
2 lei

nr.548

& & politicã  & administraþie  economie & sport & publicitate

17 - 30 aprilie 2020

de

ani

AgroInfo 

SA 
Agrozootehnica 

Independenþa SA!

- ªtirile din agriculturã vã 
sunt oferite zilnic pe 

www.arenamedia.ro de 
cãtre 

(pagina 8)

n POFTIŢI LA TEATRU !

(pagina 3)(pagina 5)

AgroInfo 

SA Agrozootehnica 

Independenþa SA!

- ªtirile din agriculturã 
vã sunt oferite zilnic pe 

www.arenamedia.ro 
de cãtre 

14

(pagina 12)

(pagina 8)

(pagina 2)

(pagina 4)

(pagina 5)(pagina 4)

(pagina 4)

(pagina 7)

(pagina 4)

(pagina 3)

pag.

5

(pagina 5)

(pagina 6)

n 

V. Diaconu:
CJCC Călăraşi

 Nu vom lăsa 
locuitorii judeţului nostru 
fără hrană spirituală. Vom 
compensa cu multe alte 

surprize!
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Echipa noastră a început bine reuşind în minutul 8 să 
pună în dificultate reduta prahoveană. Bărboianu are 
la 

M. Dulce: E mare 
nevoie de un efort 

comun pentru a 
trece cu bine peste 
această perioadă 

extrem de dificilă!
Într-un efort de a proteja 
„eroii din prima...

S. Vrăjitoru: Dacă 
Executivul nu ia 

măsuri urgente, ne 
vom trezi foarte 
curând fără grâul 
din care provine 

pâinea cea de toate 
zilele

Pentru a înţelege sacrificiul suprem 
trebuie doar să fim mai buni, mai 

iertători, mai îngăduitori, mai 
înţelepţi, mereu cu lumina în suflet, 

gânduri şi simţiri. 
Echipa Arena Media

Hristos a Înviat!

n 

8 milioane de lei
CJ Călăraşi

Peste  
alocaţi spitalelor, în 

contextul pandemiei de 
coronavirus

Aflaţi totuşi la distanţă, consilierii 
judeţeni şi-au dat acordul, la finele lunii 
trecute ca suma de...

Roxana Paţurcă: Este încă o 
dovadă în plus că PNL este 
incapabil să treacă peste 
orgoliile politice, chiar şi 
atunci când situaţia este 

dramatică!

Cristian Sefer: Cumpăraţi 
produse româneşti pentru a 
susţine economia naţională!
Deputatul PSD Călăraşi, Cristian Sefer, 
consideră că în această perioadă, cu 
precădere, achiziţionarea de produse 
româneşti este esenţială întrucât 
contribuie decisiv la ... 

Nicoleta Dănuleasa: 
În orice criză, dacă o priveşti realist 
şi fără panică, există şi oportunităţi!

Petre Ţone: Zilele astea vom primi şi măşti şi 
combinezoane însă marea problemă e la medici!

Primarul Olteniţei, Petre Ţone, a oferit noi informaţii privind starea de 
lucruri din cadrul spitalului municipal, în contextul pandemiei de 
coronavirus. În zilele următoare, susţine, Ţone, vor sosi măştile şi 
combinezoanele însă în opinia sa, marea problemă e generată de... 
medici. În altă ordine de idei, Primăria s-a încadrat în...
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