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8Pe 140 de hectare 
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Cartier 
rezidenþial 

la Ileana

Un partid, Un partid, 

douã conduceridouã conduceri
n þãrãniºti a intrat din nou partidului de la Sinaia, ceilalþi au avut loc în aceeaºi zi, 24 
dihonia, ajungându-se, în care îl contestã au organizat la august. Amândouã grupãrile ºi-
aceste zile, la crearea a douã Bucureºti un „congres Î au ales câte un preºedinte, cei 

tabere în partid, la ameninþãri extraordinar” declanºat de unele 
de la Sinaia l-au reconfirmat pe ºi jigniri reciproce. Cei care îl personalitãþi ale partidului, cum 
Miluþ, cei de la Bucureºti l-au susþin pe Marian Petre Miluþ au ar fi Ion Diaconescu, Gheorghe 
ales pe Radu Sârbu.mers la ºedinþa Comitetului Ciuhandu, Radu Sârbu ºi Ion 

Naþional de Conducere a Caramitru. Ambele manifestãri 

Ziariºtii din Argeº ºi 
Craiova, la Cãlãraºi

n urmã cu aproximativ douã 
luni, pe la începutul lunii iulie, Îmai mulþi ziariºti cãlãrãºeni 

vizitau Piteºtiul ºi Craiova în 
cadrul unui schimb de experienþã 
organizat de Uniunea Ziariºtilor 
Profesioniºti. Pe parcursul a douã 
zile au fost vizitate atunci obiective 
culturale ale celor douã oraºe, 
instituþii de presã ºi au avut loc 
dezbateri privind condiþia 
ziaristului în vremurile actuale.

Echipã 
nouã la 

Plãtãreºti
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   fãrã atacuri la persoanã, la familie, prieteni. 
În general a fost o campanie un piculeþ mai Rep: De când lucraþi în administraþia 
urâtã ca celelalte, însã datoritã faptului cã eu publicã?
nu port picã, nu doresc a fi amintite numele A.C: Imediat dupã 1990 m-am înscris în Rep: Vã rog sã vã faceþi cunoscut cititorilor 
celor care au împroºcat cu noroi asupra mea.PSD, pe care îl consider singurul partid noºtri.
   apropiat oamenilor de condiþie mijlocie ºi pe A.C: Sunt nãscut în 1958 pe 8 mai, în 

a cãrui listã am ales sã candidez ca primar al Rep: Prin ce credeþi cã v-aþi impus în faþa comuna Ileana. Am absolvit ºcoala primarã 
localitãþii Ileana, funcþie pe care o deþin pânã cetãþenilor comunei?în localitate, am urmat cursurile Liceului 
în prezent, cu menþiunea cã între anii 1996- A.C: Pe toatã perioada campaniei am þinut Agricol din Fundulea, am absolvit Facultatea 
2000 am fost directorul agenþiei CEC, ºedinþe constructive în faþa oamenilor, care 

m-au sprijinit. Am mers când era cazul ºi am 
vorbit personal cu cetãþenii din toate satele 
comunei, reamintindu-le realizãrile din 
mandatele anterioare. A contat foarte mult 
faptul cã oamenii mã percep ca pe un om 
caracterizat de seriozitate, cinste ºi 
corectitudine. Oamenii au simþit cã le sunt 
alãturi ºi cã i-am ajutat de fiecare datã când a 
fost posibil, uºa biroului meu a fost în 
permanenþã deschisã, fãrã sã existe vreun 
program de audienþã.
   
Rep: Care ar fi principalele dumneavoastrã 
realizãri de pânã acum?
A.C: Sunt realizãri pe care mulþi le cunosc 
deja, reabilitarea reþelei electrice ºi 
amenajarea iluminatului public, pietruirea ºi 
amenajarea drumurilor, igienizãri ºi reparaþii 
în toate ºcolile din comunã, renovarea 
dispensarului în satul ªtefãneºti, asigurarea 
transportului ºcolar pentru elevi, amenajarea 
terenului de sport în satul Ileana, 
amenajarea unei platforme ecologice, sucursala Cãlãraºi.de ªtiinþe Sociale ºi Agronomie specialitatea 
finanþarea lucrãrilor de pietruire a Administraþie Publicã. Sunt cãsãtorit, am doi    drumurilor ºi a reþelei de alimentare cu apã copii- o fatã care a terminat Facultatea de Rep: Ce impresii va lãsat aceastã campanie prin obþinerea de fonduri externe, asfaltarea drept, iar acum este înscrisã la Filologie ºi un din varã? DC 45 A, pe tronsonul Ileana-Rãsurile-bãiat care este anul II la Facultatea de 

A.C: Consider cã trebuia dusã o campanie Arþari, asfaltarea DC 49 pe tronsonul Ileana-Finanþe ºi Bãnci.
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Cartier rezidenþial 
omuna Ileana este locul în care 
oamenii au început sã vadã 
primãria ca pe un loc prin care C

o comunitate îºi poate demonstra 
solidaritatea ºi sprijinul pentru cei 
aflaþi în situaþii dificile, într-un anumit 
moment al vieþii lor. La conducerea 
acestei primãrii se aflã un om care 
este convins cã nu poþi construi 
niciodatã ceea ce-þi doreºti fãrã 
implicare. Dispus sã plãteascã orice 
preþ pentru a schimba ceva în 
înfãþiºarea comunei Ileana, Alexandru 
Corneliu a rãmas 18 ani în primãrie, 
timp în care a elaborat numeroase 
proiecte ambiþioase pentru aceastã 
localitate a judeþului Cãlãraºi. Fiind un 
tip modern, întotdeauna în plinã 
acþiune, Alexandru Corneliu pare sã 
fie ºi un bun manager, munceºte cot la 
cot cu echipa din primãrie ºi cu cea a 
consilierilor locali, care au înþeles ce 
înseamnã sã-þi asumi responsabilitãþi 
în slujba cetãþeanului.   

Alexandru Corneliu, 

primarul comunei Ileana

Sediul Primãriei Ileana

Mircea Brânduºã

n perioada 01-04.09.2008, 02.09.2008 concursurilor.
Inspectoratul pentru Situaþii -Festivitatea de deschidere; La concursuri vor participa 
de Urgenþã „Barbu ªtirbei” al Î loturile sportive ale -Proba Scara de fereastrã;

judeþului Cãlãraºi va organiza inspectoratelor pentru situaþii de 03.09.2008
etapa finalã a Concursurilor urgenþã din 12 judeþe, inclusiv al -Proba Pista cu obstacole pe 100 
serviciilor profesioniste pentru I.S.U. Cãlãraºi. Lotul sportiv al m;
situaþii de urgenþã, ediþia 2008. Inspectoratului pentru Situaþii 

-Proba ªtafeta 4x100 m;Festivitatea de deschidere va de Urgenþã „Barbu ªtirbei” al 
04.09.2008avea loc în data de 02.09.2008, judeþului Cãlãraºi a câºtigat 
-Proba Realizarea dispozitivului ora 09:00, la stadionul locul I la fazele naþionale ale 
de intervenþie la motopompã;municipal Dunãrea din Cãlãraºi. ultimelor douã ediþii consecutive 
-Premierea loturilor câºtigãtoare;Desfãºurarea concursurilor va fi (2006 ºi 2007) precum ºi în anii 

urmãtoarea: -Festivitatea de închidere a 2000 ºi 2004. 

Etapa finalã a Concursurilor 
serviciilor profesioniste pentru situaþii 
de urgenþã, ediþia 2008

Prefectul vrea perdele 
forestiere
Prefectul judeþului Cãlãraºi, Jenel ªerban 
s-a arãtat îngrijorat de faptul cã judeþul nu 
beneficiazã de suficiente perdele 
forestiere. În afara zonelor împãdurite 
aflate de-alungul Dunãrii, judeþul nu 
beneficiazã de suficiente plantaþii de 
copaci pentru a diminua efectul de serã. 
Prefectul doreºte sã sensibilizeze 
proprietarii de terenuri pentru a accepta 
sã ofere o parte din suprafeþele de teren 
pentru a fi plantate cu pomi. Existã ºi 
beneficii, pentru suprafeþele de teren 
împãdurite proprietarii nu vor mai plãti 
impozite. Judeþul Cãlãraºi a fost desemnat 
judeþ pilot de cãtre Guvern pentru un 
amplu proiect de împãduriri, dar acesta va 
fi demarat, probabil, la anul.

Contestaþiile la licitaþii 
întârzie lucrãrile la ºcoli
În mai multe ºcoli din judeþ lucrãrile de 
reabilitare ºi modernizare sunt departe de 
a fi terminate, chiar dacã ºcoala va începe 
peste aproximativ douã sãptãmâni. 
Explicaþia pentru acest fapt a oferit-o 
inspectorul general ºcolar, profesorul 
Lucian Pavel, care a afirmat cã acestea 
sunt întârziate de contestaþiile care se 
depun de cãtre firmele perdante. Conform 
legii, lucrãrile nu pot fi demarate pânã nu 
sunt rezolvate, în instanþã, aceste 
contestaþii. De cele mai multe ori, acestea 
sunt neîntemeiate, a afirmat Lucian Pavel, 
fiind depuse doar pentru a pune piedici 
firmelor declarate câºtigãtoare.

Cãsuþele de pe malul 
Jirlãului pot fi demolate 
de primãrie
În ultima perioadã, pe malul Jirlãului, în 
parcul Dumbrava au apãrut mai multe 
cãsuþe de „vacanþã”. Acestea sunt 
construite pe un teren aflat în 
proprietatea Fundaþiei pentru Tineret, 
numai cã nu dispun de o autorizaþie de 
construire de la primãrie. Întrebat ce se 
poate întâmpla cu acestea dacã nu au 
actele în regulã, vicepreºedintele 
Consiliului Judeþean, Dan Drãgulin a 
afirmat cã nu intrã în competenþele 
instituþiei pe care o reprezintã, dar cã 
arhitectul ºef al judeþului poate sesiza 
municipalitatea vizavi de legalitatea 
acestora, iar dacã nu deþin autorizaþii pot 
fi demolate de cãtre primãrie.

A crescut traficul pe 
feribot
Odatã cu scãderea preþurilor la 
transportul autovehiculelor cu feribotul 
peste Dunãre a început sã creascã ºi 
numãrul celor care îl folosesc. În ultima 
perioadã s-au înregistrat, în medie, 15 
tiruri pe zi, ceea ce nu reprezintã foarte 
mult, dar poate fi asimilat ca o creºtere 
având în vedere cã pânã acum câteva 
sãptãmâni feribotul cãlãrãºean nu 
transporta nimic, ba mai mult, fãcea curse 
„în gol”. Probabil cã atunci când se va 
mediatiza în media de specialitate aceastã 
rutã, numãrul utilizatorilor va creºte ºi 
mai mult.

scurt 2pepe
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vã oferã mobilier în serie sau la comandã la 
preturi avantajoase. Pentru relaþii ºi comenzi 
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Parcul Florilor) Bl. I 36 parter.
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ªtefãneºti-Rãsurile, racordarea la modernizarea iluminatului 
reþeaua de apã ºi canalizare a tuturor public. Voi demara lucrãrile 
gospodãriilor, modernizarea sediului de reabilitare ºi 
primãriei ºi dotarea acestuia cu modernizare la Cãminului 
mobilier nou ºi logistica necesarã Cultural ºi la Biserici, 
desfãºurãrii activitãþilor de zi cu zi. imediat ce voi avea 

fondurile necesare. 
Modernizarea ºi am fost întotdeauna aproape de 8Alexandru Corneliu, 
reabilitarea ºcolilor ºi grãdiniþelor tinerii comunei ºi consider cã le-am primarul comunei din comunã. insuflat dorinþa de a reprezenta 

Ileana: ”Existã la nivelul comuna, în aºa fel încât ei înºiºi sã fie 
comunei, un studiu de mândri de acest lucru. Cu sprijinul Rep: Ce aºteptaþi de la forurile 
fezabilitate întocmit ºi unui sponsor avem în curs judeþene?

finalizarea unui sediu în care îºi va aprobat, privind construirea A.C: Aºtept cu mare nerãbdare 
desfãºura activitatea o discotecã, ce unui cartier rezidenþial ce rectificarea bugetului, lucru pe care îl 
va fi dotatã ºi utilatã cu absolut toatã va fi amplasat la ieºirea 

din satul de reºedinþã al 
comunei Ileana, paralel cu 
drumul naþional în direcþia 
Lehliu, pe 140 ha”.

Rep: Ce vã doriþi sã realizaþi în acest 
mandat?
A.C: La nivel de comunã existã un 
proiect întocmit ºi aprobat privind 
construirea unui cartier rezidenþial 
ce se va întinde pe 140 ha ºi care va 
fi situat la ieºirea din satul reºedinþã 
de comunã, paralel cu drumul 
naþional, în direcþia Lehliu. Este un 
proiect de anvergurã prin care dorim 
sã creãm locuri de muncã pentru 
tinerii noºtri dar sã ºi creºtem nivelul 
economic al comunei. Prin 
ordonanþa 7 doresc sã forez puþuri 
de mare adâncime ºi sã realizez 22 consider necesar fiecãrei primãrii tehnologia modernã. De asemenea, 
de kilometri de reþea de alimentare pentru buna desfãºurare a activitãþii. am repartizat tinerilor pânã în 35 de 
cu apã în satele ªtefãneºti, Sat Nou, Sper ca cei de la Consiliul Judeþean ani, pentru construirea de case, un 
Arþari ºi Vlãiculeºti, proiecte ale sã nu favorizeze politic vreun primar teren de peste 100 ha. Tot pentru 
cãror licitaþii se vor þine în luna anume în ceea ce priveºte aprobarea tinerii comunei, primãria susþine 
octombrie a.c. Tot în luna octombrie unor proiecte anume ºi vreau sã cred douã echipe de fotbal ºi anume 
voi depune prin PNDR un proiect ºi susþin cu tãrie, cã împreunã cu toþi Petrolul Ileana ºi Inter Arþari. Vreau 
privind alimentarea cu apã în satul colegii primari ar trebui sã ne zbatem sã amintesc cã lângã echipa din 
Ileana, realizarea unei canalizãri ºi sã aducem cât mai multe proiecte. Arþari se aflã un mare admirator, 
asfaltarea DC 45 A între Ileana ºi domnul Ion Þuþuianu, care o sprijinã    
Arþari. Finalizarea unui grup sanitar financiar.Rep: Pentru tineretul comunei ce aþi 
modern la ªcoala din centrul    fãcut?
comunei. Reabilitarea ºi Rep: Câþi locuitori are comuna ºi A.C: Am încercat ºi sunt convins cã 

care este ocupaþia lor?
A.C: Comuna Ileana are în 
componenþa sa cele mai multe sate, 
nouã la numãr si anume: Ileana, 
Rãzoare, Florica, Poduri, ªtefãneºti, 
Sat Nou, Rãsurile, Arþari, Vlãiculeºti, 
însumând o populaþie de aproximativ 
4.500 locuitori. Majoritatea acestora 
lucreazã în agriculturã dar existã ºi 
tineri care au plecat sã munceascã la 
Bucureºti.

Rep: Doriþi sã transmiteþi ceva 
locuitorilor comunei Ileana?
A.C: Îi asigur cã îi voi reprezenta cu 
cinste aºa cum am fãcut-o ºi pânã 
acum. Le mulþumesc foarte mult 
pentru încrederea acordatã ºi le 
doresc multã sãnãtate!

la Ileana
Sala Consiliului Local

Intrare primãrie

Primarul verificând lucrãrile 
de reabilitare a ªcolii Centru

A.J.O.F.M. Cãlãraºi organizeazã selecþie pentru locuri de 
muncã în Spania
Agenþia pentru Ocuparea Forþei de Muncã a judeþului 
Cãlãraºi (AJOFM) anunþã organizarea, în data de 
19.09.2008, a selecþiei pentru persoanele care doresc sã-ºi 
desfãºoare activitatea în domeniul agricol, în Spania. 
Menþionãm cã la aceastã selecþie pot participa doar 
bãrbaþi, cu experienþã în agriculturã. Persoanele interesate 
sunt aºteptate sã se adreseze AJOFM Cãlãraºi pentru a se 
înregistra în baza de date a agenþiei sau pentru a-ºi 
exprima intenþia de a participa la aceastã selecþie. Pentru 
alte detalii ne puteþi contacta la numerele de telefon 
0242318376 sau 0242318377, interior 106. 

n urma inundaþiilor din luna iulie a.c., ce au afectat 
zona de nord-est a þãrii ºi care au provocat suferinþe 
unui numãr considerabil de mare de persoane din Î

zonele calamitate, la nivelul Inspectoratului de Jandarmi 
Judeþean Cãlãraºi a fost iniþiatã în luna august a.c. o 
acþiune de strângere de fonduri pentru ajutorarea 
sinistraþilor.
În urma acestei acþiuni, pânã la aceastã datã, a fost 
colectatã ºi depusã în contul 
RO09TREZ7005005XXX000196, deschis la Direcþia 
Trezorerie Contabilitate Publicã a Municipiului 
Bucureºti, suma de 2.720 lei.

Locuri de muncã 
în Spania

Donaþii pentru 
ajutorarea 
sinistraþilor 

icepreºedintele de mandat nu mai puþin de 7.800 fi rezolvate altele depãºesc 
Consiliului Judeþean, de audienþe. Asta înseamnã cã în competenþele acestuia, însã a VDaniel Drãgulin, cel care fiecare zi lucrãtoare din cei patru încercat pe cât posibil sã le dea o 

a deþinut aceastã funcþie ºi în ani, la uºa biroului mânã de ajutor. Noul mandat a 
mandatul anterior, este vicepreºedintelui Drãgulin au început sub aceleaºi auspicii, zeci 
campionul absolut al audienþelor bãtut, în medie, ºapte persoane. de persoane trecând sãptãmânal 
în Consiliul Judeþean. Aceasta a Problemele acestora au fost pe la biroul lui Daniel Drãgulin 
contabilizat pentru cei patru ani dintre cele mai diverse, unele pot în cãutarea unui sprijin.  

Drãgulin a avut 7.800 
de audienþe în 
mandatul 2004-2008
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viceprimar? ºtiind cã pot ca împreunã cu profesionalã solidã, suntem 
primarul Dumitrescu sã hotãrâþi ºi entuziaºti sã învingem N.L: Am ales PD-L pentru cã 
schimbãm lucrurile în mai bine. greutãþile. Sunt ferm hotãrât ºi este format dintr-o generaþie 
De aceea fac politicã, de aceea ºtiu cã vom reuºi la finele acestui tânãrã de politicieni. Sunt 
am ales PD-L ºi nu cer decât oameni realizaþi, cu experienþã, 
ºansa de a face ceva pentru care vor sã facã ceva în folosul 
comuna Plãtãreºti.comunitãþii. Consider cã suntem 

oameni care ne dorim sã    
schimbãm societatea, cel puþin la Rep: Cu ce echipã lucraþi 
nivelul comunei Plãtãreºti, astfel dumneavoastrã ºi domul primar 
încât fiecare locuitor al comunei Dumitrescu?
sã aibã ºansa la o viaþã mai bunã. N.L: Aºa cum se ºtie, este extrem 
   de greu sã înfãptuieºti lucruri 

bune de unul singur, iar în Rep: De ce v-aþi implicat în 
politicã sau în administraþie este politicã?
aproape imposibil. Din fericire N.L: Nu puteam sã stau pe mandat sã schimbãm viaþa 

locuitorilor din Plãtãreºti într-
una mai bunã. Împreunã cu 
domnul primar vom încerca sã 
dãm un exemplu în ceea ce 
priveºte transparenþa în 
administraþia publicã, în folosul 
ºi interesul locuitorilor comunei.   
   Rep: Ce a însemnat, pentru 
Rep: Care este situaþia actualã în echipa dumneavoastrã, 
primãrie?campania electoralã?
N.L: Din punct de vedere N.L: Vreau sã spun cã în 
economic, avem un buget de precedentele campanii 
austeritate de doar 3.200 lei. electorale, când nici nu îmi 

trecea prin cap cã voi candida Din punct de vedere al 
organigramei, avem nevoie de vreodatã pentru o funcþie, am 

vãzut cã se spun tot felul de personal nou, urmeazã ca 
minciuni. ªi aceastã campanie a împreunã cu domnul primar sã 
fost caracterizatã de aceleaºi refacem organigrama, astfel încât 
lucruri. Plinã de minciuni ºi fiecare serviciu din primãrie sã 
aberaþii. aibã specialiºtii cei mai buni.
      avem alãturi de noi oameni margine ºi sã privesc cum atât de 
Rep: De ce aþi ales PD-L d-le Rep: Cu ce v-aþi prezentat în faþa extraordinari cu o pregãtire mulþi locuitori ai comunei suferã, 

"Prin organizarea acestui 
eveniment se doreºte 
consolidarea încrederii clienþilor 
noºtrii  persoanele aflate în 
cãutarea unui loc de muncã ºi 
angajatorii  în serviciul public de 
ocupare, precum ºi  evidenþierea 
diversitãþii acþiunilor desfãºurate 
în cadrul agenþiei." a precizat 
doamna Emilia Mihãilescu, 
director Managementul Pieþei 
Muncii în cadrul AJOFM 

serviciilor oferite de cãtre Toate persoanele interesate sunt Cãlãraºi.  În timpul vizitei, 
AJOFM, respectiv angajatori, invitate, între orele 12.00  15.00, tuturor persoanelor interesate le 
persoane aflate în cãutarea unui la sediul AJOFM Cãlãraºi din str. vor fi prezentate serviciile 
loc de muncã,  reprezentanþi ai 13 Decembrie nr. 12, precum ºi acordate de Agenþie. De 
societãþii civile (reprezentanþi ai la sediul  Agenþiei Locale din asemenea, funcþionarii AJOFM 
organizaþiilor neguvernamentale, Olteniþa, str. Argeºului nr.111.  Cãlãraºi vor rãspunde tuturor 
elevi, studenti etc.) sã cunoascã, întrebãrilor adresate de cãtre "Ziua porþilor deschise" este 
din interior, modul în care îºi invitaþi. organizatã pentru a oferi 
desfãºoarã activitatea Agenþia. posibilitatea tuturor beneficiarilor Simona Donciu 

Cerinþe Formale
PARTEA A
1 Formularul de Cerere pentru 
Acreditare ºi Descrierea Serviciului
1.1 Formularul de Cerere pentru 
Acreditare(9) completat ºi semnat
1.2 Descrierea Serviciului 
2 Documente justificative(10)
2.1 Document justificativ de 
constituire a furnizorului de servicii 
sociale(11)   
2.2 Certificat de Înregistrare 
Fiscalã(12)
2.3 Regulament de organizare ºi 
funcþionare
2.4 Organigrama
2.5 Curriculum vitae(13) ºi lista 
personalului cu funcþii, calificãri ºi ani 
de experienþã
2.6 Copii ale documentelor 
justificative pentru calificarea ºi 
pregãtirea personalului
2.7 Declaraþie fiscalã(14) 
2.8 Bilanþ contabil(15) 
2.9 Confirmare legalã a statutului 
„imobilelor" deþinute(16)
2.10 Certificat Sanitar dat de 
SANEPID pentru fiecare sediu unde 
se furnizeazã servicii
2.11 Certificat de mediu
2.12 Prevenirea incendiilor 
2.13 Alte certificate
PARTEA B
1 Formular de autoevaluare
1.1 Formular de autoevaluare 
completat 
2 Documente justificative
2.1 Plan 3 - 5 ani 
2.2 Plan model de îngrijire 
2.3 Cod de Eticã 
(9) Anexa 1 din Anexa 2 Metodologia 
HG 1024/2004 
(10) Anexa 2 din Anexa 2 
Metodologia HG 1024/2004 
(11) Hotãrâre de Guvern, lege 
specialã, Decizie a Consiliului 
Judeþean  
(12) Copie legalizatã
(13) CV pentru conducere 
(14) An 2006 sau an 2007
(15) An 2006 sau an 2007
(16) Decizie a Consiliului Judeþean, 
act de implementare a deciziei , sau 
contract de închiriere, cartea de 
imobil +copie.

Compunere Dosar 
Acreditare 
Serviciile Publice 
de Asistenþã Social-
Consiliu Local

Echipã nouã la 
ilele acestea am 
ajuns în comuna ZPlãtãreºti. Aºa cum 

v-am obiºnuit încã din 
primul numãr al ziarului, 
încercãm sã surprindem 
realitãþile localitãþilor 
judeþului Cãlãraºi. Primarii 
ne-au fost de fiecare datã 
de mare ajutor. Dar nu 
numai aceºtia. ªi 
viceprimarii ne-au dat o 
mânã de ajutor de fiecare 
datã când le-am cerut-o. 
Aºa s-a întâmplat ºi la 
Plãtãreºti. Negãsindu-l pe 
primarul Florian 
Dumitrescu plecat cu 
treburile primãriei la 
forurile judeþene, am reuºit 
sã stau de vorbã cu 
viceprimarul Nelu Lazãr, 
un tânãr care mi-a lãsat o 
bunã impresie prin 
caracterul, bunul simþ ºi 
modestia sa. Profunzimea 
ºi caracterul sãu sunt 
definite de resursele sale 
morale. Spun asta 
deoarece în general 
oamenii îºi mascheazã, la 
prima vedere, firea realã ºi 
numai atunci când sunt 
scoºi din mediul lor 
obiºnuit devin ei înºiºi. 

Mircea Brânduºã

Viceprimarul Nelu Lazãr

Primaria comunei PlãtãreºtiPrimaria comunei Plãtãreºti

Centrul medical 

Pe 29 august,

Ziua Porþilor Deschise 
la AJOFM Cãlãraºi

genþia Judeþeanã pentru Ocuparea Forþei de 
Muncã din Cãlãraºi organizeazã vineri, 29 august 
a.c., "Ziua porþilor deschise".A
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electoratului ºi care credeþi cã au în satul Plãtãreºti în cadrul cãreia 
fost punctele forte cu care i-aþi vor funcþiona cabinete de 
convins sã vã acorde încrederea? cardiologie, ginecologie, 

stomatologie, pediatrie, medicinã N.L: Locuitorii comunei au dorit 
primarã precum ºi înfiinþarea schimbarea. Primarul 
unei farmacii care sã deserveascã Dumitrescu s-a prezentat ca un 
locuitorii comunei.candidat serios, cinstit ºi dornic 
   de a schimba în bine viaþa 

locuitorilor. Nu cu promisiuni Rep: În momentul de faþã existã 
deºarte, nu cu gogoºi electorale. vreun centru medical în 
   comunã?
Rep: Credeþi cã puteþi duce la N.L: Existã douã cabinete cu 
bun sfârºit ceea ce a-þi început? medici de familie.Unul a fost 

deschis recent, al cãrei doctor a N.L: Sunt convins cã suntem pe 
preluat contractul de un drum bun, suntem pregãtiþi, 
funcþionare.Al doilea cabinet se iar împreunã cu echipa de 
aflã în stadiu de renovare ºi consilieri pe care o avem (PD-L 
modernizare ºi se aºteaptã avizul 4, PNL 5, PNG 2, PSD 2) vom 
de la CAS respectiv al încerca sã atragem cât mai 
directorului Camelia Ghiveciu. multe fonduri pentru 
Fac precizarea cã ambele comunitatea noastrã. -Înfiinþarea unor platforme 
cabinete sunt dotate ecologice, prin obþinerea de    
corespunzãtor.fonduri europeneRep: Care ar fi prioritãþile 

-Construirea pentru comuna Plãtãreºti?
unei grãdiniþe în N.L: În prea puþinul timp de 
satul Plãtãreºticând am fost investit nu am 
-Construirea putut realiza mare lucru. 
unei staþii de Avem proiecte întocmite care 
epurare ºi aºteaptã finanþarea, Planul 
clorinare a apei Urbanistic General, câteva 
pentru satele proiecte de hotãrâre, aderãri    

Dorobanþi ºi la asociaþii intercomunitare, Rep: Care sunt proiectele pe care Cucuieþiîntâlniri cu delegaþii din þarã ºi 
le consideraþi realizabile în 

întocmirea Strategiei de -Pietruirea ºi 
viitorul apropiat?

Dezvoltare a comunei Plãtãreºti asfaltarea tuturor 
N.L: Este adevãrat, sunt multe, pânã în anul 2013. drumurilor 
însã prioritare sunt: comunale

-Modernizarea 
iluminatului 
public prin 
înfiinþarea unor 
puncte de auto-
aprindere Rep: Ce doriþi sã transmiteþi 
suplimentare locuitorilor comunei Plãtãreºti?
-Reabilitarea ºi modernizarea N.L: Le transmitem cã nu îi vom 
ºcolii din satul Plãtãreºti dezamãgi. Îi asigur cã ne vom 
-Construirea unei biserici în satul folosi mintea ºi sufletul pentru 
Plãtãreºti, proiect în stadiu de viitorul comunei noastre. Îi 
perfectare a actelor de asigurãm cã pe parcursul celor 
proprietate

patru ani din acest mandat ne 
-Acordarea de sprijin financiar vom preocupa de problemele 
echipei de fotbal din satul 

comunitãþii ºi vom încerca sã 
Plãtãreºti de destinele cãreia se 

judecãm foarte atent înainte de a va ocupa ªtefan ªtefan zis ºi 
lua o decizie. Le doresc, atât în ªtefan Fotbal
numele meu cât ºi al domnului -Reînfiinþarea ºi susþinerea 
primar, multã sãnãtate ºi sã-ºi echipei de fotbal Unirea Podul 
menþinã încrederea cã au ales la Pitarului, de destinele cãreia se 
cârma primãriei Plãtãreºti pe va ocupa Alexandru Spãtãroiu 
cine trebuia. -Realizarea unui centru medical 

Plãtãreºti
Modernizare ºcoalã - Plãtãreºti

Centrul de recuperare 

Stadionul comuneiStadionul comunei

Farmacia

uvernul a decis în sedinþa 
din 27 august ca alegerile 
parlamentare sã aibã loc în G

data de 30 noiembrie. Premierul 
Cãlin Popescu Tãriceanu a 
precizat cã în acest fel se eliminã 
orice speculaþii privind intenþia 
PNL de a amâna alegerile 
parlamentare pentru primavara 
anului 2009. El a mai spus ca au 
fost aprobate zece acte normative 
privind organizarea ºi desfãºurarea 
scrutinului. Costurile aferente 
desfãºurãrii alegerilor 
parlamentare au fost estimate la 
aproximativ 100 milioane lei. 

Executivul a stabilit ca plafonul 
pentru finanþarea campaniei 
electorale ºi a partidelor politice sã 
fie de 350 de salarii minime brute, 
în cazul unui deputat ºi la 500 de 
salarii minime brute pentru un 
senator, adicã 76.000 de euro. 
Partidele mai pot aloca pentru 
campania naþionalã câte 50 de 
salarii pentru fiecare candidat la 
parlament. Guvernul a mai decis 
creºterea subvenþiei acordatã 
partidelor, de la 0,04% la 0,05% 
din veniturile de la bugetul de stat. 
Astfel, suma alocatã anual 
partidelor de la buget se ridicã la 
87 de milioane de lei. Conform 
legii, data alegerilor parlamentare 
trebuie stabilitã de Guvern cu cel 
puþin 90 de zile înainte de scrutin. 
În aceste condiþii, partidele mai au 
douã luni pentru a-ºi pregãti 
strategia pe care o vor aborda în 
timpul campaniei electorale ce va 
dura o lunã. În baza noului sistem 
de vot uninominal, în viitorul 
legislativ vor fi 310 deputaþi ºi 136 
de senatori, corespondentul a tot 
atâtea colegii uninominale. De 
asemenea, în circumscripþia 
electoralã specialã pentru cetãþenii 
români cu domiciliu în afara 
graniþelor României vor fi aleºi 4 
deputaþi ºi doi senatori.  

n urmã cu aproximativ douã luni, pe la începutul 
lunii iulie, mai mulþi ziariºti cãlãrãºeni vizitau ÎPiteºtiul ºi Craiova în cadrul unui schimb de 

experienþã organizat de Uniunea Ziariºtilor 
Profesioniºti. Pe parcursul a douã zile au fost vizitate 
atunci obiective culturale ale celor douã oraºe, 
instituþii de presã ºi au avut loc dezbateri privind 
condiþia ziaristului în vremurile actuale. În replicã la 
aceastã vizitã ºi la ospitalitatea de care au dat 
dovadã gazdele noastre din Argeº ºi Dolj, 
preºedintele UZP Cãlãraºi, Gheorghe Frangulea a 
decis organizarea unei vizite pe meleaguri 
cãlãrãºene, în cadrul cãreia oaspeþii piteºteni ºi 
craioveni sã viziteze cele mai importante obiective 
culturale ºi economice ale judeþului. Ziariºtii din cele 
douã judeþe vor ajunge la Cãlãraºi vineri, 29 august 
ºi vor fi cazaþi la ferma Aldis. Ziua urmãtoare va 
începe cu o întâlnire cu oficialitãþile cãlãrãºene, 
urmatã apoi de vizite la fabrica de sticlã Saint 
Gobain ºi la Consorþiul Agricol de la Vâlcelele. Ziua 
se va încheia cu o masã tradiþionalã româneascã 
oferitã de gazdele din Vâlcelele. Pe 31 august, ultima 
zi, se vor vizita complexul de industrializare a cãrnii 
Aldis, Administraþia Fluvialã a Dunãrii de Jos ºi situl 
arheologic de la Ostrov „Durostorum”.    

Ziariºtii din Argeº ºi 
Craiova, la Cãlãraºi

Alegerile 
parlamentare 
vor avea loc pe 
30 noiembrie

Marius Lotrea
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menþinerea partidului în arena manifestat susþinerea. Marian Petre Miluþ 
electoralã”. În schimb, preºedintele Petre a declarat pentru Adevãrul: „Eu sunt 
Miluþ a calificat congresul de la Bucureºti preºedintele de jure ºi de facto al 

espãrþirea s-a produs ca urmare a drept „nelegal, nestatutar ºi fãrã efecte partidului. Mai departe vom vedea la 
neînþelegerilor dintre membrii juridice asupra PNÞCD”. tribunal. Domnul Sârbu sã rezolve mai DPNÞCD în privinþa acordului cu În cadrul Consiliului Naþional de 

întâi problema propriilor dosare de la PNL. Gruparea Miluþ doreºte ca þãrãniºtii Conducere de la Sinaia s-a votat ºi pentru 
DNA. N-aþi vãzut cã toate partidele au sã candideze în 30 de colegii sub destituirea lui Gheorghe Ciuhandu din 
probleme la Cluj? ªi PSD, ºi PRM, ºi noi, denumirea ºi sigla PNL, fapt ce i-a funcþia de preºedinte al acestui for ºi 
toþi! Nu credeþi cã bãiatul ãla de la nemulþumit pe unii membrii importanþi ai excluderea din partid a lui Radu Sârbu ºi 

acestui partid. Acordul cu PNL-ul, socotit Cotroceni are treabã acolo? Au fost la a lui Alin Popa, organizatorii congresului 
umilitor de gruparea Sârbu, a fost parafat extraordinar de la Bucureºti, fiind acuzaþi mine 31 de judeþe ºi 41 de organizaþii, cu 
la Sinaia, în timp ce la Bucureºti se de colaborare cu fosta Securitate. În tot cu organizaþiile speciale. În plus, la 
desfãºura un congres extraordinar, în momentul de faþã, ambele grupãri îºi Sinaia au fost 51 de membri din 82 ai 
aceeaºi zi, pentru alegerea unei noi considerã ca fiind statutare propriile CNC, dar ei au scos alte liste. Ei au avut 
conduceri. Radu Sârbu, unul dintre conduceri ameninþându-se prin presã cu 

doar stafiile trecutului. Or fi pus la organizatorii congresului, la care au tribunalul. Acestea îºi arogã reciproc 
numãrãtoare ºi pozele de pe pereþi!”participat, printre alþii, Ion Diaconescu, susþinerea majoritãþii organizaþiilor. 
În replicã, Radu Sârbu l-a ameninþat pe Ion Caramitru ºi Gheorghe Ciuhandu, Gruparea Sârbu vorbeºte de 26 de 
Miluþ tot în Adevãrul cã: „dacã nu pleacã considerã cã prin semnarea acestui acord organizaþii în timp ce gruparea Miluþ a 
de bunãvoie, Miluþ va fi scos cu partidul va dispãrea de pe scena politicã, numãrat 31 de judeþe ºi 41 de organizaþii, 
portãreii!”declarând presei cã: „noi luptãm pentru cu tot cu cele speciale, care ºi-au 

DL îºi va anunþa programul de guvernare ºi 
candidaturile pentru Parlament pe 12 septembrie, Pîn cadrul Conferinþei Naþionale, când va fi 

desemnat ºi candidatul la funcþia de prim-ministru. PDL 
mizeazã pe douã nume, Theodor Stolojan ºi Vasile Blaga. 
Tot atunci vor fi cunoscute toate numele care vor candida 
în colegiile cãlãrãºene. Preºedintele PDL Cãlãraºi, Marian 
Dinulescu a declarat cã deocamdatã nu au apãrut alte 
noutãþi în ceea ce priveºte candidaturile, în afara numelor 
deja anunþate. S-au înscris pentru Camera Deputaþilor-
Marian Dinulescu, Constantin Tudor, Emil Muºat, Stelian 
Fuia ºi Vasile Iliuþã iar pentru Senat-Constantin Dumitru. 
În mod sigur, Constantin Dumitru va candida în Colegiul 
2-Olteniþa, urmând ca cei din conducerea centralã sã 
nominalizeze un candidat ºi pentru Colegiul 1-Cãlãraºi ºi 
sã desemneze colegiile aferente celor care ºi-au 
manifestat intenþia de a candida la Camera Deputaþilor.

pentru desemnarea rãspunsul, ducând discuþia într-
candidatului ºi cã preferã o altã direcþie. Totuºi, Drãgan 
liniºtea în partid. Cu alte a explicat de ce nu vrea sã Probabil datoritã prezenþei lui 
cuvinte, de dragul organizaþiei candideze în alt colegiu, Marian Drãgan în cadrul 
ar accepta sã candideze ºi în arãtând astfel cã nu renunþã la conferinþei de presã dar ºi a 

Colegiul 2. Acesta a spus cã nu 
poate fi reprezentantul unor 
primari cu care nu poate stabili 
nicio legãturã, dând exemplul 
localitãþilor Valea Argovei, 
Alexandru Odobescu ºi 
Cãlãraºi ºi cã se simte mai 
apropiat de primarii din 
Colegiul 2. În ceea ce-l priveºte 
pe Ioan Damian, acesta va 
trebui sã se mulþumeascã în 
cele din urmã cu un alt 
coelgiu, fie el ºi Cãlãraºi, dacã 
va dori sã candideze pentru un 
post de deputat. În altã ordine 
de idei, Marian Drãgan a 
mãrturisit cã intenþioneazã sã 
renunþe la poziþia de 
preºedinte al Organizaþiei 

discuþiilor din ultimele zile, Colegiul 1 dacã i se va cere Municipale, având demisia 
Ioan Damian nu a mai fost atât acest lucru, numai sã fie scrisã pe birou de mai bine de 
de ferm  în ceea ce priveºte liniºte. S-a arãtat deranjat în douã luni. Acesta ºi-a motivat 
realizarea unui sondaj care sã schimb de o declaraþie datã dorinþa prin faptul cã în 
determine care va fi candidatul presei de Marian Drãgan, care aceastã organizaþie trebuie 
pentru Colegiul 2, prin care întreba retoric pe cine construitã o nouã echipã, sã fie 
spera sã iasã câºtigãtor în reprezintã de fapt Damian. pregãtiþi noi candidaþi, sã se 
disputa cu Drãgan pentru Solicitat sã rãspundã dacã a creeze o emulaþie, iar cei mai 
acest colegiu. Acesta a afirmat fãcut o asemenea declaraþie, vechi nu trebuie sã blocheze 
cã se vor gãsi alte soluþii Marian Drãgan a evitat funcþiile.      

Acesta a declarat cã sunt 
enorme ºi nu înþelege de ce ar 
fi dispus cineva sã bage atâþia 
bani, mai ales cã existã toate 
ºansele ca sã-i piardã. În opinia 
sa cu 100.000 de euro poþi face 
altceva nu neapãrat politicã. 
Lucian Pavel a mai spus cã se 
considerã, în momentul de faþã, 
un presupus candidat pentru 
Colegiul 4 ºi va fi cu siguranþã 
un candidat fãrã bani. „Sunt un 
candidat care nici nu vrea ºi 
nici nu poate sã dea bani. 
Candidez fãrã sã cumpãr 
voturile nimãnui. Vreau ºi eu sã 
vãd dacã se mai poate face 
politicã fãrã bani în þara asta”, 
a declarat presei profesorul 
Lucian Pavel.  

Lucian Pavel, 
un candidat 
fãrã bani

rofesorul Lucian 
Pavel, inspector Pgeneral ºcolar ºi un 

posibil candidat al PNL 
pentru Camera Deputaþilor 
s-a arãtat extrem de 
speriat de sumele ce sunt 
vehiculate pentru 
candidaturile la Camera 
Deputaþilor ºi Senat.

Un partid, 

douã conduceri

PDL îºi anunþã 
candidaþii pe 
12 septembrie

ã ºt  i ra  n þ rãni i a nt t
d o  d o ia  in n u ih n ,Îaj g nd sun â u- e, în 

a es e le rec t  zi , la crea a a 
d u  î aro ã tabere n p tid, 
la nin ri ji n   ame þã  ºi g iri
re ip e  C i are  c roc . e c  îl
su i e a n P resþ n p  M ria et  
M u au  lil þ  mers a 
ed o t t luº inþa C mi e u i 
a o l  C c reN þi na de ondu e  
 p t u i  laa ar id lu de  
nai e þ  îlSi a, c ilal i care  

ont ã a g iz  lac est u or an at  
c re  u ngreBu u ºti n „co s 
r di ” d text aor nar eclanºa  

 u le er t i de ne  p sonali ãþ
 p d i  c m a  ale arti ulu , u r fi

i one u  Ion D ac sc ,
G e r  C uh du  h o ghe i an ,
R  S  ºi oadu ârbu  I n 
C a i ru be  ar m t . Am le
man es au v t  if tãri  a u  loc
î e aºi au u t  n ac e  zi, 24 g s .
Am nd u up il i-â o ã gr ãr e º
au es â  u al  c te n 
p d e  ei e reºe int , c  d la 
Sina -  re o i m tia l au c nf r a  
e þ e ep  Milu , c i d  la 
uc re i au s e B u ºt l-  ale  p
d rbuRa u Sâ .

Marius Lotrea

Damian vrea pace în partid
Drãgan nu renunþã la Colegiul 2

acã în urmã 
cu douã Dsãptãmâni, 

Ioan Damian, 
vicepreºedintele 
PSD Cãlãraºi se 
arãta extrem de 
nemulþumit de 
înscrierea în 
Colegiul 2-Borcea, 
Dragalina a lui 
Marian Drãgan, 
afirmând cã moral 
ar fi ca acesta sã 
candideze pentru 
Colegiul 1-Cãlãraºi, 
dat fiind faptul cã 
este preºedintele 
Organizaþiei 
Municipale, 
sãptãmâna aceasta, 
Damian a îndulcit 
tonul.

Marius Lotrea
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Precizari referitoare la plata contribuþiei de 
asigurãri sociale de sãnãtate pentru veniturile din 
salarii realizate de persoanele cu handicap ºi de 
persoanele care realizeazã programe de calculator, 
ca urmare a modificãrii Legii nr. 95/2006 privind 
reforma în domeniul sãnãtaþii prin O.U.G. nr. 
93/2008. 
Modificarea adusã de O.U.G. nr. 93/2008 vizeazã 
plata contribuþiei de asigurãri sociale de sãnãtate 
pentru veniturile din salarii realizate de persoanele 
cu handicap, precum ºi de cãtre persoanele care 
realizeazã programe de calculator. Trebuie precizat 
însã cã, ºi înainte de O.U.G. nr. 93/2008, aceste 
categorii de salariaþi plateau contribuþia de 
asigurãri sociale de sãnãtate, dar nu la venitul 
salarial realizat, ci la salariul minim brut pe þarã. 
Acest fapt era posibil pentru cã prevederea din 
Legea nr. 95/2006, respectiv art. 257 alin. (2) lit. 
a), care reglementa plata contributiei pentru 
salariaþi, fãcea trimitere numai la venitul salarial 
impozabil si, având în vedere cã aceste persoane 
realizau venituri salariale neimpozabile, nu se 
puteau reþine contribuþii pentru aceste venituri, dar 
în acelaºi timp aceºti salariaþi nu fãceau parte din 
categoriile de  persoane scutite de plata 
contribuþiei. Aceastã situaþie conducea la crearea 
unei discriminãri în raport cu celelalte categorii de 
asiguraþi salariaþi ºi venea în contradicþie cu 
principiile care stau la baza funcþionãrii sistemului 
de asigurãri sociale de sãnãtate din România, care 
presupun plata obligatorie a unei contribuþii de 
cãtre toate persoanele asigurate în acelaºi mod ºi 
acordarea unui pachet de servicii de bazã în mod 
nediscriminatoriu oricãrui asigurat. 
În aceste condiþii O.U.G. nr. 93/2008 a restabilit 
principiul solidaritãþii pentru plata contribuþiilor 
acestor salariaþi, respectiv a reglementat acelaºi 
mod de platã a contribuþiei pentru toate categoriile 
de salariaþi, respectiv la veniturile salariale 
realizate, impozabile sau neimpozabile. 
Pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. 
nr. 93/2008 referitoare la contribuþia de asigurãri 
sociale de sãnãtate, Casa Naþionalã de Asigurãri de 
Sãnãtate a elaborat un proiect de ordin în acest 
sens, proiect care este publicat pe pagina web a 
acesteia, www.cnas.ro.

Preºedinte-Director general
Ec. Camelia Ghiveciu

CASA DE ASIGURÃRI DE
SÃNÃTATE CÃLÃRAªI

CALARASI ,910029 , STR. INDEPENDENTEI , nr. 51, 
TEL / FAX 0242-316.717 / 0242-318.464.,  e-mail info@casacl.ro

COMUNICAT DE PRESÃ

29 aug. - 4 sept. 2008

animaþie ºi divertisment. În timpul zilei, - transfer aeroport Monastir  Hammamet ºi Complexul SAMIRA CLUB ***
retur.*programul cuprinde practicarea diferitelor Samira Club este un complex turistic de 3 stele, 
* taxã aeroport (75 euro/persoanã) inclusã.sporturi ºi jocuri, iar programul nocturn se situat pe þãrmul Mediteranei, având plajã 

desfãºoarã zilnic pe terasã. Activitãþi de agrement ºi facilitãþi incluse în preþproprie cu nisip fin. Distanþa faþã de centrul 
Centrul de agrement situat pe plajã oferã Windsurfing, hidrobiciclete, volei pe plajã, oraºului Hammamet este de 5 km, iar la 4 km 

baschet, fotbal, curs de limba arabã, tenis de diverse servicii: schi nautic, paraºutism, se aflã noua staþiune Yasmine Hammamet. 
masã, tenis de câmp (numai cu rezervare), hidrobiciclete, banana, windsurfing, umbrele Distanþa faþã de aeroportul internaþional 
tobogane, chaises-longues, pentru copiii 4  12 Monastir este de aproximativ 100 km. de plajã, chaises-longues, excursii pe mare cu ani  mini- club, proiecþii de filme, Snoopz 

CAZARE martiganes (bãrci de pescuit). Disco.
Renovat în perioada 2006-2007, complexul Pentru copii între 4 - 12 ani existã un mini  club 

unde se deruleazã proiecþii de filme, spectacole Samira Club oferã cazare ºi mici bungalow-uri Oraºul Hammamet este situat la o distanþã 
specifice vârstei ºi mini  disco.în stil maur, în camere cu 3 ºi 4 paturi, dotate de 70 km de capitala Tunis ºi este una 
„TOTUL INCLUS": 8 ZILE (7 cu grup sanitar ºi duº propriu, aer condiþionat. dintre cele mai renumite staþiuni din 

Clubul dispune de o salã de recepþie NOPÞI) Republica Tunisianã.O cetate din secolul al 
climatizatã, acces la internet ºi la cabinele - 7 nopþi de cazare în camere cu 2, 3 ºi 4 XV-lea, mausoleul patronului oraºului, Sidi telefonice ºi un punct de schimb valutar. paturi, grup sanitar propriu;

Bou Ali ºi Medina originalã sunt câteva SERVICII DE MASÃ - 7 pensiuni complete (sistem bufet) în regim 
dintre atracþiile turistice.Litoralul este „totul inclus";Restaurantul complexului Samira Club dispune 
mãrginit de o plajã care coboarã spre mare, Programul zilnic de masã include mic-dejun, de bufet climatizat, un bar, douã cocktails-bar, 

prânz ºi cinã (sistem bufet) ºi gustãri la bar: o cafenea maurã, un snack-bar, un bufet ºi un din inima unei vegetaþii 
pizza, sandviºuri, deserturi ºi bãuturi non-spaþiu pentru barbeque situat pe plajã. subtropicale.Diversitatea magazinelor ºi a 
alcoolice (pentru persoane peste 18 ani).DOTÃRI ªI SERVICII  restaurantelor, grãdinile verzi ºi cartierul de - activitãþi ºi servicii de agrement gratuite;

distracþii, Medina cu moscheele ºi SUPLIMENTARE - ghid turistic în limba românã pe toatã durata 
Samira Club se adreseazã în principal turiºtilor arhitectura strãzilor înguste oferã mediul sejurului;
tineri ºi oferã o gamã variatã de activitãþi de - transport avion din Bucureºti sau Cluj; ideal pentru o vacanþã de neuitat.

Vacanþã 
în Tunisia
Vacanþã 

în Tunisia

Î c p nd de a
n e â   l  

e p rsuro/ e oanã
394

03 - 10 septembrie 2008
394 EURO/PERSOANÃ

* din acest tarif, 75 
euro/persoanã reprezintã 

taxele de aeroport.

SERII ªI TARIFE

all inclusive-toate taxele incluse
*la 10 persoane oferim un sejur 

gratuit pentru o persoanã

Pentru detalii ºi  rezervãri:
telefon:  0740.306.609

competentã alcãtuitã din 15 asigurarea de apã curentã, cãldurã echipei din Dor Mãrunt cât ºi a 
consilieri (8 PSD, 6 PD-L, 1 PNL), ºi instalaþii sanitare celei din Dâlga (eu am fost cel care 
iar viceprimar este Alexandru corespunzãtoare. a reînfiinþat, în 1995, echipa de  
Bârcã, din partea PSD. Consider cã fotbal din Dor Mãrunt).-Asigurarea unor servicii medicale Rep: D-le Niþulicã, v-aº ruga sã vã 
toþi aceºti oameni vor avea ceva de de calitate în cadrul dispensarului    prezentaþi?
spus în urmãtorii 4 ani ºi împreunã din localitate. Rep: Existã ceva cu care comuna se I.N: M-am nãscut la data de cu ei vreau sã demonstrãm cã se -Extinderea iluminatului public mândreºte în acest moment?08.05.1962 în comuna Dor poate înfãptui lucruri bune pentru stradal I.N: Pot spune cu multã mândrie cã Mãrunt. Sunt de profesie inginer comuna Dor Mãrunt. -Asigurarea siguranþei economist, specialitatea 
   cetãþeanului agroturism, sunt cãsãtorit, am doi 
Rep: Ce credeþi cã v-a impus în faþa -Înfiinþarea unor spaþii verzi copii de care sunt mândru. Îmi 
cetãþenilor la scrutinul din varã? pentru sãnãtatea familiilor respect ºi îmi iubesc familia. Sunt 
I.N: Faptul cã sunt fiul al satului a noastremembru PSD din anul 2000, iar în 
contat foarte mult, pe de altã parte, primãria Dor Mãrunt lucrez din -Realizarea unei baze 
locuitorii comunei Dor Mãrunt mã acelaºi an, deþinând funcþia de sportive moderne prin 
ºtiu cã sunt un om hotãrât, cã urãsc viceprimar. Între anii 1983-2000 programul Tãriceanu
dezordinea, delãsarea ºi am fost economist SC AGROIND -Reabilitarea ºi 
incompetenþa ºi mai presus de orice SA Lehliu Garã. modernizarea cãminului 
cã sunt un om corect ºi cu fricã de    cultural
Dumnezeu.Rep: De ce aþi candidat la funcþia -Înfiinþarea a ºase cabine în 
   de primar? staþiile de autobuz dintre 
Rep: Care ar fi pricipalele proiecte Dor Mãrunt ºi Lehliu, ce I.N: Consider cã fiecare generaþie 

împreunã cu câþiva sponsori din pe care le aveþi pe masa de lucru? vor fi finalizate în cel mult 2 lunise confruntã cu propriile sale 
comunã, Marius ºi Mihai Prevenda I.N: Mi-aº dori ca la sfârºitul acestui provocãri dar ºi cu propriile sale -Modernizarea celor douã ºcoli din 
din partea SC AGROPREV SA, mandat, pe care l-am început în responsabilitãþi, am considerat cã a Dâlga prin montarea unor uºi ºi 
Gheorghe Alexandru din partea SC aceastã varã, sã pot spune cã am sosit momentul sã fac pasul de la ferestre noi
SOMALEX Slobozia, Gabriela realizat urmãtoarele:funcþia de viceprimar la cea de -Înfiinþarea, în cel mult 30 de zile, a Dascãlu din partea SC primar. Am acumulat suficientã -Pietruirea ºi modernizarea tuturor ºase parcuri de joacã pentru copii AGROEUROSERV,  Dumitru experienþã în cei opt ani pentru a drumurilor din comunã la ºcolile ºi grãdiniþele comunei Rucãreanu din partea SC putea face faþã noilor -Racordarea tuturor locuinþelor la RAMPREST, s-au alocat fondurile 

responsabilitãþi. Cred cã este o 
necesare reluãrii lucrãrilor la 

onoare sã fii primarul unei biserica Sfinþii Constantin ºi Elena 
comunitãþi ºi mã bucur cã am reuºit din satul Dâlga, lucrare începutã 
sã obþin votul concetãþenilor mei, prin donaþia d-nei Rãdescu de 
înseamnã cã nu i-am dezamãgit ca 100.000 lei noi.
viceprimar.

   
   

Rep: Ce mesaj transmiteþi 
Rep: Cum vedeþi activitatea locuitorilor comunei Dor Mãrunt?
primãriei din poziþia de primar de 

I.N: Le mulþumesc celor care m-au aceastã datã?
încurajat pentru a candida. Le 

I.N: Lucrând în cadrul primãriei mulþumesc ºi celor care m-au votat 
timp de 8 ani, ºtiam ce mã aºteaptã, dar ºi celor care nu m-au votat. Îi 
am fãcut pentru început unele asigur pe toþi cã mã simt obligat 
„plombe” în organigramã, acolo faþã de ei ºi cã voi face tot ce este 
unde am considerat cã este necesar. posibil pentru realizarea tuturor 

-Modernizarea sediului primãriei reþeaua de energie electricã, apã    proiectelor prezentate mai sus. Ei 
prin montarea unor pavele stradale potabilã ºi canalizare au înþeles cã sunt un om care Rep: Cu ce echipã veþi lucra?
moderne -Aducþiune de gaze doreºte ºi vrea sã lupte pentru I.N: Am alãturi de mine o echipã 
-Susþinerea de cãtre primãrie a binele comunei Dor Mãrunt.-Modernizarea tuturor ºcolilor, prin 

Ion Niþulicã, 
de la viceprimar la primar

omuna Dor Mãrunt a fost condusã pânã în 2008 
de Iulian Iacomi, cel care a preferat sã candideze, Cîn aceste alegeri, pentru primãria oraºului Lehliu 

Garã, pe care a ºi câºtigat-o de altfel. Pânã la luarea 
deciziei de a se muta la Lehliu, Iacomi era favoritul 
locuitorilor pentru încã un mandat la cârma 
localitãþii. Plecarea acestuia a însemnat o ºansã 
pentru Ion Niþulicã, viceprimarul localitãþii, cel 
care avea sã preia responsabilitãþile comunei, 
beneficiind de încrederea dormãrunþenilor în vara 
acestui an. Acesta sperã sã poatã intra în sufletele 
celor din Dor Mãrunt aºa cum a fãcut-o ºi 
predecesorul sãu.

Mircea Brânduºã

Primãria Dor Mãrunt, 
lucrãri de modernizare
Primãria Dor Mãrunt, 

lucrãri de modernizare

Biserica Sf. Constantin ºi Elena, 
sat Dâlga, în stadiu de finalizare

Au fost prezenþi 201 candidaþi, iar 163 
dintre ei au reuºit sã promoveze, 
obþinând cel puþin nota 5. Între 23-24 
august au fost depuse contestaþiile, iar 
pe data de 25 august au fost afiºate 
rezultatele finale. Suplinitorii au fost 
repartizaþi pe posturi în zilele de 26, 27 
ºi 28 august, la sediul ISJ Cãlãraºi, în 
urma unor ºedinþe publice. 
Marþi, 26 august, a fost organizatã o 
licitaþie pentru achiziþionarea de 
microbuze ºcolare. Licitaþia a fost 
câºtigatã de firma Auto Italia, iar 
microbuzele destinate judeþului 
Cãlãraºi (peste 10) vor ajunge la ºcoli 
în aceastã toamnã. 
Inspectoratul ªcolar a repartizat cãtre 
unitãþile de învãþãmânt din judeþ peste 
300.000 lei, sumã destinatã dotãrii la 
standarde europene a cabinetelor ºi 
laboratoarelor ºcolare. Banii au fost 
repartizaþi în funcþie de prioritãþi de 
numãrul de elevi.

Autobuze noi 
pentru elevi

n data de 22 august, 
Inspectoratul ªcolar ÎJudeþean Cãlãraºi a 

organizat, la Liceul Auto, 
concursul pentru profesorii 
suplinitori calificaþi. 
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Victor PARTAN

8Liga a III-a, Seria a II-a, Etapa a II-a

29 aug. - 4 sept. 2008

1. CS Ovidiu 2 2 0 0 9-0 6

2. Rapid II 2 2 0 0 10-5 6

3. CF Brãila 2 2 0 0 4-1 6

4. Sãgeata Stejaru 2 2 0 0 2-0 6

5. Unirea Slobozia 2 1 1 0 4-1 4

6. Dunãrea Cãlãraºi 2 1 1 0 3-0 4

7. Farul II 2 1 0 1 8-2 3

8. CS Eforie 2 1 0 1 6-4 3

9. Rocar ANEFS 2 1 0 1 8-7 3

10. Steaua II                 2 1 0 1 4-3 3

11. Portul Constanþa     2 1 0 1 1-0 3

12. Callatis Mangalia 2 1 0 1 1-1 3

13. Poli Galaþi 2 1 0 1 3-5 3

14. CSM Medgidia 2 0 0 2 0-4 0

15. CS Nãvodari           2 0 0 2 1-4 0

16. InterGaz Bucureºti 2 0 0 2 3-8 0

17. Viitorul Însurãþei 2 0 0 2 0-8 0

18. FCM Câmpina 2 0 0 2 0-13 0

CLASAMENT

ETAPA A III-A, VINERI, 29 AUGUST
CS Ovidiu - Poli Galaþi
CS Eforie - Viitorul Însurãþei
Dunãrea Cãlãraºi - Municipal Câmpina
Sãgeata Stejaru - CF Brãila
CS Nãvodari - Callatis Mangalia
InterGaz Bucureºti - Portul Constanþa
Rapid II - Steaua II
Farul II Constanþa - Rocar ANEFS
Unirea Slobozia - CSM Medgidia

ALTE REZULTATE
Municipal Câmpina - CS Eforie 0-6
CSM Medgidia - Callatis Mangalia 0-1
CF Brãila - CS Nãvodari 3-1
Steaua II - InterGaz Bucureºti 4-2
Portul Constanþa-Sãgeata Stejaru 0-1
Rocar ANEFS - Rapid II 4-6
Poli Galaþi - Farul II 2-1
Viitorul Însurãþei - CS Ovidiu 0-1

  1. Ceahlaul Piatra Neamþ 2 2 0 0 4 0 6 

  2. FC Botoºani 2 2 0 0 5 2 6  

  3. Delta Tulcea 2 1 1 0 6 2 4

  4. Sportul Studenþesc 2 1 1 0 3 1 4 

  5. CS Buftea 2 1 1 0 2 1 4  

  6. CSM Ploieºti 1 1 0 0 1 0 3  

  7. Progresul Bucureºti 1 1 0 0 2 1 3  

  8. Cetate Suceava 2 1 0 1 1 2 3  

  9. Dinamo II 2 1 0 1 2 5 3  

10. FC Snagov 1 0 1 0 1 1 1  

11. Petrolul Ploieºti 1 0 1 0 1 1 1  

12. Dunãrea Giurgiu 2 0 1 1 2 3 1  

13. Forex Braºov 2 0 1 1 2 3 1  

14. FCM Bacãu 2 0 1 1 1 2 1  

15. Prefab Modelu 2 0 1 1 3 5 1  

16. Aerostar Bacãu 2 0 1 1 1 4 1  

17. Dunãrea Galaþi 2 0 0 2 1 3 0  

18. Concordia Chiajna 2 0 0 2 0 2 0  

CLASAMENT

8Liga a II-a, Seria I, Etapa a II-a  ALTE REZULTATE
Delta Tulcea - FC ªtiinþa Bacãu 1-1
Ceahlãul Piatra-Neamþ - Dunãrea Galaþi 1-0
Progresul Bucureºti - FC Snagov 0-0
Sportul Studenþesc - Cetate Suceava 2-0
FCM Bacãu - Dunãrea Giurgiu 1-1
Forex Braºov - FC Buftea 0-1
FC Petrolul - CSM FC Ploieºti 2-3
Concordia Chiajna - Dinamo II Bucureºti 0-1

ETAPA A III-A, Sâmbãtã, 30 August
Dinamo II Bucureºti - Petrolul Ploieºti
FC ªtiinþa Bacãu - Concordia Chiajna
Dunãrea Galaþi - Delta Tulcea
Dunãrea Giurgiu - Sportul Studenþesc
Cetate Suceava - FC Snagov
FC Prefab Modelu - FCM Bacãu
FC Buftea - FC Botoºani
CSM FC Ploieºti - Forex Braºov

Echipa antrenatã de Gabi Stan a 
obþinut patru puncte în primele 
douã etape, egalul de pe terenul 
Unirii Slobozia fiind catalogat drept 
un adevãrat succes. Este oarecum 
normal sã existe o stare de 
optimism. Dunãrea aratã altfel decât 
în sezonul trecut, când a petrecut 
cea mai mare parte a campionatului 
în subsolul clasamentului. Prezenþa 
lui Gabi Stan pe banca tehnicã este 
o garanþie a faptului cã se va merge 
pe o linie pozitivã. Experienþa 
tehnicianului care a fãcut istorie cu 
FC Braºov poate ajuta gruparea din 
Cãlãraºi sã se menþinã în top ºi, de 
ce nu, sã emitã pretenþii la lupta 
pentru promovare. ªi pentru cã a 
venit vorba despre experienþã, nu 
putem sã nu amintim ºi de Cãtãlin 
Mulþescu. Opinia generalã este cã 
portarul a fost artizanul egalului de 
la Slobozia. Un asemenea jucãtor 
este foarte important pentru orice 
echipã, indiferent de eºalon. 
Contestat de mulþi pentru fizicul 
sãu impropriu pentru un goal-
keeper, fiul lui Gigi Mulþescu este 
un om de reflex. De multe ori pur ºi 
simplu i-a înnebunit pe adversari cu 
intevenþiile sale, salvând goluri “ca 
ºi fãcute”.
Construcþia unei echipe puternice se 
porneºte de la apãrare, iar o 
defensivã forte se bazeazã, în primul 
rând, pe un portar cu personalitate. 
Dunãrea Cãlãraºi a rezonat cu acest 
principiu, iar rezultatele nu au 
întârziat sã aparã. Echipele 
puternice din Liga Întâi au portari 
valoroºi. Steaua îl are pe Zapata, iar 
Dinamo conteazã (poate mai mult 
decât ar fi normal) pe geniul lui 
Lobonþ. Un goalkeeper bun te poate 
salva din multe situaþii delicate. 
Revenind la Cãtãlin Mulþescu, ne 
amintim cã acesta a intrat, de multe 
ori, în conflict cu oficialii cluburilor 
pe la care a trecut. O fire ceva mai 
dificilã l-a împiedicat sã facã 
trecerea la o echipã cu pretenþii de 
campioanã. Este foarte important ca 
cei din conducerea Dunãrii Cãlãraºi 
sã ºtie sã “lucreze” cu Cãtãlin.  Asta 
nu presupune acordarea unor 
privilegii deosebite, ci un tratament 
corect.
Dunãrea Cãlãraºi poate profita ºi de 
o serie destul de uºoarã. Ca nume, 
Steaua II (bine întãritã cu jucãtori 
de la echipa antrenatã de Marius 
Lãcãtuº), Intergaz, Rocar ºi CSM 
Medgidia ar fi printre principalele 
contracandidate. Cele patru au avut, 
însã, un început de sezon 
neconvingãtor. CS Ovidiu, Rapid II 
ºi CF Brãila, care au avut un start 
bun, pot fi “bãnuite” de inconstanþã.  
Rãmâne de vãzut ce se va întâmpla 
în etapele viitoare. Totul este ca 
atmosfera la echipã sã fie una bunã 
ºi ca Mulþescu junior sã evolueze aºa 
cum ne-a obiºnuit.

Cine nu are portar 
cu experienþã, 
sã îl cumpere

unãrea C ãraº  ãl i

are  înc put un e  

de e o   s z nD
ro ãtor n Div z C.

p miþ , î i ia 

portarului Oprea, la un atac Nelu, care dupã ce a trecut 
violent asupra lui Bucã. Se lejer de Cotea, în loc sã paseze 

lateral, a ales soluþia greºitã de impunea eliminarea clarã a 
a ºuta ºi încã foarte slab. În acestuia prin faptul cã se afla 
partea secundã, Slobozia a în ipostaza ultimului apãrãtor 
forþat mai mult, dar Dunãrea a iar Slobozia ar fi putut sã joace 

Aureolaþi dupã victoria clarã în arãtat cã ºtie sã se apere, în 10 jucãtori timp de 70 de 
faþa CSM-ului din Medgidia, uneori cu tot efectivul. În ciuda minute. O decizie oarecum 
dunãrenii antrenaþi de Gabi avalanºelor de ocazii iniþiate pripitã a arbitrului care a 
Stan s-au descurcat bine ºi în de gazde, dunãrenii ºi-au produs destule reacþii în tabãra 
partida de la Slobozia. pãstrat cumpãtul, rãspunzând cãlãrãºenilor.
Mãcinaþi poate ºi de de câteva ori cu contraatacuri Avantajaþi psihic, ialomiþenii 
sentimentul rãzbunãrii privind tãioase. În concluzie, nicio par descãtuºaþi, trecând de mai 

noutate pe tabelã nici dupã jocul pierdut în sezonul trecut, 
multe ori pe lângã gol în pauzã, partida încheindu-se cu cãlãrãºenii au abordat partida 
finalul primei reprize. cu prudenþã, permiþând chiar o remizã albã, care nu suprimã 
Mihãilescu ºi Panait au ocazii emoþiile cãlãrãºenilor în lupta dominarea uºoarã a 
clare de a marca. Portarul pentru podium. Una peste alta, ialomiþenilor. În minutul 20 al 
Mulþescu este însã un adevãrat trupa lui Gabi Stan, reuºeºte partidei se produce un fault de 
înger pãzitor al porþii un punct muncit, pe terenul cartonaº roºu, însã centralul 
cãlãrãºene. Repriza se încheie uneia dintre formaþiile care bucureºtean Iulian Dima, i-a 
cu ocazia de gol a lui Bucã þinteºte la rându-i promovarea.arãtat doar cartonaº galben 

prin golul marcat de Caragea, diverse motive, o parte din 
în minutul 15. Treptat, titulari nu au evoluat în aceastã 
modelenii devin fragili în partidã. Gurile rele afirmã cã âmbãta trecutã, la 
apãrare ºi apatici în atac. Noul au rãmas acasã, fiind pedepsiþi, Botoºani, FC Prefab a 
venit, juniorul Ionuþ Enache printre ei numãrându-se: fost realmente spulberatã S
încearcã sã facã excepþie de Ivaºcã, Viorel Gheorghe, de FC Botoºani, una din 
starea colegilor ºi marcheazã în Tigoianu, Olariu ºi Florin favoritele la promovare în noua 
minutul 30, stabilind egalitatea. Anghel. Marian Dunã sperã ca ediþie de campionat. Elevii 
În continuare, trupa modeleanã pânã sâmbãtã, când se va tandemului de antrenori Marin 
pare de nerecunoscut în disputa meciul cu FCM Bacãu, Dunã-Erik Lincar nu au 
aceastã partidã primind lejer sã elimine toate carenþele din cunoscut gustul victoriei pânã 
alte douã goluri prin Kone în jocul echipei.în prezent, deºi au sperat cã în 
minutul 56 ºi Ghiceanu în Cu siguranþã se va încerca ºi aceastã partidã se va sparge 
minutul 76. titularizarea unor jucãtori din gheaþa. Botoºenenii au prelaut 
Relevant rãmâne faptul cã, din cei lãsaþi acasã.conducerea pe tabela de marcaj 

Unirea Slobozia 0
Dunãrea Cãlãraºi 0

Unirea Slobozia 0
Dunãrea Cãlãraºi 0

Unirea Slobozia 0
Dunãrea Cãlãraºi 0

Unirea Slobozia 0
Dunãrea Cãlãraºi 0

O remizã O remizã 
„interesantã”„interesantã”
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un d t e
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Stelian Mihai

Arbitrii: 
Iulian Dima, Aurel Florescu, 
Nicolae Harbuziu (toþi din 
Bucureºti)
Observator FRF: Virgil 
Dridea (Ploieºti)

Dunãrea Cãlãraºi:  Mulþescu, Matei, 
Gurguiatu, Chirºul, Cucuvei, Wicentovizi (min. 
77 Ispas), Rizea, Condei, Marcaº, ªtefan (min. 
60 Zoicaº), Bucã. Anternor: Gabi Stan.

Unirea Slobozia:  Oprea, Soare, Toma, Cotea, 
Chiþu, Negrea, Cristea, Mihãilescu, Tudor 
(min. 50 Radu), Þigãu, Panait (min. 60 Toma 
I). Antrenor: Marian Catanã.

Echipele: 

FC Botoºani 3
FC Prefab 1

FC Botoºani 3
FC Prefab 1

FC Botoºani 3
FC Prefab 1

FC Botoºani 3
FC Prefab 1

Nicio speranþã la Botoºani

FC Botoºani:  Prisacã, Axinte, 
Pop, Tincu, Such, ªtefoi, Vasvari 
(min. 78 Nicodin), Paþache (min. 55 
Keiþa), Caragea, Kone (min. 80 
Sima), Ghiceanu.
Antrenor: Leo Grozavu

FC Prefab:  Hotoboc, Ghidarcea, 
Popa, Cravcescu, Sânmãrtean, 
Iancu (min. 64 Avram), Seroni, 
Kunchev (min. 46 Bunea), Vlad 
(min. 80 ªerban), Enache, Jianu. 
Antrenor: Marian Dunã

Arbitrii: ªtefan 
Erdei (Oradea), 
Horia Bochiº (Cluj) 
ºi Carmen Neagu 
(Oradea).
Observator FRF: 
Cristinel Rusu 
(Focºani)

Echipele: 

Stelian Mihai
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Editorial

prof. Bratu Caþaros

EDIÞIA 2008-2009

  LIGA A -IV-a EST

Etapa a - II-a
sâmbãtã, 30.08.2008, ora 18.00

Paginã realizatã de
Mircea Brânduºã, 

suporter AJF

fel ca tine. Fii un ambasador al 
jocului. Bunul nume al fotbalului 
se menþine pentru cã marea 
majoritate a celor care iubesc jocul 
sunt cinstiþi ºi corecþi. Câteodatã, 
cineva face ceva excepþional, care 
meritã recunoºtinþa noastrã. membrii familiei mondiale a 
Aceste persoane trebuie onorate ºi fotbalului.
exemplul lor popularizat. Aceasta Fotbalul este cel mai prestigios joc odul Fair-Play al FIFA 
îi va încuraja ºi pe alþii sã facã la din lume. Dar are în permanenþã sintetizeazã toate principiile 
fel. Ajutã la promovarea imaginii nevoie de ajutorul tuturor pentru sportive, morale ºi etice C
fotbalului prin popularizarea a-ºi menþine prestigiul. Pune pentru care FIFA a militat 

interesele fotbalului înainte de acþiunilor pozitive.dintotdeauna ºi pentru care va 
propriile interese. Gândeºte-te la Fotbalul are o putere incredibilã, continua sã lupte, în ciuda tuturor 
impactul acþiunilor tale asupra presiunilor ºi influenþelor care se care poate fi folositã pentru a face 
imaginii jocului. Vorbeºte despre vor exercita asupra sa. Cele zece lumea mai bunã. Foloseºte aceastã 
aspectele pozitive ale jocului. reguli de aur sunt nu numai crezul platformã puternicã pentru a 
Încurajeazã-i FIFA în calitatea sa de organism promova egalitatea, sãnãtatea ºi 
pe ceilalþi sã priveascã cu bunã suprem al fotbalului în lume, ci ºi educaþia pentru toþi. Fã jocul mai 
credinþã ºi sã joace corect. Ajutã-i un mijloc de a întãri sentimentele bun, oferã-l lumii ºi vei contribui la 

de fraternitate ºi colaborare între ºi pe alþii sã se bucure de fotbal la a face lumea mai bunã.

Onoreazã-i pe cei care 
apãrã reputaþia fotbalului

29 aug. - 4 sept. 2008

1. CS Curcani - Voinþa Nana
2. Gloria Fundeni - CS Budesti
3. Rapid Ulmeni - Viitorul Soldanu
4. Prog Fundulea - Unirea Spantov
5. Victoria Chirnogi - Steaua Radovanu
6. Fortuna Tãmãdãu - Gl Vl Argovei
7. FP Galbinasi  - Dinamo Sarulesti

vântul Pietroiu nu a putut 
emite mari pretenþii la 
Dragalina ºi a pierdut cu 0-3, A

scor de forfait. Rapidul de Gãlãþui a 
„deraiat” la Dor Mãrunt, unde a 
cedat cu 0-2 ºi este garat pe o „linie 
secundarã”, aºteptând „verde” în 
etapa viitoare cu Dunãrea Ciocãneºti, 
echipã care nu a putut fructifica 
avantajul de a fi jucat acasã, remizând 
1-1 cu Steaua Lehliu. Spicul Roseþi se 
înalþã chiar ºi la ªtefan cel Mare unde 
a surclasat cu 5-2 pe Conpet. 
Campioana judeþului, Dunãrea 
Grãdiºtea a trebuit sã se mulþumeascã 
doar cu 1 punct la Lehliu, unde s-a 
înregistrat o remizã albã. Acest 
rezultat pare nemeritat pentru tinerii 

impunã lejer acasã cu 5-1 în dauna jucãtori de la Victoria care puteau 
echipei Agricola Borcea al cãrei obþine victoria, însã Alin Ploieºteanu 
delegat a avut „orbul gãinilor” ºi nu i-a ratat o loviturã de la 11 metri în 
a venit sã creadã cã pe tabelã era minutul 66, corect acordatã de 
înregistrat acest scor reproºându-le centralul Dan Costin. Venus 
arbitrilor, la terminarea jocului, ceea Independenþa a strãlucit la Plumbuita 
ce toatã lumea a vazut, dar el nu! ºi a lãsat fãrã speranþe pe ªtefan 
Etapa urmãtoare are cap de afiº jocul Nicolae, care nemulþumit de scorul 
de la Independenþa, dintre Venus ºi înregistrat la sfârºitul jocului 0-5, a 
Phoenix, dar ºi jocul de la Roseþi încercat sã aplice o corecþie fizicã 
dintre Spicul ºi Victoria Lehliu. Douã arbitrilor. Sã vedem ce va spune 
jocuri echilibrate care pot oferi comisia de disciplinã despre acest 
spectacol fotbalistic.incident. Phoenix reuºeºte sã se 

ºa cum era de cu 4-1 ºi gareazã liniºtit pe câºtige cu 3-1, pe teren 
aºteptat, liderul linia a 5-a din clasament. propriu, în faþa altei noi 
seriei, Progresul A promovate, FP Galbinaºi. Surpriza acestei noi ediþii 

Fundulea, a reuºit sã Dupã duºul rece suferit în de campionat, Viitorul 
învingã în deplasare la prima etapã la Fundulea, ªoldanu obþine 3 puncte 
Radovanu ºi confirmã Gloria Valea Argovei pe teren propriu, lãsând astfel intenþia primarului câºtigã greu cu 2-1 acasã, 

echipa din Fundeni fãrã Dorel Dorobanþu în ceea în faþa echipei Victoria 
„glorie” ºi demonstreazã ce priveºte câºtigarea 
cã egalul de la Curcani din 
etapa trecutã nu a fost 
unul întâmplãtor. CS 
Budeºti, echipa lui C-tin 
Sima, cedeazã cele 3 
puncte de pe teren 
propriu pierzând cu 0-2 în 
faþa mult mai 
experimentatei echipe din 
Curcani. Fortuna 
Tãmãdãu produce ºi ea o 
surprizã, reuºind sã 
învingã în deplasare cu 4-
1 la Sãruleºti, acolo unde 
se ºtie cã oaspeþii scot 
puncte foarte greu. Etapa 
a III-a programeazã douã 
jocuri de mare interes ºi seriei.Voinþa Nana este Chirnogi. Rapidul de 
anume: CS Curcani-Voinþa singura echipã nou Ulmeni, trece fãrã oprire 
Nana ºi Viitorul Chirnogi-promovatã care face prin „halta” Spanþov, 
Steaua Radovanu.punctaj maxim, reuºind sã obþine o victorie muncitã 

Cronica Etapei a II-a-Liga a IV-a Est

1. Dunãrea Gradistea - Sp Plumbuita
2. Spicul Roseti - Victoria Lehliu
3. St. Lehliu Sat - Conpet St cel Mare
4. Rapid Galatui - Dun. Ciocanesti
5. Avântul Pietroiu - Av Dor Mãrunt
6. Agricola Borcea - Unirea Dragalina
7. Venus Independenþa - Phoenix Ulmu

  1. Phoenix Ulmu             
  2 .Spicul Roseti            
  3. Venus Independenta                
  4. Dunarea Gradistea                
  5. Steaua Lehliu                
  6. Unirea Dragalina
  7. Rapid Galatui                
  8. Avantul Dor Marunt 
  9. Victoria Lehliu         
10. Dunarea Ciocanesti
11. Avantul Pietroiu *
12. Agricola Borcea *
13. Conpet Stefan cel Mare
14. Speranta Plumbuita
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* Echipe cu un joc mai putin disputat

CLASAMENT - Liga a IV-a EST
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Unirea Dragalina  - Avantul Pietroiu  

Av Dor Marunt - Rapid Galatui         

Dunarea Ciocanesti - Steaua Lehliu          

Conpet St cel Mare  - Spicul Roseti

Victoria Lehliu - Dunarea Gradistea

Sp Plumbuita - Venus Independenta              

Phoenix Ulmu  - Agricola Borcea    

3-0

2-0

1-1

2-5

0-0

0-5

5-1

E
ta

p
a

 a
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I-

a

Victoria Lehliu - Dunãrea Grãdiºtea

Cronica Etapei a II-a-Liga a IV-a Vest

  1. Progresul Fundulea              
  2 .Vointa Nana           
  3. Viitorul Soldanu                 
  4. CS Curcani              
  5. Rapid Ulmeni                
  6. Fortuna Tamadau      
  7. Viitorul Chirnogi               
  8. FP Galbinasi             
  9. Gloria Fundeni        
10. Gl Valea Argovei      
11. Steaua Radovanu                 
12. Unirea Spantov
13. Dinamo Sarulesti
14. CS Budesti
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CLASAMENT - Liga a IV-a VEST

Gl Valea Argovei - Victoria Chirnogi  
Steaua Radovanu - Prog Fundulea          
Unirea Spantov - Rapid Ulmeni         
Viitorul Soldanu - Gloria Fundeni
CS Budesti - CS Curcani
Vointa Nana - FP Galbinasi        
Dinamo Sarulesti - Fortuna Tamadau     

2-1
1-2
1-2
3-1
0-2
3-1
1-4
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Steaua Radovanu - Progresul Fundulea

Programare jocuri 
arbitri ºi observatori

1.  Dunarea Gradistea – Speranta 

Plumbuita

 A Dociu Gabriel, A1 Ion Victor, A2 Ioniþã

Catalin, Obs. AJF: Mihai Stelian

2. Spicul  Roseti – Victoria Lehliu

A Branduþã Cristian, A1Bobeicã Dragoþ, A2 

Ion Cãtãlin, Obs. AJF: Antonaru Mares

3. Steaua Lehliu Sat – Conpet St cel Mare

A Adam Emilian A1 Barza Valentin , A2 

Musat Dumitru, Obs. AJF: Dan Mircea

4. Rapid Galatui – Dunarea  Ciocanesti

A Valeanu Virgil, A1 Balan Cristian, A2 

Coman Cristian Obs. AJF: Pana Silviu 

5. Avantul Pietroiu - Avantul Dor 

Marunt

A Radulescu Ionel, A1 Melente Ionut, A2 

Petre Constantin, Obs. AJF: Brandusa 

Mircea

Se disputã Duminicã la aceeaþi orã

6. Agricola Borcea – Unirea Dragalina

EDIÞIA 2008-2009

  LIGA A -IV-a VEST

Etapa a - II-a
sâmbãtã, 30.08.2008, ora 18.00

Programare jocuri 
arbitri ºi observatori

1. CS Curcani  – Vointa Nana

 A Ivanciu Ionel, A1 Andrei Cristian, A2 

Tanase Vasile, Obs. AJF: Caramavrov 

Romeo

2. Gloria Fundeni  – CS Budesti

A Tanase Catalin, A1Bondoc Gabriel, A2 

Brandusa The, Obs. AJF: Radulescu 

Aurelian

3. Rapid Ulmeni – Viitorul Soldanu

A Anghel Marius A1 Preda Florin , A2 

Gheorghe Ionut, Obs. AJF: Dinca Dorinel

4. Progresul Fundulea – Unirea Spantov

A Dan Costin, A1 Penu Marius, A2 

Andrei Lucian Obs. AJF:Burlacu Mirel

5. Victoria Chirnogi - Steaua Radovanu

A Solomon Viorel, A1 Ruse Vasilica, A2 

Fenghea Ion, Obs. AJF: Marin Stefan

6. Fortuna Tamadau – Gl Valea Argovei

A Panait George, A1Barzoaga Lucian, A2  

chipa de fotbal Steaua Bucureºti s-a 
alãturat miercuri seara echipei CFR 
Cluj ca a doua participantã a E

României în grupele Ligii Campionilor, dupã 
ce a învins formaþia turcã Galatasaray 
Istanbul cu 1-0. În meciul tur, Steaua ºi 
Galatasaray au remizat, la Istanbul, scor 2-2. 
Calificarea celor douã echipe din România 
în cea mai importantã competiþie inter-
cluburi din Europa garanteazã o infuzie de 
20 de milioane de euro în fotbalul românesc, 
sumã plãtitã de organizatorul competiþiei, 
UEFA.

Premierã în fotbalul 
românesc: Steaua 
ºi CFR Cluj în Liga 
Campionilor
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2 balcoane închise cu PVC, parchet decomandat, centrala, gresie, ----------------------------------------------------------------------- 16emp CalarasiVANZARI masiv, 2 aparate de aer condiþionat, parchet, faianta, 2 balcoane, zona Inchiriez spatiu comercial,zona TEREN INTRAVILANmobilat, izolaþie, centralã, zona Str. Zoo,260mp 15 e mpPosta 4, 220.000 ron
4200 mp de teren, halã producþie-Bucuresti, preþ 340.000 ron. Inchiriez spatiu comercial, zona Vand apartament 4 camere, etaj 3, 
600 mp, apã, reþea electricã 380 kw, GARSONIERE Zoo 15 euro/mpVand apartament 3 camere, zona decomandat, zona muzeu, 100.000 canalizare, gazBig, gresie, faianta, tamplarie Vand garsoniera, zona Agneza, Inchiriez spatiu comercial stradal euro.
teren lângã autostradã, zona 30 euro/mp, suprafata 260 mpaluminiu, parchet, usa metalica, 90.000 ron ----------------------------------------------------------------------- popasul Dropia, 13 ha, 5 euro/mp izolat, balcon inchis aluminiu, Inchiriez spatiu comercial stradal Vand garsoniera, zona 5 Calarasi, 
Vand teren intravilan, 500 mp, zona APARTAMENTE 5 65.000 euro 2000 euro 35.000 euro
Mircea Voda, toate utilitatile la Vand apartament 3 camere, Inchiriez apartament 2 camere, ----------------------------------------------------------------------- CAMERE poarta, carte funciara. Pret 70 120.000 ron, centrala, faianta, decomandat, 54 mp, centrala, 

Vand apartament 5 camere, duplex, APARTAMENTE 2 euro/mp. tamplarie PVC, gresie, faianta, usi parchet, gresie, zona 10 Nivele
decomandat, 110 mp, zona termopan, complet mobilat si utilat, Vand teren jud. Ilvof 45 euro/mpVand apartament 3 camere, zona CAMERE

300 euroPrimariei, centrala, parchet, 2 bai. Vand teren Bucuresti,200 euro/mpZoo, centrala, gresie, faianta, 2 Vand apartament 2 camere, str Inchiriez aprtament 2 camere Pret 320.000 ron. balcoane, 70.000 euro Vand teren 500mp 45-60 euro/mpFlacara, etaj 4, 50.000 euro centrala ,gresie,utilat 250 euro-----------------------------------------------------------------------Vand apartament 3 camere, zona Vand teren extravilan 10 euro/mpVand apartament 2 camere zona Inchiriez apartament 3 camere, Mobexpert, faianta, gresie,usa lemn, CASE Vand teren intravilan 10 euro/mpzoo, 38.500 euro zona Mobexpert, super utilat 300 un balcon 58.000 euro euroVand teren extravilan DN3 45 Vând casã, 5 camere, din cãrãmidã, Vand apartament 2 camere, zona 5 
Vand apartament 3 camere,120.000 euro/mpzona Scoala nr. 4 ºi Volna, 100 mp Calarasi, 50.000 ron Inchiriez apartament 4 camere, 
ron, usa metalica, gresie, faianta, construiþi ºi 400 mp teren, telefon semiutila, 900 ronVand teren intravilan 30.000 ron Vand apartament 2 camere zona 
centrala, etj 4, zona 2 Moldoveni fix, duºumea, apã curentã, fosã suprafata139 mp Inchiriez apartament 2 camere, 350 Zoo,termopane, centrala, gresie, 
Vand apartament 3 camere, zona septicã, carte funciarã. Preþ euro, centrala, gresie, mobilatusa metalica, 50.000 euro Vand teren intravilan 3600 mp 125. 
Zoo, renovat, gresie, faianta, 250.000 ron negociabil. 000 euro Inchiriez spatiu comercial, 70 mp, Vand apartament 2 camere, zona 
tamplarie aluminiu, centrala, utilat, zona Piata Mare, din caramida, Vând casã Vlad Þepes, 3 camere, Big, tamplarie aluminiu, centrala, Vand teren intravilan 20 euro/mp2 balcoane, 140.000 euro gresie, faianta, carte funciara, apa, grajd, pomi fructiferi, curte 2200mp, parchet, gresie, faianta,140.000 ron -----------------------------------------------------------------------Vand apartament 3 camere, parter, curent electric, canalizare. Pret 10 fântânã nouã, preþ 12.000 euroVand apartament decomandat, zona euro/mp.gresie, faianta, balcon, tamplarie SPATII COMERCIALEVând casã Vlad Þepes, 8.000 euro, Seinu, centrala, parchet, tamplarie 
aluminiu, centrala, zona Mobexpert, Caut sa inchiriez spatiu comercial, 2 camere, baie, vie, pomi fructiferi, Vand spatiu comercial, 1000 mp aluminiu, usa metalica, 150.000 ron pana in 100 mp cel mult. Pret 60.000 euro 1.500 mp teren si 220 mp construiti, 2 Vand apartament 2 camere, maxim oferit 30 euro/mp.Vand apartament 3 camere, etaj 4, camere plus anexe, din BCA si Vand casa 3 camere, baie, bucatarie, semidecomandat, zona primariei, -----------------------------------------------------------------------gresie, faianta, parchet, mansardat, elemente prefabricate din beton centrala, zona Selea, curte 350mp, centrala de scara, 150.000 ron
zona Zoo, 60.000 euro armat, centrala, gresie, apa curenta, CUMPARARI250.000 ronVand apartament decomandat zona 
Vand apartament 3 camere, izolatie interioara si exterioara, usi Vand casa, 2 camere, magazin in Zoo, centrala, tamplarie aluminiu, Cumpãr apartament, parter, zonã decomandat, 68 mp, zona Lic. din termopan, carte funciara. Pret fata, 300 000ron comercialã, preþ accesibilparchet, faianta gresie, 1 balcon, 
Danubius, centrala, tamplarie 78.000 euro, negociabil.Vand casa Cuza Voda 60.000 ron180.000 ron Cumpãr apartament 3 camere, aluminiu, gresie, faianta, dusumea, Vand spatiu comercial, cu un etaj, 120.000 preþ maxim oferitVand casa Ceacu, renovata, parchet, Vand apartament semidecomandat, tamplarie din lemn, mobilat, 2 bai, suprafata de 575mp (partial), 1100 

fantana, 2000mp, 100.000 ron45.000 euro, centrala, tamplarie Cumpar apartament 4 camere ,zona 2 balcoane, unul inchis, usa mp
buna, pret maxim 220.000 ron.aluminiu, parchet, gresie, acoperis, Vand casa Gradistea, 78.000 eurometalica. Pret 120.000 ron, De vanzare obiectiv economic, zona Zoo Cumpar garsoniera, fara zona 2 Vand casa 30.000 ron, zona negociabil. teren 6738 mp, deschidere 58mp, 
Moldoveni, pret maxim oferit Vand apartament 2 camere Jandarmeria hala productie, statie epurare, Vand apartament 3 camere, 40.000 ron.decomandat, 60 000 euro, zona bazine beton, bazine, apa potabila, Vand casa, 5 camere, 400 mp teren, decomandat, 74.26 mp, zona 

Orizont centrala, gresie, usa retea electrica 380V, 160.000 euro250.000 ronFarmacia Non- Stop, Posta 4, etaj 4, 
metalica, parchet -----------------------------------------------------------------------2 balcoane. Pret 110.000 ron, Vand casa Gradistea 
Vand apartament 2 camere negociabil. superdotata,120.000 euro INCHIRIERI:semidecomandat, zona primariei, Vand ap 3 camere, semidecomandat, Vand casa, 4 camere, 320.000 ron apartament 2 camere, zona bazar, centrala de scara, 55.000 euro 68 mp, zona Posta 4, centrala, Vand casa, (vila 12 camere), 250 euro .----------------------------------------------------------------------- tamplarie aluminiu, gresie, faianta, 190.000 euro Doresc sã închiriez apartament, 

3 usi interior din aluminiu, carte APARTAMENTE 3 Vand casa, 6 camere, zona Bazar, parter, vad comercial
funciara. Pret 145.000 ron. 78.000 euro Închiriez spaþiu comercial 200mp, CAMERE
----------------------------------------------------------------------- 14 euro/mp, zona AgnezaVand casa, com Roseti,150.000 ronVând apartament 3 camere, 

Închiriez spaþiu comercial zona Vand casa ,4 camere,250.000 ronAPARTAMENTE 4 semidecomandat, centralã, parchet, 
poliþiei, hala de 100 mp, birou, gaz, Vand casa, 5 camere, 300.000 ronaer condiþionat, etaj2, zona Zoo, 50 CAMERE beci, baie, curte 50mp 11 euro/mp

Vand casa P+1, mansardata, 700 000 euro.
Inchiriez spatiu comercial,110mp Vand apartament, 4 camere, mp, langa Piata Mare, 210.000 euroVând apartament 3 camere, etaj 2, 

Ridicãri topografice * Trasãri de precizie * Carte funciarã * Credite Sistem Bancar

SC GEMINI ART SRL
Furnizor pentru urmãtoarele servicii:

Tel./Fax: 0242/331.191, 0731023374, Web: http://www.geminiart.ro E-mail: office@geminiart.ro

CUMPÃR TEREN AGRICOL. RELAÞII LA TELEFON:0731.023.373.

Secretariat 
Nicoleta Lotrea

Redactori
Raymond Mãdinoae

Sport 
Stelian Mihai

Mircea Brânduºã...afli ce se-ntâmplã
Preluarea integralã sau partialã a 

materialelor cuprinse în ziarul "Obiectiv", 
fãrã acordul scris al conducerii redacþiei 

se va pedepsi conform legii.

Ziarul "Obiectiv" este editat de 

SC LOTMAR PRESS SRL 

Director 
Marius Lotrea

0723.33.12.12
Redactor ºef 
Marius Lotrea
Art Director 
Dan Lupoi
Director Publicitate
Mircea Brânduºã
Telefon: 0727.317.350
mirceabrandusa@yahoo.com

Adresa redacþiei
Strada Victoriei, Nr 12

Telefon contact:
0342/401.365

E-mail:  
lotrea.marius@gmail.com 

redactia@obiectiv-online.ro
Editorialiºti:

Victor Partan (Gardianul)
Bratu Caþaros (Preºedinte AJF)

Tehnoredactare ºi
Web Design 
Look Design  

0342/10.10.33

Tiparul 
executat la:

webmaster@obiectiv-online.ro

De vânzare apartament cu douã camere situat pe bulevardul 

Cuza Vodã în blocul N 19 la parter. Apartamentul are ferestre pvc 

ºi geam termopan, centralã termicã ºi este izolat cu polistiren. 

Carte funciarã ºi intabulare. Relaþii la telefon 0733.276.876 

Închiriez 
buldoexcavator 

Komatsu. Relaþii la 
telefon 0727.333.448

Închiriez spaþiu birouri, 
complet utilate, clãdire 

renovatã, 300 mp, situat în 
Varianta Nord nr 5. Relaþii la 

telefon 0727.333.448

MATRIMONIALE:
Tânãrã senzualã, ofer 
bãrbaþilor clipe de neuitat. 
Telefon: 0728.514.730.

Inchiriez apartament 2 camere, 

decomandat, 73 mp, in bloc recent 

construit, et.5, dotat cu centrala 

termica, aer conditionat, gresie, 

faianta, parchet, usi din lemn, 

termopan, priveliste la bratul 

Borcea. Telefon: 0744.505.825
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Vând telefon NOKIA N95 ºi 
calculator, ambele în garanþie ºi 

stare foarte bunã. Preþ negociabil. 
Relaþii la tel: 0721. 433.048



dacã Scorpionii nu vor ºti sã-i facã partenerului un 
duº rece. Sub aspect profesional, pot sta mai liniºtiþi: 
eforturile lor sunt remarcate ºi recunoscute public. 
Nici banii nu vor lipsi, dar vor fi destinaþi unor 
cheltuieli urgente, sau acoperirii unor datorii. Chiar 
dacº au multe pe cap, e bine sã nu-ºi uite prietenii, 
pentru cã cineva din anturaj le va cere niºte sfaturi.

Sãgetãtor (22.11 - 20.12) 
faþã de partener.Berbec (21.03 - 20.04) Pentru Sãgetãtori, începutul sãptãmânii 

aduce o cãlãtorie destul de lungã ºi plinã Sãptãmâna Berbecilor începe cu câteva 
de peripeþii. Trebuie sã fie foarte atenþi la veºti proaste în legãturã cu o cãlãtorie. Leu (23.07 - 22.08) 
felul în care îºi organizeazã activitaþile ºi Poate cã nu vor avea destul timp, sau 

Sãptãmâna Leilor începe frumos, cu o în special sã evite întârzierile de orice fel. vremea nu este de partea lor, cert e cã 
dovadã de iubire din partea partenerului. Profesional, nu vor avea cine ºtie ce randament, acest inconvenient le va strica total buna-
Dacã aveau îndoieli în privinþa relaþiei lor, pentru cã le va sta gândul la distracþie. Iar ocaziile de dispoziþie. Niºte reproºuri fãcute de partenerul de 
acum au confirmarea cã au ales bine. Leii evadare nu vor lipsi, mai ales cã partenerul de cuplu cuplu vin parcã sã punã gaz pe foc, iar firea vulcanicã 
singuri vor avea mult succes la flirturi ºi plãnuieºte o mini-vacanþã romanticã. Situaþia a Berbecilor nu reacþioneazã prea bine la astfel de 

chiar pot pune ochii pe cineva în vederea unei relaþii sentimentalã este stabilã ºi, chiar dacã Sãgetãtorii situaþii. Lucrurile stau ceva mai roz pe plan financiar, 
serioase. Sub aspect profesional, lucrurile se miºcã adorã aventura ºi provocarea, le va prinde bine o pentru cã vor avea ocazia sã achiziþioneze niºte 
încet ºi sigur. Nu vor avea parte chiar în aceastã perioadã de armonie ºi confort emoþional.lucruri valoroase la un preþ foarte bun. Din pãcate, 
perioadã de schimbarea la care visau, dar îºi vor face nu se vor concentra prea bine la job ºi acest lucru va 
relaþiile necesare unei evoluþii în carierã. Li se mai iau fi observat de superiori. 
de pe cap o parte din grijile financiare ºi situaþia se Capricorn (21.12 - 19.01) 
stabilizeazã. În plus, sã nu uitãm cã începe luna lor: 

Puþinã grijã pentru ei ºi foaaaaarte multã cei dragi vor fi foarte generoºi cu cadourile! Taur (21.04 - 21.05) grijã pentru cei din jur. Cam aºa va arãta 
Vor primi un ajutor neaºteptat, cel mai probabil din sãptãmâna Capricornilor. Din pãcate, Norocul este de partea Taurilor în 
partea unei persoane din strãinãtate. aceastã grijã nu se va traduce prin acte perioada care urmeazã, pentru ca veºtile 

caritabile, ci prin indiscreþii, insistente ºi bune vor veni una dupã alta. Sunt 
o nevoie acutã de a bârfi. Se recomandã mai multã favorizaþi mai ales cei care aºteaptã Fecioarã (23.08 - 21.09) 
moderaþie, pentru cã îºi pot aprinde paie-n cap, mai rãspunsuri legate de cãlãtorii, interviuri, 

Severele Fecioare vor realiza cã nu costã ales dacã îºi bârfesc superiorii. În plus, dacã nu sunt promovãri. La începutul sãptãmânii vor primi un 
nimic sã fii amabil ºi vor fi deosebit de mai atenþi la ceea ce fac la serviciu, se pot alege cu semn de la un prieten care pãrea ca i-a uitat. În 
comunicative ºi sãritoare în aceastã niºte observaþii penibile. Cu banii vor sta biniºor, dragoste, Taurii cuplaþi vor avea ocazia unei scurte 
perioadã. Aceastã atitudine le va aduce datoritã spiritului lor de economie, dar vor ceda evadãri împreunã cu partenerul. Pentru cei singuri, 
multe avantaje, mai ales la serviciu, unde tentaþiei de a-ºi cumpãra ceva scump la sfârºitul dragostea se leagã mult de aspectul profesional: vor 

li se vor deschide niºte uºi cãtre promovare. În sãptãmânii.cunoaºte pe cineva la serviciu, sau într-o cãlãtorie de 
dragoste însã, deºi li se va arãta cã sunt iubite, vor afaceri. Atenþie mare la ritmul cheltuielilor, pentru ca 
gasi noi ºi noi motive de nemulþumire, spre tentaþiile vor fi numeroase ºi banii puþini. 
disperarea partenerului de cuplu. Fecioarele singure Vãrsãtor (20.01 - 18.02) 
nu trebuie sã caute în jur, pentru cã vor fie ele cãutate În sãptãmâna care urmeazã, Vãrsãtorii 
ºi curtate, uneori pânã la limita sufocãrii. Nu vor sta Gemeni (22.05 - 21.06) vor avea parte de multe provocãri care le deloc rãu nici cu banii, pentru cã încep sã aparã Dragoste, dragoste ºi iar dragoste. Cam vor satisface gustul pentru schimbare ºi roadele eforturilor din urmã, trebuie doar sã aibã cu asta se vor ocupa nativii din Gemeni în aventurã. În dragoste, partenerul îi va puþinã grijã la ºhopping ºi sã nu risipeascã totul pe sãptãmâna care urmeazã. Dacã sunt 

surprinde cu imaginaþia sa ºi cu tot felul fleacuri.singuri, vor ieºi la vânãtoare ºi îºi vor 
de cadouri. La job, o situaþie dificilã le va da ocazia sã pune (cu succes!) tot farmecul personal la 
iasã în evidenþã ºi sã-ºi demonstreze profesionalismul. bãtaie. Dacã sunt deja într-o relaþie, vor face tot Balanþã (22.09 - 22.10) 

posibilul sã-i arate partenerului cât de serioase sunt Iar în ceea ce priveºte banii îi vor scoate ºi din piatrã 
Pentru Balanþe urmeazã o sãptãmânã cu sentimentele lor. Aceastã preocupare pentru seacã. Aceste valuri de noroc nu dureazã mult, aºa cã 
multã muncã ºi mult stres, aparent fãrã problemele inimii le va îndepãrta, din pãcate, atenþia trebuie sã profite acum de situaþie. Avantajele rost. Nu trebuie sã se eschiveze de la de la problemele buzunarului: cheltuielile se obþinute acum le pot þine de cald Vãrsãtorilor pentru responsabilitãþile lor pentru cã cineva stã acumuleazã ºi, dacã nu fac niºte economii, vor fi 

multã vreme.cu ochii pe ele ºi jobul lor poate fi în nevoiþi sã împrumute bani. Profesional, vor avea 
pericol. La fel, mare atenþie cu banii, pentru cã existã ºansa unei promovãri, trebuie doar sã fie mai atenþi la 
riscul pierderii lor. De fapt, Balanþele vor avea ceea ce se întâmplã ºi se discutã în jurul lor. Peºti (19.02 - 20.03) probleme de concentrare toatã sãptãmâna ºi acest 

Peºtii vor avea o sãptãmânã destul de lucru le poate aduce necazuri. În dragoste, partenerul 
le va cere tot mai multe dovezi de iubire ºi aceastã norocoasã, pentru cã vor vedea cum, Rac (22.06 - 22.07) 
insistenþã va deveni obositoare. Balanþele singure nu încet-încet, planurile lor încep sã prindã Pentru Raci, sãptãmâna începe cu o 
vor avea prea mult noroc în zilele care urmeazã, aºa alarmã falsã legatã de o problemã de contur. Din punct de vedere profesional, 
cã ar fi bine sã se concentreze asupra altor probleme. sãnãtate. În scurt timp vor putea rãsufla e o perioadã bunã pentru cei nehotãrâþi, 

uºuraþi, dar nu pentru multã vreme: sau la început de carierã. Aceºtia vor primi 
începe stresul la job. Vor fi copleºiþi de rãspunsurile de care aveau nevoie pentru a lua Scorpion (23.10 - 21.11) 

sarcini profesionale cãrora le vor face faþã cu greu. 
deciziile corecte. În dragoste, totul ar fi cum nu se Se spune cã toþi Scorpionii sunt geloºi, Trebuie totuºi sã facã un efort ºi sã ducã lucrurile la 

chiar dacã nu o aratã. Ei bine, de aceastã poate mai bine, dacã nu ar avea ei grijã sã fie rãu: bun sfârºit, pentru cã de rezultatul acestui efort poate 
datã ei vor fi obiectul geloziei niºte crize de gelozie ºi niºte bãnuieli nefondate le depinde o mãrire de salariu substanþialã. Deocamdatã 
partenerului de viaþã. Orice poate fi un însã trebuie sã fie mai zgârciþi cu banii, pentru cã ºi tulburã relaþia. Ar fi indicat sã se abtinã de la acuzaþii, 
motiv: o privire, un zâmbet, o hainã mai astrele vor fi cam zgârcite cu ei la acest capitol. În dacã nu au dovezi, altfel riscã sã-ºi punã partenerul pe 

elegantã. Certurile în cuplu vor fi la ordinea zilei, dragoste, ar fi cazul sã-ºi arate mai mult aprecierea fugã.

Balanþã
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DEPOZITUL ESTE SITUAT PE VARIANTA NORD NR.5

nul 2007 a adus profituri spectaculoase pentru 
unii jucãtori de pe piaþa media din România, în Atimp ce alþii au înregistrat pierderi semnificative. 

Pro TV S.A. a cumulat, anul trecut, un profit de 
aproximativ 44 milioane de euro, devansând astfel 
veºnicul concurent, Antena 1, care a obþinut un profit 
de aproape 21 milioane de euro. În schimb, Realitatea 
Media a încheiat anul 2007 cu pierderi în valoare de 
aproximativ 8 mil. euro, potrivit datelor publicate pe 
site-ul Ministerului de Finanþe. Pro TV S.A a înregistrat 
in 2007 o cifrã de afaceri de 155,6 milioane de euro 
(524.585.932 lei) ºi un profit net al exerciþiului de 43,8 
milioane de euro (147.649.675 lei). Compania deþine 
licenþele audiovizuale ale posturilor Pro TV, Acasa TV, 
MTV, Pro Cinema, Pro TV Internaþional, Sport.ro, Pro 
FM, Info Pro, Pro Clasic. Acþionarii societãþii sunt CME 
România BV (Olanda)  95,0543%, Adrian Sârbu - 
4,7857%, Roxana Dorina Grigoruþã - 0,08% ºi Liana 
Petrovici - 0,08%, potrivit datelor publicate pe site-ul 
Consiliului Naþional al Audiovizualului (CNA). De 
asemenea, TV Antena 1 a înregistrat o creºtere a cifrei 
de afaceri de 32 milioane de euro, faþã de anul 2006, 
respectiv o dublare a profitului net, de la 9,4 milioane 
de euro la 20,8 milioane de euro (70.310.474 lei).
Pe de altã parte, la capitolul pierderi nete se situeazã 
trustul de presã Realitatea Media, controlat de omul de 
afaceri Sorin Ovidiu Vântu, care a pierdut anul trecut 
aproximativ 8 milioane de euro (27.137.427 lei). 
Compania care deþine, printre altele, ºi postul 
Realitatea TV, a înregistrat ºi în 2006, pierderi nete de 
aproape 5 milioane de euro. În ciuda acestui declin, 
cifra de afaceri a societãþii a crescut cu 6,6 milioane de 
euro, comparativ cu anul 2006, atingând o valoare de 
30,7 milioane de euro (103.571.264 lei).
O scãdere semnificativã a profitului a fost înregistratã 
de trustul Dogan Media International, companie care 
deþine licenþa audiovizualã a televiziunii Kanal D. 
Astfel, trustul de presa a pierdut 24 de milioane de euro 
(81.067.989 lei), având o cifrã de afaceri de 5,5 
milioane de euro (18.833.843 lei). Trendul negativ 
poate fi însã justificat ºi de faptul cã postul a intrat anul 
trecut pe piaþa de televiziune din România, investind 
sume importante în programe ºi personal.

Sursa: Wall Street

Profiturile 
trusturilor de presã 
din România în 2007
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Centrul de Diagnostic ºi Tratament 

B u d e º t i ,     S t r a d a     C o n s t r u c t o r i l o r     N r 2

MEDISAN
REUMATOLOGIE

NEUROLOGIE

PSIHIATRIE

DERMATOLOGIE

ENDOCRINOLOGIE

ECOGRAFIE ABDOMINALÃ

CABINET TRATAMENTE 

RECOLTARE ANALIZE

RECUPERARE
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SECÞII:
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CHIRURGIE

OBSTETRICÃ GINECOLOGIE

OFTALMOLOGIE

ORL

STOMATOLOGIE

MEDICINÃ INTERNÃ

CARDIOLOGIE

GASTROENTOROLOGIE

Profesioniºti în medicinã vã stau la dispoziþie pentru orice problemã medicalã!
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