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Roxana Paţurcă: Activitatea mea la 
nivelul Senatului României a avut în 

centrul preocupărilor pe toţi 
românii, dar mai ales pe călărăşeni

Senatoarea, Roxana Paţurcă, a făcut un scurt bilanţ al 
activităţii sale parlamentare desfăşurată din 2016 şi până 
în prezent. 

M. Dulce: Trebuie 
să avem soluţii!

Noul primar al 
municipiului Călăraşi, 
Marius Dulce, a trecut în 
revistă principalele acţiuni 
întreprinse la început de 
mandat, susţinând că 
dezvoltarea...

n 

SmartLab-ul

CJ Călăraşi

A fost inaugurat 
, primul 

laborator inteligent 
din Uniunea 

Europeană amenajat 
într-o bibliotecă

n 

I. Gălbinaşu 
Radovanu 

(PSD) a 
preluat luni 

mandatul de 
viceprimar

În ciuda opoziţiei manifestată 
public, nu de acum ci de vreo 
10 ani încoace...

Cr. Sefer: Un preşedinte decuplat 
total de la realităţile ţării le 

transmite elevilor că este sigur că 
pot învăţa bine în şcolile închise

Deputatul PSD de Călăraşi, Cristian Sefer spune 
despre Klaus Iohannis că a devenit un preşedinte 
decuplat total de la realităţile ţării după...

S. Vrăjitoru: Doresc succes 
echipei PSD!

Sorin Vrăjitoru, fără îndoială, este cel mai “productiv” 
parlamentar călărăşean din legislatura care tocmai se 
încheie. Cu toate acestea, conducerea centrală a PSD a 
decis că Vrăjitoru este “bun” doar pentru poziţia a 4-a pe 
lista propusă de organizaţia judeţeană...


	Page 1

