus bazele unei colaborări muzicale
pline de fantezie şi de originalitate, care va purta spectatorul de pe
străzile din Paris, de pe podurile Senei, din micile bistrouri din
Montparnasse până pe podul bucureştean Mogosoaia, celebrul Palat
Regal si cunoscutul pasaj Lipscani. Totul într-o atmosferă de sărbătoare,
în stilul anilor 20-30', în ritmurile unor genuri musicale - swing şi
manouche - cu un farmec aparte, care au făcut şi continuă să facă istorie.
Un spectacol eveniment care aduce în faţa publicului artisti compleţi: Emy
Drăgoi, Aylin Cadîr, Toni Grecu, Grande Orchestra şi corul ALL'S Choir.
Ipostaza în care artiştii se prezintă publicului poate părea inedită, dar
este pe deplin justificată de background-ul lor artistic. Puţini ştiu că
actriţa Aylin Cadîr - un nume consacrat pe scena de teatru şi în filmografia
românească, cu numeroase prezenţe la radio şi televiziune - are de fapt o
pregătire muzicală solidă şi legături nu doar tangenţiale cu muzica.
Spectacolul va avea loc duminică, 8 martie, începând cu ora 18.00, la
Sala „Barbu Știrbei” a Centrului Judeţean de Cultură şi Creaţie Călăraşi.

Anunţ
Centrul Judeţean de Cultură şi
Creaţie Călăraşi anunţă
începerea înscrierilor în
următoarele proiecte:
1. Grupul Flores Campi –
lecţii de canto
2. Ansamblul Bărăganul –
dansuri populare şi solişti
de muzică populară
3. Corul Camerata Danubii
4. Trupa de teatru Trepte
5. Taraful Bărăganul Junior
Cererea de înscriere poate fi
descărcată de pe site-ul
nostru din secţiunea Info
publice/Documente
Manageriale/Diverse sau
poate fi solicitată direct la
secretariatul instituţiei unde
se şi depune după completare
împreună cu documentele
solicitate.
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SPORT

n
Liga a 2-a / Et.22: Petrolul Ploieşti – Dunărea 2-0!

Etapa a 22-a / Rezultate

Debut cu stângul în 2020!

Ocaziile “s-au răzbunat”, Petrolul
marcând al doilea gol, şi ultimul al jocului
în minutul 66. Marinescu, neobosit
aproape tot meciul, a centrat de pe
dreapta dintr-un corner, Deac a deviat cu
capul de la prima bară către cea de-a
doua, acolo unde Răuţă a trimis în
blocajul unul adversar trântit pe jos.
Mingea a ajuns la Blănaru care trimit
plasat pe jos cu latul din 7-8 metri,
Calancea neavând reacţie.
Elevii Lui Cristi Pustai au căutat golul de
onoare măcar însă în două rânduri (69 şi
90) Honciu irosind bune oportunităţi.
Dunărea pierde nu doar partida ci şi locul
în clasament, coborând de pe 11 pe 12.
Sâmbăta viitoare “galben – albaştrii” vor
juca acasă cu FK Csikszereda, partida fiind
programată sâmbătă, 29 februarie, de la
ora 11.00.

Petrolul Ploieşti Dunărea Călăraşi 2-0
Dunărea şi-a dorit mult să
debuteze cu dreptul în 2020 deşi
ştia prea bine că Petrolul,
adversara sa din runda a 22-a, nui o echipă de pluton. Dimpotrivă,
„lupii galbeni”, sub comanda unui
alt tehnician, Costel Enache, sunt
decişi să facă un mini – retur de
excepoţie care să-i ducă măcar pe
locul 3, accesibil pentru barajul
de promovare.
Echipa noastră a început bine reuşind în
minutul 8 să pună în dificultate reduta
prahoveană. Bărboianu are la marginea
careului o intervenţie de „roşu”,
nesancţionată însă de centralul
bucureştean, Iulian Dima. Bawab bate
bine lovitura liberă de la 17 metri însă
Deac intervine salvator, eliminând
pericolul de la poarta lui Avram. A fost
momentul cheie al jocului, destul de
probabil altfel s-ar fi derulat ostilităţile în
teren dacă Petrolul ar fi continuat în 10!
Gazdele revin repede în joc şi deschid
scorul 6 minute mai târziu. Marinescu
trimite din corner în colţul careului mic
de unde Deac, mai rapid decât Rusu,
pune capul trimiţând sub transversală
balonul în plasă.
În minutul 30, Blănaru scapă pe

contraatac, pătrunde în careu, reuşeşte
să atuingă mingea apărată până la urmă
de Krell cu preţul unui accidentări. După
Straton pe care l-a scos din circuit preţ de
câteva luni după ce i-a produs o
accidentare urâtă la Călăraşi pe când
evolua la Hermannstadt, în liga 1, „Blană”
l-a trimis şi pe Krell la Ambulanţă şi n-ar fi
exclus ca austriacul să absenteze o
perioadă. În locul său a intrat Calancea, în
minutul 36, după ce Krell a acuzat dureri
în minutul 34!
Dunărea putea egala în al doilea minut al
prelungirilor. Honciu a intrat în careu pe
stânga, a centrat către bara a doua, de
unde Bawab a sărit mai sus decât Ţicu,
reluând cu capul din doi metri, din unghi,
în transversală!
După pauză, jocul Dunării e mult mai
consistent, mai elaborat, “galben –
albaştrii” trecându-şi în cont două ocazii
importante. În minutul 59, Bawab, în
careu, l-a fentat pe Ţicu şi a tras plasat de
la 10 metri, spre colţul lung, însă
Manolache a deviat în corner, mingea
prelingându-se pe lângă bara din dreapta
lui Avram. deviază şi balonul trece de
puţin pe lângă bară.
Cinci minute mai târziu, Boboc face o
cursă bună pe dreapta finalizată cu o
centrare până la Zaluschi care din 14-15
metri, aproape central reia defectuos cu
latul, multă în stânga.

Etapa a 19-a / Sâmbătă, 29 februarie, ora 14.00

Clasament
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

16
14
12
11
10
10
10
10
10
8
7
7
5
5
5
4
3
2

2
1
1
4
2
2
2
1
0
2
3
0
3
2
1
0
0
0

0 71-10
3 68-16
5 70-21
3 56-30
6 66-38
6 48-37
6 42-34
7 51-25
8 50-39
8 49-42
8 42-47
11 26-43
10 43-62
11 29-52
12 36-58
13 33-76
15 28-108
16 23-93

n
AJF Călăraşi / Liga a 4-a

Sâmbătă se reia
campionatul ligii a 4-a

ACS Roseţi – Dunărea Ciocăneşti
Petrolul Ileana – Unirea Mânăstirea
Steaua Radovanu – CSM Olteniţa
Progresul Fundulea – Conpet Şt. cel Mare
Tricolorul Jegălia – Unirea Dragalina
Victoria Lehliu – Victoria Chirnogi
Vulturii Gălbinaşi – Venus Independenţa
Dunărea Grădiştea – Viitorul Curcani
Spicul Vâlcelele - Partizan Crivăţ

1. Venus Independenţa
2. Unirea Mânăstirea
3. CSM Olteniţa
4. Partizan Crivăţ
5. ACS Roseţi
6. Viitorul Curcani
7. Spicul Vâlcelele
8. Dunărea Ciocăneşti
9. Victoria Chirnogi
10. Dunărea Grădiştea
11. Victoria Lehliu
12. Progresul Fundulea
13. Steaua Radovanu
14. Tricolorul Jegălia
15. Unirea Dragalina
16. Petrolul Ileana
17. Vulturii Gălbinaşi
18. Conpet Şt. Cel Mare

Au marcat: Gabriel Deac (16), Ştefan
Blănaru (66)
Petrolul: 12. Raul Avram – 20. Ştefan
Bărboianu, 23. Andrei Răuţă, 30. Antoniu
Manolache, 18. Valentin Ţicu – 5. Leonel
Pierce, 3. Meza Colli – 27. Gabriel Deac
(17. Tudor Saim, 83') 10. Laurenţiu
Marinescu (cpt.) (33. Cristian Sîrghi,
90+2'), 8. Pol Roige – 89. Ştefan Blănaru
(9. Younes Hamza, 77')
Rezerve: 1. Cezar Lungu – 15. Alberto
Olaru, 22. Mihai Niţescu, 19. Mario Bratu,
Antrenor: Costel Enache
Dunărea Călăraşi: 1. Stefan Krell (33.
Nicolai Calancea, 36') – 22. Ionuţ Sîrbu,
20. Bogdan Şandru (cpt.), 6. Ahmet
Ozcan, 5. Bogdan Jica – 14. Ariel Lopez (7.
Mădălin Tudoran, 59'), 8. Robert Boboc –
29. Adrian Zaluschi, 11. Thaer Bawab (17.
Mediop Ndiaye, 75'), 10. Georgian
Honciu – 90. Bogdan Rusu.
Rezerve: 15. Claudiu Vereş, 27. Gaston
Mendy, 4. Cristi Raiciu, 2. Alexandru
Sabangeanu
Antrenor: Cristian Pustai
Au arbitrat: Iulian Dima (Bucureşti) Romică Bîrdeş (Piteşti) şi Raul Constantin
Ghiciulescu (Lugoj); Rezervă: Marius
Chiţu (Târgovişte)
Observatori: Zoltan Tamaş (Odorheiu
Secuiesc) şi Ciprian Anton (Suceava).

50
43
37
37
32
32
32
31
30
26
24
21
18
17
16
12
9
6

Campionatul judeţean de fotbal se reia
sâmbătă, 29 februarie când sunt programate, de
la ora 14.00, partidele din cadrul etapei a 19-a.
Ocupanta primul lui loc, Venus va merge la
Curcani pentru duelul cu penultima clasată,
Vulturii Gălbinaşi. Oaspeţii nu-şi pun decât
problema scorului în tur câştigând cu 15-1!
Unirea Mânăstirea, echipa ca speră să ajungă la
barajul de promovare în L3 în cazul în care Venus
va ocupa finalmente, primul loc, are o misiune
uşoară la Ileana, în faţa Petrolului.
Terminând anul trecut pe 3, CSM Olteniţa va
debuta tot în deplasare, urmând a-şi măsura
forţele cu Steaua Radovanu.
Derby-ul etapei se va juca la Lehliu Gară între
Victoria şi Victoria Chirnogi, ocupantele locurilor
11, respectiv 9.
La Roseţi, Spicul şi Dunărea Ciocăneşti pornesc cu
şanse egale, gazdele încercând totuşi să-şi ia
revanşa după eşecul din tur. Luptă încinsă se
anunţă şi la Floroaica între Spicul Vâlcelele şi
Partizan, în tur, victoria surânzând celor din Crivăţ
cu 4-3.
În deschidere, începâţnd cu ora 12.00 sunt
programate partidele din campionatul de juniori
U19.

Universitatea Cluj – FC Argeş
1-1
Au marcat: Sebastian Mailat (77) / Andrei Blejdea (43)
Farul Constanţa – Concordia Chiajna
3-0
Au marcat: Antonio Cruceru (7 – pen., 14-pen., 58) / Stelian
Cucu (90)
CS Mioveni – Viitorul Pandurii
0-2
Au marcat: Alexandru Bădăuţă (20), Daniel Paraschiv (57)
Sportul Snagov – SCM Gloria Buzău
0-3
Ripensia Timişoara – Metaloglobus
3-0
Au marcat: Tudor Călin (23), Caius Lungu (29), Claudiu Apro
(32 / pen.)
Petrolul Ploieşti – Dunărea Călăraşi
2-0
Au marcat: Gabriel Deac (17), Ştefan Blănaru (66)
Pandurii Tg. Jiu – CSM Reşiţa
1-4
Au marcat: Adrian Tănăsoiu (43 – pen.) / Emanuel Dat (60),
Laurenţiu Breşneni (71, 89), Victoraş Astafei (90)
FK Csikszereda – UTA Arad
0-6
Au marcat: Florin Ilie (110, Romario Moise (33), Alexandru
Ioniţă (43), Cristian Melinte (54), Valentin Buhăcianu (58),
David Miculescu (74)
FC Rapid – Turris Turnu Măgurele
0-0
ASU Poli Timişoara a stat.

Clasament
1. UTA Arad
2. CS Mioveni
3. FC Rapid
4. FC Argeş
5. Petrolul Ploieşti
6. Turris Oltul
7. Farul Constanţa
8. ASU Poli
9. SCM Gloria
10. Metaloglobus
11. Viitorul Pandurii
12. Dunărea
13. Ripensia
14. Univ. Cluj
15. FK Csikszereda
16. CSM Reşiţa
17. Concordia
18. Sportul Snagov
19. Pandurii Tg. Jiu

21
21
21
21
21
20
21
20
21
21
21
21
21
21
21
21
20
21
21

13
10
10
9
9
9
9
8
9
8
8
7
6
5
5
5
5
2
1

5
7
6
7
7
6
5
7
4
7
6
6
9
11
7
6
6
3
5

3
4
5
5
5
5
7
5
8
6
7
8
6
5
9
10
9
15
15

43-13
35-21
32-19
29-24
21-19
33-24
27-19
19-10
33-25
23-19
28-27
26-28
27-30
26-22
15-29
29-35
17-27
18-55
10-45

44
37
36
34
34
33
32
31
31
31
30
27
27
26
22
21
21
9
8

Etapa a 23-a
n
Sâmbătă, 29 februarie
11.00 Dunărea Călăraşi – FK Csikszereda
11.00 UTA Arad – Ripensia Timişoara
11.00 Metaloglobus – Sportul Snagov
11.00 Viitorul Pandurii – Pandurii Tg. Jiu
11.00 Turris Turnu Măgurele – Concordia Chiajna
13.00 Petrolul Ploieşti – Farul Constanţa
n
Duminică, 1 martie
11.00 ASU Poli Timişoara – FC Rapid
13.30 FC Argeş – CS Mioveni
17.00 Gloria Buzău – Univ. Cluj
CSM Reşiţa stă.

n
FUTSAL

Dunărea s-a calificat în
Final Four-ul Cupei României!
Pentru a doua oară consecutiv, Futsal Club Dunărea Călăraşi s-a calificat în Final
Four-ul Cupei României la futsal. Marţi seară la Timişoara, Şoty&Co au trecut de
Informatica cu 5-3, deşi la pauză scorul era favorabil gazdelor (2-1).
Dunărea va încerca, astfel, să-şi păstreze trofeul pe care l-a câştigat, în premieră,
anul trecut chiar la Călăraşi.
S-au mai calificat în semifinale Imperial WET Miercurea Ciuc, Autobergamo
Deva şi FK Odorheiu Secuiesc.

n
Sferturi de finală / Rezultate
United Galaţi – Imperial WET
CFF Clujana – Autobergamo Deva
KSE Tg. Secuiesc – FK Odorheiu Secuiesc
Informatica Timişoara – Dunărea Călăraşi

1-2
2-6
3-5
3-5

