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n Olteniţaşi Oana Pellea
Spectacol realizat de Teatrul Naţional 
Bucureşti 

l 19 octombrie, ora 19.00 / My Fair Lady

Textul şi versurile: Alan Jay Lerner. Regia, 
scenariul şi lightdesign: Alice Barb. 

Centrul Judeţean de Cultură şi Creaţie 
Scenografia: Viorica Petrovici, Alice Barb şi 

Călăraşi, instituţie finanţată de Consiliul 
Ovidiu Pascal. Muzica: Frederick Loewe; Judeţean Călăraşi, „a creionat” deja 
Coregrafia: Roxana Colceag. Distribuţia: programul evenimentelor cuprinse în cadrul 
Calina Epuran, Silviu Biriş, Ion Radu Burlan, Stagiunii de Teatru 2020.
Karl Baker/George Capanu, George Liviu Seria spectacolelor a debutat vineri, 28 
Frîncu/Romeo Zaharia, Dana Vulc, Manuela februarie cu piesa de teatru “Bărbaţii la 40, 
Alionte Frîncu, Mihaela Duţu, Rodica Femeile la 43.” Din cauza restricţiilor impuse 
Alexandru, Lucian Vasilescu, Răzvan de pandemia de coronavirus, evenimentul 
Hanganu, Robert Anton, Lăcrămiora teatral “O femeie împărţită la doi”, 
Bradoschi, Ioana Rosu şi Baletul Majestic.programată pe 26 martie, se va desfăşura la o 

data ce va fi anunţată ulterior. Spectacol realizat de Teatrul Toma Caragiu 
Ultimul spectacol din acest an se va desfăşura Ploieşti.
pe 20 decembrie. l 2 noiembrie, ora 19.00 / Şi din 10 n-a mai 

rămas niciunul
Program evenimente

După Agatha Christie . În regia lui Ricard 
Reguant. Distribuţie: Cristi Iacob, Ion Haiduc, l O femeie împărţită la doi / Programat la o 

data ce va fi anunţată mai târziu. Alexandru Conovaru, Şerban Gomoi, Ioana 
Marcoiu, Ioana Barbu, Camelia Pintilie, Victor Distribuţia: Ana Odagiu, Silviu Mircescu, 
Bucur, Andrei Mateiuşi şi Dani Ionescu.Sergiu Costache. Regia: Lucian Ionescu şi Ana 

Odagiu. Spectacol realizat de Teatrul Avangardia
Spectacol prezentat de Rotari Entertainment l 20 decembrie, ora 19.00 / Muzica 
l 27 aprilie, ora 19.00 (data incertă) / Minunată a Crăciunului 
Coaste din viaţa lui Adam

Concert vocal instrumental, în interpretarea 
În distribuţie: Leonid Doni, Paul Ipate, orchestrei, corului şi soliştilor Teatrului 
Octavian Strunilă, Anca Dinicu si Oana Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski” - Spectacol realizat de Teatrul Toma Caragiu Karl Baker. Distribuţia: Cristina Moldoveanu, 
Strunilă. Scenografia: Maria Nicola. Constanţa.Ploieşti Theodora Sandu, Clara Flores, Bogdan Farcas,  
Coregrafia: Oana Strunilă. Regie si scenariu: 

Ioan Coman, Karl Baker, Andrei Radu.l 29 iunie, ora 19.00 / Cei doi tineri din Preţul unui bilet pentru piesele de Octavian Strunilă.
Verona Spectacol realizat de Teatrul Toma Caragiu teatru/spectacolele pentru adulţi este 50 de Spectacol realizat de Rotari Entertainment PloieştiAdaptare de Vlad Trifas după William lei in sală şi 30 de lei la balcon.

l 18 mai, ora 19.00 / Soţ de vânzare Shakespeare. Regia: Vlad Trifas; Traducerea: l 3 iulie, ora 17.00 / Califul Barză Preţul unui bilet pentru piesele de teatru Distribuţia: Maria Radu, Ana Odagiu, Marius Vlad Trifas. Scenografia: decor: Mihai Recomandat copiilor peste 5 ani. Adaptare pentru copii este 25 de lei.Gîlea. Regia: Marius Gîlea Androne, costume: Lucian Ionescu. Muzica: scenică de Oana Leahu după Wilhelm Hauff. 
Preţul unui abonament pentru toate cele 10 Vlad Trifas; Asistent regie: Lucian Ionescu. Spectacol realizat de  Rotari Entertainment Regia: Oana Leahu; Scenografia: Eugenia 
piese de teatru/spectacole pentru adulţi este Distribuţia: Stefan Pavel Cosmin Teodor Pana, Tărăşescu Jianu. Muzica: Zeno Apostolache l 2 iunie, ora 17.00 / Peter Pan
400 lei.Andrei Radu, Catalin Bucur, Lăcrămioara Kiss; Light design: Daniel Klinger. Distribuţia: Recomandat copiilor peste 5 ani. Adaptare de 

Bradoschi, Mihaela Mardare, Paul Niculae, Ana Maria Orbean, Diana Uta, Ioana Roşu  Program Casă de Bilete:Cristian Mitescu după J.M.Barrie. Regia: 
Theodora Sandu, Alin Teglas, Nelu Neagoe, Lăcrămioara Bradoschi, Lizica Sterea, Lucian Cristian Mitescu; Scenografia: Eugenia Luni – Joi: 08.00 – 12.00Costel Dobrescu, Ilinca Rus. Orbean, Nelu Neagoe, Paul Niculae. Tărăşescu Jianu. Muzica: Viorel Andrinoiu. 

Vineri: 08.00  - 10.00Spectacol prezentat de Teatrul Toma Caragiu Spectacol realizat de Teatrul Toma Caragiu Coregrafia: Sergiu Ionuţ Anghel. Distribuţia: 
Ploieşti Ploieşti Casa de Bilete va fi deschisă cu o oră şi Costel Dobrescu, Lăcrămioara Bradoschi, 
l 2 iulie, ora 19.00 / Piatra din casă jumătate înainte de fiecare eveniment, doar l 28 septembrie, ora 19.00 / Frumos e în Lucian Orbean, Paul Niculae, Ana Maria 
De Vasile Alecsandri. Regia: Alexandru Dabija; septembrie la Veneţia dacă mai sunt bilete disponibile la vânzare Orbean, Lizica Sterea, Carmen Bogdan, Nelu 
Scenografia: Mihai Androne. Asistent regie: Neagoe. pentru acel eveniment.După Teodor Mazilu. Distribuţie: Mircea Rusu 

Primarul Olteniţei, Petre Ţone, susţine că 
la localele din vară se va duce o luptă 
„ascuţită” pentru ocuparea fotoliului de 
primar al municipiului, în mandatul 
2020-2024. Din informaţiile sale, nu mai 
puţin de 10 olteniţeni par decişi să-şi 
norocul, miza fiind până la urmă 
obţinerea unui număr cât mai mare de 
mandate de consilieri locali pentru 
partidele care-i vor susţine.

î Domnule primar Ţone, câţi olteniţeni 
credeţi că-şi vor încerca şansele la 
localele din vară pentru funcţia de 
primar?
Din informaţiile pe care le am, în acest 
moment, vor fi cel puţin 10 candidaţi
î Nu-s cam mulţi?
În 2016, au fost 18. din vară? vină către mine. ALDE, o să vedeţi... Se va 
î Şi ce-i cu asta. Nu cred că trebuie să reface alianţa. E normal să vină către Eu cred că da. La valul actual din ţară, 
„forţăm” totuşi democraţia. Competiţia mine. L-am şi încurajat pe colegul de la PRO România va avea consilieri locali. 
pare „diluată”, totuşi, cu un număr aşa ALDE să candideze. E normal să fie aşa! USR, la fel. Sper totuşi să vină către mine 
de mare de „doritori”. Cu nebunia asta cu USR, unde copiii cei de la PRO România.
Aveţi şi n-aveţi dreptate. Depildă, ALDE va plecaţi în străinătate îşi sună părinţii ca 

î Au stabilit candidatul?avea candidat care de fapt, se vrea să-i roage să voteze cu USR, ei habar 
locomotivă a partidului ca să scoată 4-5 neavând cine-i USR, mă gândesc că vor Deocamdată, nu ştiu. Dar au candidat 
consilieri. Ei visează chiar la 6. Fără obţine şi ei mandate de consilieri locali. pentru Consiliul Judeţean. Din ce-am 
locomotivă, nu scoţi consilieri locali. La Având în vedere rezultatul de la înţeles va fi Răzvan Meseşeanu, fostul 
ora actuală, în Consiliul Local există doar 3 prezidenţiale, sunt îndreptăţit să spun că meu coleg, de 20 de ani, din PSD. Până 
partide: PSD, ALDE şi PNL. vor depăşi pragul de 5% şi vor avea, prin acum un an Meseşeanu a fost colegul 

urmare, consilieri locali.meu în PSD. Deci, mi se pare natural să î Credeţi că vor mai intra şi alte partide, 

n Centrul Judeţean de Cultură şi Creaţie Călăraşi

Având în vedere riscurile epidemiologice existente şi în vederea 4. Pentru depunerea certificatelor de concediu medical, a 
prevenirii răspândirii infecţiilor cu COVID – 19, conducerea centralizatoarelor, respectiv a cererilor de restituire 
Casei de Asigurări de Sănătate Călăraşi, propune asiguraţilor, indemnizaţii de concediu medical, se va utiliza de către agenţii 
furnizorilor de servicii medicale şi angajaţilor persoane juridice, economici numai corespondenţa poştală, la adresa institutiei 
să ţină cont de următoarele măsuri preventive: mai sus menţionată;

5. În vederea actualizării dosarului depus de agenţii economici 1. Să intre în incinta CAS Călăraşi numai dacă prezenţa este 
privind recuperarea indemnizaţiilor de concediu medical, strict necesară. Accesul se va face cu o dezinfectare a mâinilor 
urmare a primirii unor notificări de refuz la plată, documentele la intrare şi respectiv după ce părăsesc instituţia iar rămânerea 
solicitate în notificare (exemplu adeverinţa stagiu de cotizare, în incinta instituţiei să fie doar pentru o perioadă strict 
cont bancar) vor fi transmise prin corespondenţa poştală sau la necesară;
adresa de e-mail: cm@casacl.ro. Modificările impuse pe 

2.  Păstrează o distanţă de minim 1 metru faţă de celelalte 
certificatele de concediu medical şi solicitate prin notificarea dispozitivului medical se comunică asiguraţilor beneficiari prin 

persoane în incinta instituţiei.
transmisă persoanelor juridice, se va opera pe exemplarul de poştă. Pentru obţinerea deciziilor de aprobare a dispozitivelor 

3. În vederea rezolvării unor situaţii devenite necesare, cu certificat medical aflat la agentul economic şi se va trimite la medicale documentele se transmit prin poştă (Călăraşi, 
referire la actualizarea categoriilor de asigurat/emiterea CAS Călăraşi prin corespondenţă poştală. str.Independenţei,nr.51);
adeverinţelor de asigurat pentru carduri naţionale pierdute 6. În situaţia în care nu se poate realiza comunicarea cu 8. Pentru obţinerea sau depunerea formularelor europene 
sau refuzate, solicitări/eliberări CIP, se propune transmiterea sistemul informatic, în vederea asigurării accesului liber la documentele se pot transmite şi prin poştă sau pe e-mail la 
documentelor utilizându-se poşta electronică/corespondenţă pachetul de servicii medicale de bază, furnizorii de servicii adresele: info@casacl.ro, acorduri@casacl.ro
poştală, astfel: medicale acordă persoanelor asigurate servicii medicale, Solicitarea de adeverinţă din care să reiasă numărul de zile de 
- la adresa de e-mail : ev.asig@casacl.ro medicamente şi dispozitive medicale pe baza documentelor concediu medical pentru asiguraţii care au un contract de 

justificative aferente fiecărei categorii de asigurat (de exemplu: asigurare pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de - la adresa de corespondenţă: Calarasi, str.Independentei, nr.51;
adeverinţa de salariat, adeverinţa de elev/student, cupon de sănătate încheiat cu CAS Călăraşi, se poate depune prin poştă - prin fax la nr.de telefon: 0242/318464
pensie, adeverinţa de beneficiar al Legii nr.416/2001 privind sau e-mail (info@casacl.ro), cu precizarea de către solicitant a 

- informaţiile verbale se pot obţine la numerele de telefon: ajutorul social, etc); modului în care doreşte să intre în posesia adeverinţei (poştă 
0242/316717 şi 0800800994; 7. Cererile însoţite de documentele necesare obţinerii de sau e-mail);
- în situaţia cardurilor naţionale pierdute, deteriorate, furate, dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe Încheierea de contracte de asigurare pentru concedii şi 
suma de 15,26 lei se va face în contul: RO26 TREZ organice sau funcţionale în ambulatoriu, se transmit casei de indemnizaţii se va face în zilele de LUNI până JOI, între orele 
2015005XXX000176 sănătate prin corespondenţă poştală, respectiv documentele: 8:30 – 16:30;

actul de identitate (în copie), codul numeric personal – Modificări ale stării cardului naţional - tel.0242316717/int.123, Plata contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii se va face în 
CNP/cod unic de asigurare, prescripţia medicală pentru 125 şi 126 contul: RO39TREZ20126A212500XXXX- DESCHIS LA Trezoreria 
dispozitivul medical şi certificatul de încadrare în grad şi tip de Calarasi.Ridicare carduri naţionale/europene retur – la sediul CAS 
handicap pentru echipamentele pentru oxigenoterapie şi 

Călăraşi în timpul programului de lucru comunicat. Modalitatea de solicitare a informaţiilor financiar contabile: ventilaţie noninvazivă, după caz, dovada calităţii de asigurat 
Deciziile CNAS de avizare/neavizare a investigaţiei PET – CT vor electronic: contab@casacl.ro, dir.ec@casacl.ro(copie cupon de pensie/adeverinţă de salariat). Pentru copiii în 
fi transmise de către CAS Călăraşi pacienţilor prin poştă. vârstă de până la 14 ani se ataşează prescripţia medicală pentru Pentru orice alte informaţii, vă rugăm să sunaţi la tel: 

dispozitivul medical recomandat, cu specificarea domiciliului Dosarele PET – CT întocmite în vederea analizei şi aprobării de 0242/316717, 0242/318481, www.cascl.ro şi e-mail: 
copilului şi certificatul de naştere (în copie), codul numeric către comisia CNAS vor fi depuse la registratura CAS Călăraşi. info@casacl.ro.
personal – CNP/cod unic de asigurare. Deciziile emise de CAS Informaţii şi date de contact: 0242316717, int.116, e-mail: 

CONDUCEREA CJAS CĂLĂRAŞI Călăraşi, de aprobare pentru recuperarea/închirierea comisii@casacl.ro;

Primarul Constantin Corbu a 
anunţat pe o reţea de 
socializare că pe 27 
februarie s-a semnat 
Contractul de lucrări privind 
servicii de proiectare şi 
execuţie lucrări de 
construcţii – montaj aferent 
obiectivului de investiţii 
„Modernizare Gospodărie 
de apă şi înfiinţare Staţie de 
tratare apă în satul 
Grădiştea” şi „Înfiinţare reţea de canalizare cu staţie 
de epurare în comuna Grădiştea”, derulat în cadrul 
PNDR. „Din nou fapte și nu vorbe, la Grădiștea, 
administrație pentru oameni și nu politică, totul în 
slujba locuitorilor. Contract semnat pentru 
Potabilizare apă și Canalizare, în satul Grădiștea, 
comuna Grădiştea.” a precizat Corbu pe contul 
personal Facebook.
Lucrările vor fi realizate de SC ZMC Trading SRL, lider 
de asociere şi SC Hurad AB SRL, valoarea investiţiei 
fiind estimată la 7.278.573,98 lei cu TVA inclus.

Căzut în dizgraţiile senatorului, Răducu Filipescu, 
din cauza rezultatelor mai slabe obţinute în 
2019 la prezidenţiale şi europarlamentare, 
primarul localităţii Curcani, Aurică Gazu 
intenţionează să părăsească PNL pentru a 
candida în vară, pentru cel de-al 5 lea mandat 
sub sigla PSD. 
Informaţia este „întărită” şi de postarea pe o 
reţea de socializare a liderului PSD Curcani, 
Marian Enciu care a scris, vineri pe Facebook că 
a decis să intre în cursa pentru Primărie, 
solicitând internauţilor sprijinul în alegerea 
partidului sub sigla căruia să candideze, mai 
puţin PSD. „În urma unor conștientizării 
jocurilor politice meschine pe care le fac unii un procent de 60,21%, aproape dublu faţă de 
(așa-ziși) politicieni, atunci când îi cuprinde contracandidatul său direct de la PSD, Tudor 
disperarea și simt că le este amenințat scaunul, Stancu.
am hotărât sa intru în cursa alegerilor locale 
din luna iunie! Pe această cale cer părerea Rezultate obţinute de Gazu
dumneavoastră pentru a decide către ce partid 

2004: Aurică Gazu (PNG): 883 de voturi / 41,05%
să mă îndrept! Exclus PSD!!! Vă aştept pe 

Total voturi valabil exprimate: 2.151fiecare locuitor care vrea implicare și îl 
interesează această comună!!!” este mesajul lui 2008: Aurică Gazu (PNL): 1480 de voturi / 
Enciu care potrivit surselor noastre ar fi solicitat 57,38%
o întrevedere chiar cu conducerea PNL.

Total voturi valabil exprimate: 2579
Fost consilier judeţean, Enciu şi-a mai încercat o 

2012: Aurică Gazu (PNL – USL): 1540 de voturi / data şansele la Primărie, ieşind al doilea în 2012 
52,50%(1318 voturi / 44,93%) când a candidat sub sigla 

defunctului PP-DD. Total voturi valabil exprimate: 2933
Aurică Gazu a devenit primar în 2004, obţinând 2016: Aurică Gazu (PNL): 1550 de voturi / 
mandatul sub sigla PNG, partid condus de Gigi 60,21%
Becali. Ulterioar “s-a transferat” la PNL, 

Total voturi valabil exprimate: 2574câştigând alte 3 mandate, în 2008, 2012 şi 2016. 
Sursa foto www.calarasipress.roÎn urmă cu 4 ani a primit 1550 de voturi, adică 

Odată cu trecerea lui Ciprian Pandea în pentru susţinătorii săi cei mai apropiaţi.
solda tandemului Drăgulin – Filipescu s-a Momentan, Diaconeasa care şi-a încercat 
speculat, mai ales în PSD, că primarul norocul la Primărie şi în 2008, dar tot fără 
localităţii Perişoru l-ar urma pe fostul lider succes, adunând atunci doar 146 de voturi 
al social – democraţilor de la Călăraşi, în (7, 17%) sub sigla Partidului Conservator, e 
PNL, mai ales că cel care a câştigat pur şi în tratative cu cei doi „coloşi”, evitând să lea 
simplu la mustaţă mandatul în urmă cu acestora dea un răspuns.
vreo 4 ani, Cătălin Bucur era „creaţia” Din 2000 şi până în 2016, comuna Perişoru 
acestuia. Dar, după 3 ani şi jumătate de a fost un fief al dreptei, reprezentată de 
mandat, Bucur e pe tobogan şi potrivit unor Vasile Bucur (CDR, tatăl actualului primar, 
sondaje interne de partid s-ar afla Cătălin Bucur / 2000-2004) şi Tudorel 
momentan pe locul 4 în topul preferinţelor Damian (PNL / 2004-2016).
alegătorilor din Perişoru. Asta ar însemna În acest moment, PNL şi PSD deţin fiecare 
că nici măcar PSD nu mai e interesat de el. câte 5 mandate de consilier local, fiind 
Motivele sunt multiple dar nu le vom urmate de UNPR, cu 3 mandate şi ALDE, cu 
dezvolta acum! 2.
Noua vedetă a viitoarelor alegeri locale a 
devenit viceprimarul UNPR, Mihăiţă 

Total alegători înscrişi în liste: 4243Diaconeasa, curtat nu doar de PNL ci şi de 
PSD. Ambele se bat acum pe „semnătura” Total alegători prezenţi la urne: 2577 / 
lui deşi în iunie 2016, Diaconeasa avea să se 60,74%
claseze pe 3 în competiţia pentru Primărie, Total voturi valabil exprimate: 2492
cu 462 de voturi (18,53%), fiind devansat, la 

Total voturi nule: 83mare distanţă, de Cătălin Bucur (PSD) care a 
Cătălin Bucur (PSD): 781 voturi (31,34%)strâns 781 de voturi (31,34%) şi de Tudorel 

Damian (PNL), la vremea aceea primar în Tudorel Damian (PNL): 780 voturi (31,30%)
funcţie din 2004 fără întrerupere, cu 780 de Mihăiţă Diaconeasa (UNPR): 462 voturi 
voturi (31,30%). Cum de a devenit (18,53%)
Diaconeasa atât de atractiv pentru cele 

Iulian Filipoiu (ALDE): 380 VOTURI (15,24%)două mari partide? Simplu. Omul a profitat 
Nicuşor Minciulescu (PSRo): 89 voturi de „carenţele” primarului care nu-s puţine 
(3,57%)şi care au devenit „enervante” până şi 

Rezultate alegeri 2016 / Primar

La finalul şedinţei ordinare 
de plen a Consiliului 
Judeţean, desfăşurată 
recent, Gabriel Rădulescu a 
anunţat că demisionează 
din funcţia de consilier 
judeţean, renunţând şi la 
calitatea de membru al PNL 
Călăraşi.

Rădulescu intenţionează să 
candideze în vară la locale 
la funcţia de primar al comunei Independenţa din 
partea PSD.

Rădulescu a fost la al doilea mandat de consilier 
judeţean, ocupând locul 11 pe lista de candidaţi 
propusă în 2016 de PNL. Locul său va fi luat cel mai 
probabil de Silviana Şestacovschi, aflată pe locul 22 pe 
lista de candidaţi PNL. Ocupantul locului 21, Adrian 
Anghel Popa deţine mandatul de consilier local al 
comunei Cuza Vodă şi e greu de crezut că va renunţa 
la această „responsabilitate” mai ales că la vară ar 
putea fi reprezentantul PNL în bătălia pentru Primăria 
localităţii respective.

Primarul localităţii Unirea, Vreau să pun punct nu mi-am revenit încă 
Florian Belu a infirmat speculaţiilor. Sub nicio formă suficient, dar sunt nevoit pur 

şi simplu să lupt pentru zvonurile potrivit cărora ar nu se pune problema să 
concetățenii mei, să îi părăsi PSD-ul pentru a se părăsesc PSD, sunt membru 
reprezint cu cinste şi în primul alătura lui Ciprian Pandea în PSD din 2003, sunt 
rând să le spun adevărul, să nu PNL susţinând prin intermediul preşedintele organizaţiei PSD 
se lase păcăliţi de minciunile unei postări pe contul personal Unirea, nu sunt un traseist şi 
transmise prin comunicate de de Facebook că va continua să nu voi pleca la un alt partid 
presă. îi reprezinte cu cinste pe atâta timp cât am sprijinul 
Nu m-am gândit nicio secundă concetăţenii săi pe care-i colegilor din organizatia 
să plec la alt partid.” a fost îndeamnă să nu se lase păcăliţi Călăraşi. Încetaţi cu prostiile! 
mesajul transmis de primarul de minciunile lansate în spaţiul Am probleme de sănătate, am 
Belu.public. „Stimaţi cetăţeni! pierdut un membru al familiei, 

Stagiunea de Teatru 2020

n CJAS Călăraşi

În atenţia asiguraţilor, furnizorilor de servicii 
medicale şi angajatorilor persoane juridice

P. Ţone: Din informaţiile mele, 
vor fi cel puţin 10 candidaţi

Primarul Corbu anunţă 
semnarea contractului 

privind potabilizare apă şi 
canalizare în satul Grădiştea

n Unirea

Fl. Belu: Încetaţi cu prostiile. Nu m-am 
gândit nicio secundă să plec la alt partid!

Gabriel Rădulescu 
a demisionat din 

Consiliul Judeţean

n Perişoru

Viceprimarul, “curtat” de marile partide
n Curcani

Primarul Aurică Gazu lasă PNL pentru PSD
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Calina Epuran, Silviu Biriş, Ion Radu Burlan, Stagiunii de Teatru 2020.
Karl Baker/George Capanu, George Liviu Seria spectacolelor a debutat vineri, 28 
Frîncu/Romeo Zaharia, Dana Vulc, Manuela februarie cu piesa de teatru “Bărbaţii la 40, 
Alionte Frîncu, Mihaela Duţu, Rodica Femeile la 43.” Din cauza restricţiilor impuse 
Alexandru, Lucian Vasilescu, Răzvan de pandemia de coronavirus, evenimentul 
Hanganu, Robert Anton, Lăcrămiora teatral “O femeie împărţită la doi”, 
Bradoschi, Ioana Rosu şi Baletul Majestic.programată pe 26 martie, se va desfăşura la o 

data ce va fi anunţată ulterior. Spectacol realizat de Teatrul Toma Caragiu 
Ultimul spectacol din acest an se va desfăşura Ploieşti.
pe 20 decembrie. l 2 noiembrie, ora 19.00 / Şi din 10 n-a mai 

rămas niciunul
Program evenimente

După Agatha Christie . În regia lui Ricard 
Reguant. Distribuţie: Cristi Iacob, Ion Haiduc, l O femeie împărţită la doi / Programat la o 

data ce va fi anunţată mai târziu. Alexandru Conovaru, Şerban Gomoi, Ioana 
Marcoiu, Ioana Barbu, Camelia Pintilie, Victor Distribuţia: Ana Odagiu, Silviu Mircescu, 
Bucur, Andrei Mateiuşi şi Dani Ionescu.Sergiu Costache. Regia: Lucian Ionescu şi Ana 

Odagiu. Spectacol realizat de Teatrul Avangardia
Spectacol prezentat de Rotari Entertainment l 20 decembrie, ora 19.00 / Muzica 
l 27 aprilie, ora 19.00 (data incertă) / Minunată a Crăciunului 
Coaste din viaţa lui Adam

Concert vocal instrumental, în interpretarea 
În distribuţie: Leonid Doni, Paul Ipate, orchestrei, corului şi soliştilor Teatrului 
Octavian Strunilă, Anca Dinicu si Oana Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski” - Spectacol realizat de Teatrul Toma Caragiu Karl Baker. Distribuţia: Cristina Moldoveanu, 
Strunilă. Scenografia: Maria Nicola. Constanţa.Ploieşti Theodora Sandu, Clara Flores, Bogdan Farcas,  
Coregrafia: Oana Strunilă. Regie si scenariu: 

Ioan Coman, Karl Baker, Andrei Radu.l 29 iunie, ora 19.00 / Cei doi tineri din Preţul unui bilet pentru piesele de Octavian Strunilă.
Verona Spectacol realizat de Teatrul Toma Caragiu teatru/spectacolele pentru adulţi este 50 de Spectacol realizat de Rotari Entertainment PloieştiAdaptare de Vlad Trifas după William lei in sală şi 30 de lei la balcon.

l 18 mai, ora 19.00 / Soţ de vânzare Shakespeare. Regia: Vlad Trifas; Traducerea: l 3 iulie, ora 17.00 / Califul Barză Preţul unui bilet pentru piesele de teatru Distribuţia: Maria Radu, Ana Odagiu, Marius Vlad Trifas. Scenografia: decor: Mihai Recomandat copiilor peste 5 ani. Adaptare pentru copii este 25 de lei.Gîlea. Regia: Marius Gîlea Androne, costume: Lucian Ionescu. Muzica: scenică de Oana Leahu după Wilhelm Hauff. 
Preţul unui abonament pentru toate cele 10 Vlad Trifas; Asistent regie: Lucian Ionescu. Spectacol realizat de  Rotari Entertainment Regia: Oana Leahu; Scenografia: Eugenia 
piese de teatru/spectacole pentru adulţi este Distribuţia: Stefan Pavel Cosmin Teodor Pana, Tărăşescu Jianu. Muzica: Zeno Apostolache l 2 iunie, ora 17.00 / Peter Pan
400 lei.Andrei Radu, Catalin Bucur, Lăcrămioara Kiss; Light design: Daniel Klinger. Distribuţia: Recomandat copiilor peste 5 ani. Adaptare de 

Bradoschi, Mihaela Mardare, Paul Niculae, Ana Maria Orbean, Diana Uta, Ioana Roşu  Program Casă de Bilete:Cristian Mitescu după J.M.Barrie. Regia: 
Theodora Sandu, Alin Teglas, Nelu Neagoe, Lăcrămioara Bradoschi, Lizica Sterea, Lucian Cristian Mitescu; Scenografia: Eugenia Luni – Joi: 08.00 – 12.00Costel Dobrescu, Ilinca Rus. Orbean, Nelu Neagoe, Paul Niculae. Tărăşescu Jianu. Muzica: Viorel Andrinoiu. 

Vineri: 08.00  - 10.00Spectacol prezentat de Teatrul Toma Caragiu Spectacol realizat de Teatrul Toma Caragiu Coregrafia: Sergiu Ionuţ Anghel. Distribuţia: 
Ploieşti Ploieşti Casa de Bilete va fi deschisă cu o oră şi Costel Dobrescu, Lăcrămioara Bradoschi, 
l 2 iulie, ora 19.00 / Piatra din casă jumătate înainte de fiecare eveniment, doar l 28 septembrie, ora 19.00 / Frumos e în Lucian Orbean, Paul Niculae, Ana Maria 
De Vasile Alecsandri. Regia: Alexandru Dabija; septembrie la Veneţia dacă mai sunt bilete disponibile la vânzare Orbean, Lizica Sterea, Carmen Bogdan, Nelu 
Scenografia: Mihai Androne. Asistent regie: Neagoe. pentru acel eveniment.După Teodor Mazilu. Distribuţie: Mircea Rusu 

Primarul Olteniţei, Petre Ţone, susţine că 
la localele din vară se va duce o luptă 
„ascuţită” pentru ocuparea fotoliului de 
primar al municipiului, în mandatul 
2020-2024. Din informaţiile sale, nu mai 
puţin de 10 olteniţeni par decişi să-şi 
norocul, miza fiind până la urmă 
obţinerea unui număr cât mai mare de 
mandate de consilieri locali pentru 
partidele care-i vor susţine.

î Domnule primar Ţone, câţi olteniţeni 
credeţi că-şi vor încerca şansele la 
localele din vară pentru funcţia de 
primar?
Din informaţiile pe care le am, în acest 
moment, vor fi cel puţin 10 candidaţi
î Nu-s cam mulţi?
În 2016, au fost 18. din vară? vină către mine. ALDE, o să vedeţi... Se va 
î Şi ce-i cu asta. Nu cred că trebuie să reface alianţa. E normal să vină către Eu cred că da. La valul actual din ţară, 
„forţăm” totuşi democraţia. Competiţia mine. L-am şi încurajat pe colegul de la PRO România va avea consilieri locali. 
pare „diluată”, totuşi, cu un număr aşa ALDE să candideze. E normal să fie aşa! USR, la fel. Sper totuşi să vină către mine 
de mare de „doritori”. Cu nebunia asta cu USR, unde copiii cei de la PRO România.
Aveţi şi n-aveţi dreptate. Depildă, ALDE va plecaţi în străinătate îşi sună părinţii ca 

î Au stabilit candidatul?avea candidat care de fapt, se vrea să-i roage să voteze cu USR, ei habar 
locomotivă a partidului ca să scoată 4-5 neavând cine-i USR, mă gândesc că vor Deocamdată, nu ştiu. Dar au candidat 
consilieri. Ei visează chiar la 6. Fără obţine şi ei mandate de consilieri locali. pentru Consiliul Judeţean. Din ce-am 
locomotivă, nu scoţi consilieri locali. La Având în vedere rezultatul de la înţeles va fi Răzvan Meseşeanu, fostul 
ora actuală, în Consiliul Local există doar 3 prezidenţiale, sunt îndreptăţit să spun că meu coleg, de 20 de ani, din PSD. Până 
partide: PSD, ALDE şi PNL. vor depăşi pragul de 5% şi vor avea, prin acum un an Meseşeanu a fost colegul 

urmare, consilieri locali.meu în PSD. Deci, mi se pare natural să î Credeţi că vor mai intra şi alte partide, 

n Centrul Judeţean de Cultură şi Creaţie Călăraşi

Având în vedere riscurile epidemiologice existente şi în vederea 4. Pentru depunerea certificatelor de concediu medical, a 
prevenirii răspândirii infecţiilor cu COVID – 19, conducerea centralizatoarelor, respectiv a cererilor de restituire 
Casei de Asigurări de Sănătate Călăraşi, propune asiguraţilor, indemnizaţii de concediu medical, se va utiliza de către agenţii 
furnizorilor de servicii medicale şi angajaţilor persoane juridice, economici numai corespondenţa poştală, la adresa institutiei 
să ţină cont de următoarele măsuri preventive: mai sus menţionată;

5. În vederea actualizării dosarului depus de agenţii economici 1. Să intre în incinta CAS Călăraşi numai dacă prezenţa este 
privind recuperarea indemnizaţiilor de concediu medical, strict necesară. Accesul se va face cu o dezinfectare a mâinilor 
urmare a primirii unor notificări de refuz la plată, documentele la intrare şi respectiv după ce părăsesc instituţia iar rămânerea 
solicitate în notificare (exemplu adeverinţa stagiu de cotizare, în incinta instituţiei să fie doar pentru o perioadă strict 
cont bancar) vor fi transmise prin corespondenţa poştală sau la necesară;
adresa de e-mail: cm@casacl.ro. Modificările impuse pe 

2.  Păstrează o distanţă de minim 1 metru faţă de celelalte 
certificatele de concediu medical şi solicitate prin notificarea dispozitivului medical se comunică asiguraţilor beneficiari prin 

persoane în incinta instituţiei.
transmisă persoanelor juridice, se va opera pe exemplarul de poştă. Pentru obţinerea deciziilor de aprobare a dispozitivelor 

3. În vederea rezolvării unor situaţii devenite necesare, cu certificat medical aflat la agentul economic şi se va trimite la medicale documentele se transmit prin poştă (Călăraşi, 
referire la actualizarea categoriilor de asigurat/emiterea CAS Călăraşi prin corespondenţă poştală. str.Independenţei,nr.51);
adeverinţelor de asigurat pentru carduri naţionale pierdute 6. În situaţia în care nu se poate realiza comunicarea cu 8. Pentru obţinerea sau depunerea formularelor europene 
sau refuzate, solicitări/eliberări CIP, se propune transmiterea sistemul informatic, în vederea asigurării accesului liber la documentele se pot transmite şi prin poştă sau pe e-mail la 
documentelor utilizându-se poşta electronică/corespondenţă pachetul de servicii medicale de bază, furnizorii de servicii adresele: info@casacl.ro, acorduri@casacl.ro
poştală, astfel: medicale acordă persoanelor asigurate servicii medicale, Solicitarea de adeverinţă din care să reiasă numărul de zile de 
- la adresa de e-mail : ev.asig@casacl.ro medicamente şi dispozitive medicale pe baza documentelor concediu medical pentru asiguraţii care au un contract de 

justificative aferente fiecărei categorii de asigurat (de exemplu: asigurare pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de - la adresa de corespondenţă: Calarasi, str.Independentei, nr.51;
adeverinţa de salariat, adeverinţa de elev/student, cupon de sănătate încheiat cu CAS Călăraşi, se poate depune prin poştă - prin fax la nr.de telefon: 0242/318464
pensie, adeverinţa de beneficiar al Legii nr.416/2001 privind sau e-mail (info@casacl.ro), cu precizarea de către solicitant a 

- informaţiile verbale se pot obţine la numerele de telefon: ajutorul social, etc); modului în care doreşte să intre în posesia adeverinţei (poştă 
0242/316717 şi 0800800994; 7. Cererile însoţite de documentele necesare obţinerii de sau e-mail);
- în situaţia cardurilor naţionale pierdute, deteriorate, furate, dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe Încheierea de contracte de asigurare pentru concedii şi 
suma de 15,26 lei se va face în contul: RO26 TREZ organice sau funcţionale în ambulatoriu, se transmit casei de indemnizaţii se va face în zilele de LUNI până JOI, între orele 
2015005XXX000176 sănătate prin corespondenţă poştală, respectiv documentele: 8:30 – 16:30;

actul de identitate (în copie), codul numeric personal – Modificări ale stării cardului naţional - tel.0242316717/int.123, Plata contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii se va face în 
CNP/cod unic de asigurare, prescripţia medicală pentru 125 şi 126 contul: RO39TREZ20126A212500XXXX- DESCHIS LA Trezoreria 
dispozitivul medical şi certificatul de încadrare în grad şi tip de Calarasi.Ridicare carduri naţionale/europene retur – la sediul CAS 
handicap pentru echipamentele pentru oxigenoterapie şi 

Călăraşi în timpul programului de lucru comunicat. Modalitatea de solicitare a informaţiilor financiar contabile: ventilaţie noninvazivă, după caz, dovada calităţii de asigurat 
Deciziile CNAS de avizare/neavizare a investigaţiei PET – CT vor electronic: contab@casacl.ro, dir.ec@casacl.ro(copie cupon de pensie/adeverinţă de salariat). Pentru copiii în 
fi transmise de către CAS Călăraşi pacienţilor prin poştă. vârstă de până la 14 ani se ataşează prescripţia medicală pentru Pentru orice alte informaţii, vă rugăm să sunaţi la tel: 

dispozitivul medical recomandat, cu specificarea domiciliului Dosarele PET – CT întocmite în vederea analizei şi aprobării de 0242/316717, 0242/318481, www.cascl.ro şi e-mail: 
copilului şi certificatul de naştere (în copie), codul numeric către comisia CNAS vor fi depuse la registratura CAS Călăraşi. info@casacl.ro.
personal – CNP/cod unic de asigurare. Deciziile emise de CAS Informaţii şi date de contact: 0242316717, int.116, e-mail: 

CONDUCEREA CJAS CĂLĂRAŞI Călăraşi, de aprobare pentru recuperarea/închirierea comisii@casacl.ro;

Primarul Constantin Corbu a 
anunţat pe o reţea de 
socializare că pe 27 
februarie s-a semnat 
Contractul de lucrări privind 
servicii de proiectare şi 
execuţie lucrări de 
construcţii – montaj aferent 
obiectivului de investiţii 
„Modernizare Gospodărie 
de apă şi înfiinţare Staţie de 
tratare apă în satul 
Grădiştea” şi „Înfiinţare reţea de canalizare cu staţie 
de epurare în comuna Grădiştea”, derulat în cadrul 
PNDR. „Din nou fapte și nu vorbe, la Grădiștea, 
administrație pentru oameni și nu politică, totul în 
slujba locuitorilor. Contract semnat pentru 
Potabilizare apă și Canalizare, în satul Grădiștea, 
comuna Grădiştea.” a precizat Corbu pe contul 
personal Facebook.
Lucrările vor fi realizate de SC ZMC Trading SRL, lider 
de asociere şi SC Hurad AB SRL, valoarea investiţiei 
fiind estimată la 7.278.573,98 lei cu TVA inclus.

Căzut în dizgraţiile senatorului, Răducu Filipescu, 
din cauza rezultatelor mai slabe obţinute în 
2019 la prezidenţiale şi europarlamentare, 
primarul localităţii Curcani, Aurică Gazu 
intenţionează să părăsească PNL pentru a 
candida în vară, pentru cel de-al 5 lea mandat 
sub sigla PSD. 
Informaţia este „întărită” şi de postarea pe o 
reţea de socializare a liderului PSD Curcani, 
Marian Enciu care a scris, vineri pe Facebook că 
a decis să intre în cursa pentru Primărie, 
solicitând internauţilor sprijinul în alegerea 
partidului sub sigla căruia să candideze, mai 
puţin PSD. „În urma unor conștientizării 
jocurilor politice meschine pe care le fac unii un procent de 60,21%, aproape dublu faţă de 
(așa-ziși) politicieni, atunci când îi cuprinde contracandidatul său direct de la PSD, Tudor 
disperarea și simt că le este amenințat scaunul, Stancu.
am hotărât sa intru în cursa alegerilor locale 
din luna iunie! Pe această cale cer părerea Rezultate obţinute de Gazu
dumneavoastră pentru a decide către ce partid 

2004: Aurică Gazu (PNG): 883 de voturi / 41,05%
să mă îndrept! Exclus PSD!!! Vă aştept pe 

Total voturi valabil exprimate: 2.151fiecare locuitor care vrea implicare și îl 
interesează această comună!!!” este mesajul lui 2008: Aurică Gazu (PNL): 1480 de voturi / 
Enciu care potrivit surselor noastre ar fi solicitat 57,38%
o întrevedere chiar cu conducerea PNL.

Total voturi valabil exprimate: 2579
Fost consilier judeţean, Enciu şi-a mai încercat o 

2012: Aurică Gazu (PNL – USL): 1540 de voturi / data şansele la Primărie, ieşind al doilea în 2012 
52,50%(1318 voturi / 44,93%) când a candidat sub sigla 

defunctului PP-DD. Total voturi valabil exprimate: 2933
Aurică Gazu a devenit primar în 2004, obţinând 2016: Aurică Gazu (PNL): 1550 de voturi / 
mandatul sub sigla PNG, partid condus de Gigi 60,21%
Becali. Ulterioar “s-a transferat” la PNL, 

Total voturi valabil exprimate: 2574câştigând alte 3 mandate, în 2008, 2012 şi 2016. 
Sursa foto www.calarasipress.roÎn urmă cu 4 ani a primit 1550 de voturi, adică 

Odată cu trecerea lui Ciprian Pandea în pentru susţinătorii săi cei mai apropiaţi.
solda tandemului Drăgulin – Filipescu s-a Momentan, Diaconeasa care şi-a încercat 
speculat, mai ales în PSD, că primarul norocul la Primărie şi în 2008, dar tot fără 
localităţii Perişoru l-ar urma pe fostul lider succes, adunând atunci doar 146 de voturi 
al social – democraţilor de la Călăraşi, în (7, 17%) sub sigla Partidului Conservator, e 
PNL, mai ales că cel care a câştigat pur şi în tratative cu cei doi „coloşi”, evitând să lea 
simplu la mustaţă mandatul în urmă cu acestora dea un răspuns.
vreo 4 ani, Cătălin Bucur era „creaţia” Din 2000 şi până în 2016, comuna Perişoru 
acestuia. Dar, după 3 ani şi jumătate de a fost un fief al dreptei, reprezentată de 
mandat, Bucur e pe tobogan şi potrivit unor Vasile Bucur (CDR, tatăl actualului primar, 
sondaje interne de partid s-ar afla Cătălin Bucur / 2000-2004) şi Tudorel 
momentan pe locul 4 în topul preferinţelor Damian (PNL / 2004-2016).
alegătorilor din Perişoru. Asta ar însemna În acest moment, PNL şi PSD deţin fiecare 
că nici măcar PSD nu mai e interesat de el. câte 5 mandate de consilier local, fiind 
Motivele sunt multiple dar nu le vom urmate de UNPR, cu 3 mandate şi ALDE, cu 
dezvolta acum! 2.
Noua vedetă a viitoarelor alegeri locale a 
devenit viceprimarul UNPR, Mihăiţă 

Total alegători înscrişi în liste: 4243Diaconeasa, curtat nu doar de PNL ci şi de 
PSD. Ambele se bat acum pe „semnătura” Total alegători prezenţi la urne: 2577 / 
lui deşi în iunie 2016, Diaconeasa avea să se 60,74%
claseze pe 3 în competiţia pentru Primărie, Total voturi valabil exprimate: 2492
cu 462 de voturi (18,53%), fiind devansat, la 

Total voturi nule: 83mare distanţă, de Cătălin Bucur (PSD) care a 
Cătălin Bucur (PSD): 781 voturi (31,34%)strâns 781 de voturi (31,34%) şi de Tudorel 

Damian (PNL), la vremea aceea primar în Tudorel Damian (PNL): 780 voturi (31,30%)
funcţie din 2004 fără întrerupere, cu 780 de Mihăiţă Diaconeasa (UNPR): 462 voturi 
voturi (31,30%). Cum de a devenit (18,53%)
Diaconeasa atât de atractiv pentru cele 

Iulian Filipoiu (ALDE): 380 VOTURI (15,24%)două mari partide? Simplu. Omul a profitat 
Nicuşor Minciulescu (PSRo): 89 voturi de „carenţele” primarului care nu-s puţine 
(3,57%)şi care au devenit „enervante” până şi 

Rezultate alegeri 2016 / Primar

La finalul şedinţei ordinare 
de plen a Consiliului 
Judeţean, desfăşurată 
recent, Gabriel Rădulescu a 
anunţat că demisionează 
din funcţia de consilier 
judeţean, renunţând şi la 
calitatea de membru al PNL 
Călăraşi.

Rădulescu intenţionează să 
candideze în vară la locale 
la funcţia de primar al comunei Independenţa din 
partea PSD.

Rădulescu a fost la al doilea mandat de consilier 
judeţean, ocupând locul 11 pe lista de candidaţi 
propusă în 2016 de PNL. Locul său va fi luat cel mai 
probabil de Silviana Şestacovschi, aflată pe locul 22 pe 
lista de candidaţi PNL. Ocupantul locului 21, Adrian 
Anghel Popa deţine mandatul de consilier local al 
comunei Cuza Vodă şi e greu de crezut că va renunţa 
la această „responsabilitate” mai ales că la vară ar 
putea fi reprezentantul PNL în bătălia pentru Primăria 
localităţii respective.

Primarul localităţii Unirea, Vreau să pun punct nu mi-am revenit încă 
Florian Belu a infirmat speculaţiilor. Sub nicio formă suficient, dar sunt nevoit pur 

şi simplu să lupt pentru zvonurile potrivit cărora ar nu se pune problema să 
concetățenii mei, să îi părăsi PSD-ul pentru a se părăsesc PSD, sunt membru 
reprezint cu cinste şi în primul alătura lui Ciprian Pandea în PSD din 2003, sunt 
rând să le spun adevărul, să nu PNL susţinând prin intermediul preşedintele organizaţiei PSD 
se lase păcăliţi de minciunile unei postări pe contul personal Unirea, nu sunt un traseist şi 
transmise prin comunicate de de Facebook că va continua să nu voi pleca la un alt partid 
presă. îi reprezinte cu cinste pe atâta timp cât am sprijinul 
Nu m-am gândit nicio secundă concetăţenii săi pe care-i colegilor din organizatia 
să plec la alt partid.” a fost îndeamnă să nu se lase păcăliţi Călăraşi. Încetaţi cu prostiile! 
mesajul transmis de primarul de minciunile lansate în spaţiul Am probleme de sănătate, am 
Belu.public. „Stimaţi cetăţeni! pierdut un membru al familiei, 

Stagiunea de Teatru 2020

n CJAS Călăraşi

În atenţia asiguraţilor, furnizorilor de servicii 
medicale şi angajatorilor persoane juridice

P. Ţone: Din informaţiile mele, 
vor fi cel puţin 10 candidaţi

Primarul Corbu anunţă 
semnarea contractului 

privind potabilizare apă şi 
canalizare în satul Grădiştea

n Unirea

Fl. Belu: Încetaţi cu prostiile. Nu m-am 
gândit nicio secundă să plec la alt partid!

Gabriel Rădulescu 
a demisionat din 

Consiliul Judeţean

n Perişoru

Viceprimarul, “curtat” de marile partide
n Curcani

Primarul Aurică Gazu lasă PNL pentru PSD
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