
L
lor capacitate. Rep: Cum a luat fiinþã acest 

„tãrâm al copilãriei”?Foarte mulþi rãmân 
Funcþionãm de 1 an ºi 8 luni, de nedescoperiþi ºi foarte puþini a Cãlãraºi 
când am obþinut autorizaþia de funcþioneazã, din reuºesc sã-ºi depãºeascã 
la Ministerul Educaþiei. Ideea septembrie 2008, micile eºecuri.  De aceea, din de a înfiinþa un astfel de centru ªcoala “Helikon” din ºcoli ies prea puþini oameni îmi aparþine. Eu lucrez de mult convingerea ca unitãþile de capabili ºi hotãrâþi. Helikon timp în învãþãmânt, am terminat 

învãþãmânt de stat nu oferã pedagogicul în Bucureºti ºi am a ales profesori care ºtiu sã ºanse egale copiilor noºtri. lucrat 11 ani într-o ºcoalã provoace mintea ºi sufletul Pentru cã profesorii se privatã asemenea Helikon-ului. copiilor iar coordonatorul confruntã cu clase mult prea Apoi, încurajatã ºi de Cristian 
acestei ºcoli, Oana Moraru numeroase, copiii primesc Parapiru, un prieten de familie 
ne oferã mai multe foarte rar atenþie individualã care a ºi investit în dezvoltarea 

ºi stimuli pentru adevãrata acestei grãdiniþe...amãnunte. 

S ã p t ã m â n a l    d e    a n a l i z ã ,    i n f o r m a þ i e    þ i    c o m e n t a r i i

Anul II  Nr. 37
10 - 16 aprilie 2009
preþ: 1 leu

...afli ce se-ntâmplã

VINERI SÂMBÃTÃ DUMINICÃ LUNI MARÞI MIERCURI JOI

>> pagina 7

19°C 19°C

cu  MARIUS LOTREA

LOCAL COMBATLOCAL COMBAT

00 00de la 11  la 14
la radio voces campila radio voces campi

cu

MARIUS LOTREA

în fiecare luni

în fiecare vineri 

00 00de la 11  la 14
la radio voces campila radio voces campi

19°C 19°C 23°C

TELEFON: 0242/317.494

DEPOZITUL ESTE SITUAT PE 
VARIANTA NORD NR.5

19°C 22°C

>> pagina 2

Marinela Petre

>> pagina 3

Dunãrea, peste Rocar
4Handbal: CS Triumf Cãlãraºi

4Fotbal: Dunãrea Cãlãraºi
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Nicolae Râjnoveanu: 

HELIKON provoacã mintea ºi sufletul copiilor 

Primãria Unirea 

va fi executatã 
silit, din cauza 
fostului primar

„La Roseþi, 
infrastructura 

e prioritarã“

Parþial noros

4Ministrul liberal a dat, ministrul PSD a luat 

Pleacã tomograful?!
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4Cãlãraºiul parcã este blestemat! Dupã ani întregi 
de aºteptare, avem un aparat tomograf, dar care este 
pasat de la Craiova la Cãlãraºi ºi invers. 

ºi-a trecut 
cavoul în 
declaraþia 
de avere 

 onform legii, ºi primarii sunt obligaþi sã-ºi facã 
publice declaraþiile lor de avere. Publicarea pe site-ul 
primãriei este o cerinþã obligatorie, dacã acest site C

existã. ªi pentru cã la Cãlãraºi pagina de internet a 
municipalitãþii a început sã funcþioneze bine am aflat ce „a 
strâns” gospodarul urbei în cele 2 mandate. Se pare cã 
meseria de edil nu prea i-a adus profit primarului Nicolae 
Dragu. Cel puþin declarativ, averea sa n-a sporit spectaculos 
de la preluarea primului mandat ºi pânã în prezent. 

Dragu 
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„Dãruieºte ºi þi se va da” 
se apropie de final
Acþiunea demaratã de Consiliul 
Judeþean Cãlãraºi, în parteneriat cu 
Radio Voces Campi, a sensibilizat 
familiile judeþului care, din puþinul lor, 
au donat îmbrãcãminte, încãlþãminte, 
jucãrii ºi rechizite copiilor nevoiaºi. 
Pânã pe 10 aprilie, între orele 10.00 ºi 
18.00 cãlãrãºenii indiferent de vârstã 
pot aduce un strop de bucurie micuþilor 
defavorizaþi. Toate donaþiile sunt 
colectate în holul Casei de Culturã 
“Barbu ªtirbei” din aripa nouã a 
Consiliului Judeþean Cãlãraºi. „Trebuie 
sã dovedim cã ne pasã de cei mai puþin 
norocoºi decât noi. Fiecare dintre noi 
poate sã schimbe, pentru câteva clipe, 
chipul trist al unui copil ºi sã-i aducã 
zâmbetul pe faþã. Este un efort atât de 
mic ce poate aduce atât de multã 
bucurie”, a declarat preºedintele 
Consiliului Judeþean Cãlãraºi, Rãducu 
Filipescu.

La Cãlãraºi a început 
amenajarea spaþiilor 
pentru comercializarea 
mieilor 
Pe 7 aprilie a început sacrificarea 
mieilor, iar la Cãlãraºi a început 
amenajarea spaþiilor pentru 
comercializarea mieilor, conform 
informaþiilor furnizate de cãtre 
directorul Serviciului Public Pieþe ºi 
Oboare Cãlãraºi, Vasile Manea. „Un 
spaþiu va fi în piaþa Big iar celãlalt în 
hala de lactate din Piaþa Mare. 
Comercianþii vor trebui sã vinã la 
vânzare cu mieii deja sacrificaþi, 
deoarece în pieþe nu existã spaþii de 
sacrificare. Conform normelor Uniunii 
Europene miei trebuie sacrificaþi în 
abatoare specilizate ºi sã aibã ºtampila 
medicului veterinar pentru a putea fi 
comercializaþi. Pânã la aceastã orã nu a 
fost depusã nicio cere de acordare de 
spaþiu pentru vânzarea mieilor”, a mai 
declarat Vasile Manea. În ceea ce 
priveºte preþul cãrnii de miel acesta se 
situeazã în jurul sumei de 13 lei/kg.

PNÞCD a depus lista 
completã pentru 
alegerile 
europarlamentare
Pe 7 aprilie, PNÞCD a depus lista 
completã pentru alegerile 
europarlamentare care se vor desfãºura 
pe 7 iunie a.c. Preºedintele Marian 
Petre Miluþ este primul din lista celor 
33 de candidaþi pentru aceste alegeri 
din partea PNÞCD. La Biroul Electoral 
Central, tãrãniºtii au depus ºi 300.000 
de semnãturi de susþinere. „PNÞCD are 
dreptul ºi poate sã facã, din nou, istorie 
reprezentând interesele României în 
Parlamentul European! Eu trebuie sã 
ofer ºansa unor oameni mai luminaþi sã 
aibã ºi alte soluþii. Prin urmare, PNÞCD 
va scoate în faþã oameni curaþi, oneºti 
care sã-i reprezinte în Parlamentul 
European, dar dacã poporul vrea sã 
voteze cele doar cele 3 partide care ne-
au adus în sapã de lemn, nu am nimic 
împotrivã”, a declarat pentru Voces 
Campi, preºedintele Partidului Naþional 
Þãrãnesc Creºtin Democrat, Marian 
Petre Miluþ.

4Rep: În ce constã pachetul 4Rep: Apropo de pãrinþi. Sunt 
educaþional? reticenþi când aud de o grãdiniþã 

particularã?Noi respectãm în primul rând 
Pãrinþii reticenþi nu au o concepþie programa naþionalã, însã am 
bine definitã despre educaþie. Ezitarea personalizat-o, în sensul cã nu lucrãm 
lor de a integra micuþii într-un astfel dupã orare standard cum se lucreazã 
de mediu este datã de lipsa de în grãdiniþe, ci avem 7 programe care 
informare. În România existã ruleazã zilnic în funcþie de vârstã. 
mentalitatea ca celor mici sã le dai Avem program pentru dezvoltarea 
libertate, sã nu îi forþezi... O concepþie creativitãþii (Created Kid), program 
a bunicilor noºtri.  Foarte puþini pentru cunoaºterea ºi formarea 
oameni ºtiu, în schimb, despre munþii limbajului, avem un curs de limbã 
de literaturã care se tot scriu de 40 de englezã dar nu neglijãm nici limba 
ani încoace ºi care spun cã dezvoltarea maternã. Tot aici, cei mici sunt 
structuralã ºi emoþionalã a  unui copil învãþaþi sã facã experimente ºtiinþifice 
e încheiatã în proporþie de 80% la adaptate vârstei lor. Nu uitãm nici de 

programele destinate dezvoltãrii fizice, 
jocului ºi muzicii. Avem profesori 
specializaþi pe fiecare disciplinã în 
parte.  

4Rep: Cum a luat fiinþã acest 
„tãrâm al copilãriei”? 4Rep: Câte cadre didactice îºi 

desfãºoarã activitatea aici?Funcþionãm de 1 an ºi 8 luni, de când 
Helikon are cu normã întreagã câte am obþinut autorizaþia de la 
douã educatoare la fiecare grupã de Ministerul Educaþiei. Ideea de a 
copii ºi avem 4 grupe ºi  un psiholog înfiinþa un astfel de centru îmi 
care coordoneazã un program special aparþine. Eu lucrez de mult timp în 
denumit „SILK” ºi care, dupã modelul învãþãmânt, am terminat pedagogicul 
din Marea Britanie, urmãreºte în Bucureºti ºi am lucrat 11 ani într-o 
dezvoltarea socialã ºi emoþionalã a ºcoalã privatã asemenea Helikon-ului. vârsta de 7  8 ani, dupã aceea nu faci 
micuþilor apoi sunt colaboratorii noºtri Apoi, încurajatã ºi de Cristian prea multe doar adaugi ca informaþie. 
pe parte de cluburi (picturã, dans, Parapiru, un prieten de familie care a Literatura aratã cã învãþarea se 
canto, pian, fotografie, calculatoare, ºi investit în dezvoltarea acestei întâmplã cu prima zi de viaþã ºi cu cât 
karate ºi francezã).   grãdiniþe am ajuns coordonatorul îi dai copilului stimuli potriviþi cu atât 

principal la Cãlãraºi, la After School el devine mai deschis, mai 
„Helikon”. comunicativ ºi apoi îºi cautã singur 4Rep: De curând aþi organizat un 

informaþii pentru a se dezvolta. Ideal Bal Mascat pentru copii ºi aþi 
este sã îi dai aceastã independenþã ºi declarat ziua de 4 aprilie, Ziua 4Rep: De la intrarea în Helikon 
curiozitate aºa cum face noi la Helikon. Helikon...este evidentã diferenþa dintre 

sistemul educaþional privat ºi cel Da, ultimul eveniment organizat de 
de stat. Aþi întâmpinat obstacole la 4Rep: Cum aþi caracteriza, în noi s-a desfãºurat sãptãmâna trecutã. 

câteva cuvinte, Helikon-ul?început? Cum eraþi percepuþi? La restaurantul „Queen” a avut loc un 
Aºa cum spune ºi numele este un Bal Mascat, declarând, pentru al Din punct de vedere legal trecusem 
tãrâm al muzelor. Copiii sunt pentru doilea an consecutiv, ziua de 4 aprilie, prin tot ce înseamnã autorizãri, 
noi inspiraþie. Noi suntem pentru Ziua Helikon. Au participat toþi copiii acreditãri þi nu m-a speriat nimic. 
pãrinþi parteneri ºi  familiile ne sunt ºi pãrinþii costumaþi ºi dornici sã facã Obstacole am întâlnit cu oamenii, cu 
nouã oglindã. Am devenit o familie ºi din aceastã zi una de neuitat, lucru clienþii ºi apoi cu personalul. În cazul 
aºteptãm noi membri. care s-a ºi întâmplat. personalului am avut încredere 

poliþist comunitar. Declaraþia 
de avere postatã pe site-ul în care deþin acþiuni prosperã de la an la 
primãriei îl aratã pe Dragu drept un om Dacã la capitolul bunuri imobile ºi an. Dintre toþi primarii, Radu Mazãre de 
cu o condiþie socialã obiºnuitã. Nu este mobile edilul nu se poate mândri decât la Constanþa este cel mai avut. Valoarea 
singurul primar în aceastã situaþie. Cei cu o casã pe strada Plevna, cumpãratã bunurilor pe care le-a trecut în 
mai mulþi primari ai reºedinþelor de în anul 1980 ºi cu o Dacia 1300, roºie, declaraþia de avere este estimatã la 1,8 
judeþ din þarã ºi-au declarat o locuinþã, an de fabricaþie 1981, la bunurile din milioane de dolari. Cei mai mulþi bani, 
maxim douã, o maºinã ºi un cont în metale preþioase ºi obiecte de cult, în jur de un milion de euro, primarul 
bancã nu foarte mare. O declaraþie de Dragu deþine o impresionantã colecþie. Mazãre îi are daþi cu împrumut unei 
avere obiºnuitã cuprinde doar un Între anii 1995-2006 primarul a firme ºi unui cetãþean grec. Alte 
apartament, eventual încã o casã la þarã, colecþionat 60 de icoane pictate pe lemn 330.000 de euro îi þine în conturi, 
deþinute împreunã cu soþia, ceva cu o valoare de 8.000 de euro iar din depozite bancare sau acþiuni. Deºi este 
terenuri destul de mici prin judeþ ºi 1990 pânã anul trecut ºi-a întregit bogat, nu ºi-a cumpãrat nici o casã în 
câteva conturi în lei ºi valutã, cu puþine colecþia de icoane din argint (52 de Constanþa. În schimb, a primit drept 
zerouri. La celãlalt pol sunt oamenii bucãþi) valorând 7.000 de euro. Edilul moºtenire un apartament în Bucureºti 
care conduc cele mai mari oraºe din are ºi un depozit în bancã de 52.850 lei pe care îl împarte cu alte trei rude. La 
România. Aceºtia se laudã cu averi care dar ºi un credit în sumã de 10.000 de Constanþa, Radu Mazãre se mândreºte 
ajung la milioane de euro. În declaraþiile euro. Pentru cã valoreazã destul de mult, cu un teren intravilan, douã ºalupe cu 
de avere, unii dintre ei abia au avut loc 5.000 de euro!!, cavoul primarului este motor ºi o maºinã Chrysler. Revenind 
sã-ºi treacã toate bunurile: terenuri, ºi el trecut în declaraþia de avere. din visteria lui Mazãre în umila avere a 
imobile, case de vacanþã, apartamente, Monumentul funerar din bronz ºi primarului Dragu nu putem decât sã 
maºini, ºalupe, bijuterii, tablouri ºi marmurã ridicat în anul 2002 se aflã în acceptãm cã malul Borcei nu se 
conturi cu sute de mii de euro. Firmele Cimitirul Central, straºnic pãzit de un comparã totuºi cu malul Mãrii Negre...
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Vinde piese auto ºi accesorii din stoc ºi 
la comandã cu livrare în maximum 12 
ore pentru: 
4MERCEDES, BMW, AUDI, FORD, 
OPEL, VOLKSWAGEN, TICO, MATIZ, 
NUBIRA, ESPERO
4DACIA (NOVA, SUPERNOVA, 
SOLENZA, LOGAN), RABA, SAVIEM, 
TRACTOR.
SC CUPIDON BAªFALION S.R.L 
este dealer autorizat:
4IUS BRAªOV (producãtorul nr 1 în 
România, de scule româneºti 
profesionale, truse de chei inelare, fixe, 
tubulare, patenþi, ciocane, ºurubelniþe, 
chei dinamometrice)
4F.S. RÂªNOV (producãtor de scule 
prin aºchiere: tarozi, filiere, burghie, 
discuri de tãiere ºi polizare).

aloc un computer tomograf la 
Cãlãraºi în momentul în care 
îmi veþi confirma cã spitalul are 
medic specialist angajat. ªi aþi 
constatat, cred, cã îmi respect 
mereu angajamentele”.

Poziþia conducerii 
Spitalului
Managerul Spitalului Judeþean 
de Urgenþã Cãlãraºi, dr.Victor 
Verinceanu a declarat cã 
tomograful nu va pleca din electoralã care s-a încheiat nefolosit. A trecut mai mult de 
spital fãrã semnãtura sa acum 4 luni. Domnule Primar, jumãtate de an ºi încã nu existã 
deoarece acum se aflã în nu decizia mea de a reloca un autorizaþie CNCAN pentru Ce spun autoritãþile inventarul unitãþii medicale. computer tomograf acolo unde funcþionarea acestuia ºi nici 

cãlãrãºene... Dacã va reuºi sau nu de fapt a fost repartizat îi este medic specialist. Mai mult, 
Verinceanu sã þinã piept unui Primarul municipiului este locul îi va condamna la moarte documentaþia pentru obþinerea 
ordin de ministru care este încã primul care a reacþionat: „Nu pe cãlãrãºeni, ci ignoranþa ºi autorizaþiei de amplasare-
în vigoare rãmâne de vãzut. putem sã punem în joc demagogia dumneavoastrã. construcþie a fost trimisã cãtre 

sãnãtatea cãlãrãºenilor. Decizia Aparatele computer tomograf, CNCAN de abia în 2 martie 
ministrului este o frondã la achiziþionate în 2007 Ce pierdemadresa autoritãþilor dar ºi a de cãtre Ministerul 

Tomografia computerizatã (TC) parlamentarilor judeþului Sãnãtãþii, au fost 
este una dintre cele mai nostru”. Preºedintele repartizate în urma 
informative metode imagistice Consiliului Judeþean, Rãducu unei analize concrete 
moderne de diagnostic a Filipescu, declarã: „Dacã ºi a nevoilor 
diferitor stãri patologice ale problema ministrului este sistemului de 
organizmului. TC permite medicul specialist, pãi, îi aduc 3 radioterapie, de 
obþinerea unei serii de secþiuni la Cãlãraºi însã montarea medicii specialiºti din 
trasversale practic a oricãrei tomografului nu s-a fãcut pentru Comisia de radiologie. 
regiuni a corpului uman. TC cã nu am avut autorizaþie de la În acest context, 
permite diagnosticarea la etapa Igiena Radiaþiilor. Este clar cã computerul tomograf 
incipientã a bolii, topografia este o decizie politicã.” a fost repartizat iniþial, 
procesului patologic ºi raportul prin OMS 
lui cu organele adiacente. TC 2085/03.12.2007, la Iatã ce spune ministrul influenþeazã tactica Spitalul Clinic de 

sãnãtãþii, Ion Bazac tratamentului, planificarea Urgenþã Craiova. 
intervenþiei chirurgicale,  „Am citit cu multã îngrijorare Printr-un meschin joc 
topometria în tratamentul cu scrisoarea dumneavoastrã de electoral care sigur 
raze ºi dã posibilitate de a protest. ªi fac aceastã afirmaþie nu are nicio legãturã 
aprecia eficacitatea deoarece într-un an în care unul cu cei 73.500 de 

2009, adicã dupã 6 luni. Stimate tratamentului. Tomografia dintre obiectivele principale ale cãlãrãºeni la care, patetic, faceþi 
domnule primar, vã trag atenþia Computerizatã este utilizatã în Guvernului României îl referire, a fost mutat 
cã este o mare greºealã sã examinarea: craniului, constituie descentralizarea, computerul de la Craiova la 
folosiþi Sãnãtatea în jocul politic. creierului, sinusurilor constat cu insatisfacþie cã Cãlãraºi fãrã nicio motivaþie. 
În acest an, în calitatea pe care paranazale, coloanei vertebrale, primarul unui municipiu destul Am constatat cât de mult vã 
o aveþi va trebui sã daþi dovadã laringelui, plãmânilor ºi de mare al acestei þãri nu intereseazã sãnãtatea 
de multã responsabilitate mediastinului, organelor cunoaºte nimic despre sistemul concetãþenilor dumneavoastrã 
pentru cã numai aºa veþi putea cavitãþii abdominale, organelor pe care va trebui sã îl din moment ce dupã mai bine 
gestiona spitalele din judeþ. Cu bazinului mic, membrelor gestioneze în curând, ba mai de 7 luni de la repartiþie 
toate acestea mã angajez sã superioare ºi inferioare.mult continuã o campanie computerul tomograf zace 

eprezentanþa Comisiei Europene ºi Biroul de 
Informare al Parlamentului European în RRomânia anunþã deschiderea concursului 

Reporter European  ediþia de primãvarã 2009. Prin 
intermediul acestui concurs, jurnaliºtii sunt încurajaþi 
sã contribuie la o mai largã dezbatere ºi analizã a 
temelor legate de integrarea europeanã a României. 
Materialele înscrise în aceastã ediþie a concursului 
trebuie sã aibã ca temã alegerile din acest an pentru
Parlamentul European. La concurs sunt invitaþi sã 
participe jurnaliºtii din presa scrisã, radio, televiziune 
ºi presa electronicã, cu materiale publicate sau 
difuzate în perioada 15 martie  14 iunie 2009. Genurile 
jurnalistice vizate pentru fiecare secþiune sunt:
- presa scrisã: analizã, comentariu, editorial;
- radio: dezbatere, talk-show, editorial;
- televiziune: dezbatere, talk-show, reportaj, film 
documentar;
- presa electronicã: analizã, comentariu.
Câºtigãtorii selectaþi (maximum patru jurnaliºti) vor fi 
premiaþi cu echipamente informatice utile pentru 
activitatea lor zilnicã. De asemenea, câºtigãtorilor li se 
va oferi oportunitatea sa efectueze o vizitã la Bruxelles 
sau Strasbourg pentru întâlniri/interviuri cu membri ai 
Parlamentului European ºi cu oficiali ai Comisiei 
Europene. Data limita pentru transmiterea 
materialelor este: 20 iunie 2009, data poºtei.

n vederea asigurãrii unui climat de ordine ºi 
siguranþã publicã pe toatã perioada premergãtoare 
Sfintelor Sãrbãtori de Paºte ºi pe timpul acestora, Î

când vor avea loc manifestãri religioase ºi culturale, 
inclusiv în aer liber, cu participarea unui public 
numeros ºi un aflux important de persoane spre 
localitãþile ºi zonele turistice, Inspectoratul de Poliþie al 
Judeþului Cãlãraºi a dispus adaptarea corespunzãtoare a 
activitãþilor ºi misiunilor structurilor de ordine publicã. 
Patrulele mixte, formate din poliþiºti, jandarmi ºi 
poliþiºti de frontierã, vor intensifica acþiunile de 
patrulare în mijloace de transport în comun pentru 
combaterea tâlhãriilor, furturilor de/din bagaje ºi din 
buzunare. Agenþii de poliþie rutierã vor asigura fluenþa 
traficului pe principalele artere, în special în zona 
locaºurilor de cult, vor acþiona cu aparatele de 
supraveghere a traficului ºi mãsurare a vitezei, pentru 
prevenirea evenimentelor rutiere negative produse pe 
acest font, ºi vor coopera cu celelalte efective de ordine 
publicã pentru combaterea infracþionalitãþii stradale ºi 
prevenirea devalizãrii autovehiculelor destinate 
transportului de marfã. La nivelul I.P.J. Cãlãraºi vor fi 
constituite ºi rezerve de intervenþie, care sã poatã 
acþiona în zonele cu aflux mare de credincioºi sau 
turiºti, pe timpul desfãºurãrii manifestãrilor prilejuite 
de aceste sãrbãtori, în vederea evitãrii producerii 
oricãror evenimente deosebite.

Mihai Matei Mihai Matei 
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Relaþii la telefon/fax 0242315056
Telefon mobil : 0723166904 sau 
0723166906
Str. Sloboziei nr.25 (lângã Parcul 
Intim)

a Cãlãraºi funcþioneazã, din 
septembrie 2008, ªcoala L“Helikon” din convingerea 

ca unitãþile de învãþãmânt de stat 
nu oferã ºanse egale copiilor 
noºtri. Pentru cã profesorii se 
confruntã cu clase mult prea 
numeroase, copiii primesc foarte 
rar atenþie individualã ºi stimuli 
pentru adevãrata lor capacitate. 
Foarte mulþi rãmân nedescoperiþi 
ºi foarte puþini reuºesc sã-ºi 
depãºeascã micile eºecuri.  De 
aceea, din ºcoli ies prea puþini 
oameni capabili ºi hotãrâþi. 
Helikon a ales profesori care ºtiu 
sã provoace mintea ºi sufletul 
copiilor iar coordonatorul acestei 
ºcoli, Oana Moraru ne oferã mai 
multe amãnunte. 

Se poate ºi aºa...

HELIKON 
provoacã mintea ºi 

sufletul copiilor 

Marinela Petre

DRAGU 
ºi-a trecut cavoul 
în declaraþia 
de avere 

Marinela Petre

Reporter European -
ediþia de primãvarã

Poliþiºtii vor fi în stradã 
pe toatã perioada 
Sãrbãtorilor Pascale

4Ministrul liberal a dat, ministrul PSD a luat 

Pleacã tomograful?!
 ãlãraºiul parcã este blestemat! Dupã ani întregi de aºteptare, avem un 
aparat tomograf, dar care este pasat de la Craiova la Cãlãraºi ºi invers. CNu se mai þine cont de necesitãþile unitãþilor spitaliceºti, de oamenii care 

sunt puºi pe drumuri pentru investigaþii medicale...se þine cont doar de 
rãzbunãri politice. Aºa se face cã actualul ministru al sãnãtãþii nu a renunþat la 
transferul tomografului de la Cãlãraºi. Chiar dacã autoritãþile locale ºi 
parlamentarii ne-au asigurat cã aparatul tomograf va rãmâne la noi, acest 
lucru devine pe zi ce trece o fata Morgana. Ultima informaþie apãrutã pe site-ul 
ministerului sãnãtãþii prezintã foarte clar poziþia lui Bazac. Acesta îi rãspunde 
unei scrisori de protest a primarului Nicolae Dragu prin care edilul îi cere 
ministrului sã revoce ordinul de transfer.

Marinela Petre
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„Dãruieºte ºi þi se va da” 
se apropie de final
Acþiunea demaratã de Consiliul 
Judeþean Cãlãraºi, în parteneriat cu 
Radio Voces Campi, a sensibilizat 
familiile judeþului care, din puþinul lor, 
au donat îmbrãcãminte, încãlþãminte, 
jucãrii ºi rechizite copiilor nevoiaºi. 
Pânã pe 10 aprilie, între orele 10.00 ºi 
18.00 cãlãrãºenii indiferent de vârstã 
pot aduce un strop de bucurie micuþilor 
defavorizaþi. Toate donaþiile sunt 
colectate în holul Casei de Culturã 
“Barbu ªtirbei” din aripa nouã a 
Consiliului Judeþean Cãlãraºi. „Trebuie 
sã dovedim cã ne pasã de cei mai puþin 
norocoºi decât noi. Fiecare dintre noi 
poate sã schimbe, pentru câteva clipe, 
chipul trist al unui copil ºi sã-i aducã 
zâmbetul pe faþã. Este un efort atât de 
mic ce poate aduce atât de multã 
bucurie”, a declarat preºedintele 
Consiliului Judeþean Cãlãraºi, Rãducu 
Filipescu.

La Cãlãraºi a început 
amenajarea spaþiilor 
pentru comercializarea 
mieilor 
Pe 7 aprilie a început sacrificarea 
mieilor, iar la Cãlãraºi a început 
amenajarea spaþiilor pentru 
comercializarea mieilor, conform 
informaþiilor furnizate de cãtre 
directorul Serviciului Public Pieþe ºi 
Oboare Cãlãraºi, Vasile Manea. „Un 
spaþiu va fi în piaþa Big iar celãlalt în 
hala de lactate din Piaþa Mare. 
Comercianþii vor trebui sã vinã la 
vânzare cu mieii deja sacrificaþi, 
deoarece în pieþe nu existã spaþii de 
sacrificare. Conform normelor Uniunii 
Europene miei trebuie sacrificaþi în 
abatoare specilizate ºi sã aibã ºtampila 
medicului veterinar pentru a putea fi 
comercializaþi. Pânã la aceastã orã nu a 
fost depusã nicio cere de acordare de 
spaþiu pentru vânzarea mieilor”, a mai 
declarat Vasile Manea. În ceea ce 
priveºte preþul cãrnii de miel acesta se 
situeazã în jurul sumei de 13 lei/kg.

PNÞCD a depus lista 
completã pentru 
alegerile 
europarlamentare
Pe 7 aprilie, PNÞCD a depus lista 
completã pentru alegerile 
europarlamentare care se vor desfãºura 
pe 7 iunie a.c. Preºedintele Marian 
Petre Miluþ este primul din lista celor 
33 de candidaþi pentru aceste alegeri 
din partea PNÞCD. La Biroul Electoral 
Central, tãrãniºtii au depus ºi 300.000 
de semnãturi de susþinere. „PNÞCD are 
dreptul ºi poate sã facã, din nou, istorie 
reprezentând interesele României în 
Parlamentul European! Eu trebuie sã 
ofer ºansa unor oameni mai luminaþi sã 
aibã ºi alte soluþii. Prin urmare, PNÞCD 
va scoate în faþã oameni curaþi, oneºti 
care sã-i reprezinte în Parlamentul 
European, dar dacã poporul vrea sã 
voteze cele doar cele 3 partide care ne-
au adus în sapã de lemn, nu am nimic 
împotrivã”, a declarat pentru Voces 
Campi, preºedintele Partidului Naþional 
Þãrãnesc Creºtin Democrat, Marian 
Petre Miluþ.

4Rep: În ce constã pachetul 4Rep: Apropo de pãrinþi. Sunt 
educaþional? reticenþi când aud de o grãdiniþã 

particularã?Noi respectãm în primul rând 
Pãrinþii reticenþi nu au o concepþie programa naþionalã, însã am 
bine definitã despre educaþie. Ezitarea personalizat-o, în sensul cã nu lucrãm 
lor de a integra micuþii într-un astfel dupã orare standard cum se lucreazã 
de mediu este datã de lipsa de în grãdiniþe, ci avem 7 programe care 
informare. În România existã ruleazã zilnic în funcþie de vârstã. 
mentalitatea ca celor mici sã le dai Avem program pentru dezvoltarea 
libertate, sã nu îi forþezi... O concepþie creativitãþii (Created Kid), program 
a bunicilor noºtri.  Foarte puþini pentru cunoaºterea ºi formarea 
oameni ºtiu, în schimb, despre munþii limbajului, avem un curs de limbã 
de literaturã care se tot scriu de 40 de englezã dar nu neglijãm nici limba 
ani încoace ºi care spun cã dezvoltarea maternã. Tot aici, cei mici sunt 
structuralã ºi emoþionalã a  unui copil învãþaþi sã facã experimente ºtiinþifice 
e încheiatã în proporþie de 80% la adaptate vârstei lor. Nu uitãm nici de 

programele destinate dezvoltãrii fizice, 
jocului ºi muzicii. Avem profesori 
specializaþi pe fiecare disciplinã în 
parte.  

4Rep: Cum a luat fiinþã acest 
„tãrâm al copilãriei”? 4Rep: Câte cadre didactice îºi 

desfãºoarã activitatea aici?Funcþionãm de 1 an ºi 8 luni, de când 
Helikon are cu normã întreagã câte am obþinut autorizaþia de la 
douã educatoare la fiecare grupã de Ministerul Educaþiei. Ideea de a 
copii ºi avem 4 grupe ºi  un psiholog înfiinþa un astfel de centru îmi 
care coordoneazã un program special aparþine. Eu lucrez de mult timp în 
denumit „SILK” ºi care, dupã modelul învãþãmânt, am terminat pedagogicul 
din Marea Britanie, urmãreºte în Bucureºti ºi am lucrat 11 ani într-o 
dezvoltarea socialã ºi emoþionalã a ºcoalã privatã asemenea Helikon-ului. vârsta de 7  8 ani, dupã aceea nu faci 
micuþilor apoi sunt colaboratorii noºtri Apoi, încurajatã ºi de Cristian prea multe doar adaugi ca informaþie. 
pe parte de cluburi (picturã, dans, Parapiru, un prieten de familie care a Literatura aratã cã învãþarea se 
canto, pian, fotografie, calculatoare, ºi investit în dezvoltarea acestei întâmplã cu prima zi de viaþã ºi cu cât 
karate ºi francezã).   grãdiniþe am ajuns coordonatorul îi dai copilului stimuli potriviþi cu atât 

principal la Cãlãraºi, la After School el devine mai deschis, mai 
„Helikon”. comunicativ ºi apoi îºi cautã singur 4Rep: De curând aþi organizat un 

informaþii pentru a se dezvolta. Ideal Bal Mascat pentru copii ºi aþi 
este sã îi dai aceastã independenþã ºi declarat ziua de 4 aprilie, Ziua 4Rep: De la intrarea în Helikon 
curiozitate aºa cum face noi la Helikon. Helikon...este evidentã diferenþa dintre 

sistemul educaþional privat ºi cel Da, ultimul eveniment organizat de 
de stat. Aþi întâmpinat obstacole la 4Rep: Cum aþi caracteriza, în noi s-a desfãºurat sãptãmâna trecutã. 

câteva cuvinte, Helikon-ul?început? Cum eraþi percepuþi? La restaurantul „Queen” a avut loc un 
Aºa cum spune ºi numele este un Bal Mascat, declarând, pentru al Din punct de vedere legal trecusem 
tãrâm al muzelor. Copiii sunt pentru doilea an consecutiv, ziua de 4 aprilie, prin tot ce înseamnã autorizãri, 
noi inspiraþie. Noi suntem pentru Ziua Helikon. Au participat toþi copiii acreditãri þi nu m-a speriat nimic. 
pãrinþi parteneri ºi  familiile ne sunt ºi pãrinþii costumaþi ºi dornici sã facã Obstacole am întâlnit cu oamenii, cu 
nouã oglindã. Am devenit o familie ºi din aceastã zi una de neuitat, lucru clienþii ºi apoi cu personalul. În cazul 
aºteptãm noi membri. care s-a ºi întâmplat. personalului am avut încredere 

poliþist comunitar. Declaraþia 
de avere postatã pe site-ul în care deþin acþiuni prosperã de la an la 
primãriei îl aratã pe Dragu drept un om Dacã la capitolul bunuri imobile ºi an. Dintre toþi primarii, Radu Mazãre de 
cu o condiþie socialã obiºnuitã. Nu este mobile edilul nu se poate mândri decât la Constanþa este cel mai avut. Valoarea 
singurul primar în aceastã situaþie. Cei cu o casã pe strada Plevna, cumpãratã bunurilor pe care le-a trecut în 
mai mulþi primari ai reºedinþelor de în anul 1980 ºi cu o Dacia 1300, roºie, declaraþia de avere este estimatã la 1,8 
judeþ din þarã ºi-au declarat o locuinþã, an de fabricaþie 1981, la bunurile din milioane de dolari. Cei mai mulþi bani, 
maxim douã, o maºinã ºi un cont în metale preþioase ºi obiecte de cult, în jur de un milion de euro, primarul 
bancã nu foarte mare. O declaraþie de Dragu deþine o impresionantã colecþie. Mazãre îi are daþi cu împrumut unei 
avere obiºnuitã cuprinde doar un Între anii 1995-2006 primarul a firme ºi unui cetãþean grec. Alte 
apartament, eventual încã o casã la þarã, colecþionat 60 de icoane pictate pe lemn 330.000 de euro îi þine în conturi, 
deþinute împreunã cu soþia, ceva cu o valoare de 8.000 de euro iar din depozite bancare sau acþiuni. Deºi este 
terenuri destul de mici prin judeþ ºi 1990 pânã anul trecut ºi-a întregit bogat, nu ºi-a cumpãrat nici o casã în 
câteva conturi în lei ºi valutã, cu puþine colecþia de icoane din argint (52 de Constanþa. În schimb, a primit drept 
zerouri. La celãlalt pol sunt oamenii bucãþi) valorând 7.000 de euro. Edilul moºtenire un apartament în Bucureºti 
care conduc cele mai mari oraºe din are ºi un depozit în bancã de 52.850 lei pe care îl împarte cu alte trei rude. La 
România. Aceºtia se laudã cu averi care dar ºi un credit în sumã de 10.000 de Constanþa, Radu Mazãre se mândreºte 
ajung la milioane de euro. În declaraþiile euro. Pentru cã valoreazã destul de mult, cu un teren intravilan, douã ºalupe cu 
de avere, unii dintre ei abia au avut loc 5.000 de euro!!, cavoul primarului este motor ºi o maºinã Chrysler. Revenind 
sã-ºi treacã toate bunurile: terenuri, ºi el trecut în declaraþia de avere. din visteria lui Mazãre în umila avere a 
imobile, case de vacanþã, apartamente, Monumentul funerar din bronz ºi primarului Dragu nu putem decât sã 
maºini, ºalupe, bijuterii, tablouri ºi marmurã ridicat în anul 2002 se aflã în acceptãm cã malul Borcei nu se 
conturi cu sute de mii de euro. Firmele Cimitirul Central, straºnic pãzit de un comparã totuºi cu malul Mãrii Negre...
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Vinde piese auto ºi accesorii din stoc ºi 
la comandã cu livrare în maximum 12 
ore pentru: 
4MERCEDES, BMW, AUDI, FORD, 
OPEL, VOLKSWAGEN, TICO, MATIZ, 
NUBIRA, ESPERO
4DACIA (NOVA, SUPERNOVA, 
SOLENZA, LOGAN), RABA, SAVIEM, 
TRACTOR.
SC CUPIDON BAªFALION S.R.L 
este dealer autorizat:
4IUS BRAªOV (producãtorul nr 1 în 
România, de scule româneºti 
profesionale, truse de chei inelare, fixe, 
tubulare, patenþi, ciocane, ºurubelniþe, 
chei dinamometrice)
4F.S. RÂªNOV (producãtor de scule 
prin aºchiere: tarozi, filiere, burghie, 
discuri de tãiere ºi polizare).

aloc un computer tomograf la 
Cãlãraºi în momentul în care 
îmi veþi confirma cã spitalul are 
medic specialist angajat. ªi aþi 
constatat, cred, cã îmi respect 
mereu angajamentele”.

Poziþia conducerii 
Spitalului
Managerul Spitalului Judeþean 
de Urgenþã Cãlãraºi, dr.Victor 
Verinceanu a declarat cã 
tomograful nu va pleca din electoralã care s-a încheiat nefolosit. A trecut mai mult de 
spital fãrã semnãtura sa acum 4 luni. Domnule Primar, jumãtate de an ºi încã nu existã 
deoarece acum se aflã în nu decizia mea de a reloca un autorizaþie CNCAN pentru Ce spun autoritãþile inventarul unitãþii medicale. computer tomograf acolo unde funcþionarea acestuia ºi nici 

cãlãrãºene... Dacã va reuºi sau nu de fapt a fost repartizat îi este medic specialist. Mai mult, 
Verinceanu sã þinã piept unui Primarul municipiului este locul îi va condamna la moarte documentaþia pentru obþinerea 
ordin de ministru care este încã primul care a reacþionat: „Nu pe cãlãrãºeni, ci ignoranþa ºi autorizaþiei de amplasare-
în vigoare rãmâne de vãzut. putem sã punem în joc demagogia dumneavoastrã. construcþie a fost trimisã cãtre 

sãnãtatea cãlãrãºenilor. Decizia Aparatele computer tomograf, CNCAN de abia în 2 martie 
ministrului este o frondã la achiziþionate în 2007 Ce pierdemadresa autoritãþilor dar ºi a de cãtre Ministerul 

Tomografia computerizatã (TC) parlamentarilor judeþului Sãnãtãþii, au fost 
este una dintre cele mai nostru”. Preºedintele repartizate în urma 
informative metode imagistice Consiliului Judeþean, Rãducu unei analize concrete 
moderne de diagnostic a Filipescu, declarã: „Dacã ºi a nevoilor 
diferitor stãri patologice ale problema ministrului este sistemului de 
organizmului. TC permite medicul specialist, pãi, îi aduc 3 radioterapie, de 
obþinerea unei serii de secþiuni la Cãlãraºi însã montarea medicii specialiºti din 
trasversale practic a oricãrei tomografului nu s-a fãcut pentru Comisia de radiologie. 
regiuni a corpului uman. TC cã nu am avut autorizaþie de la În acest context, 
permite diagnosticarea la etapa Igiena Radiaþiilor. Este clar cã computerul tomograf 
incipientã a bolii, topografia este o decizie politicã.” a fost repartizat iniþial, 
procesului patologic ºi raportul prin OMS 
lui cu organele adiacente. TC 2085/03.12.2007, la Iatã ce spune ministrul influenþeazã tactica Spitalul Clinic de 

sãnãtãþii, Ion Bazac tratamentului, planificarea Urgenþã Craiova. 
intervenþiei chirurgicale,  „Am citit cu multã îngrijorare Printr-un meschin joc 
topometria în tratamentul cu scrisoarea dumneavoastrã de electoral care sigur 
raze ºi dã posibilitate de a protest. ªi fac aceastã afirmaþie nu are nicio legãturã 
aprecia eficacitatea deoarece într-un an în care unul cu cei 73.500 de 

2009, adicã dupã 6 luni. Stimate tratamentului. Tomografia dintre obiectivele principale ale cãlãrãºeni la care, patetic, faceþi 
domnule primar, vã trag atenþia Computerizatã este utilizatã în Guvernului României îl referire, a fost mutat 
cã este o mare greºealã sã examinarea: craniului, constituie descentralizarea, computerul de la Craiova la 
folosiþi Sãnãtatea în jocul politic. creierului, sinusurilor constat cu insatisfacþie cã Cãlãraºi fãrã nicio motivaþie. 
În acest an, în calitatea pe care paranazale, coloanei vertebrale, primarul unui municipiu destul Am constatat cât de mult vã 
o aveþi va trebui sã daþi dovadã laringelui, plãmânilor ºi de mare al acestei þãri nu intereseazã sãnãtatea 
de multã responsabilitate mediastinului, organelor cunoaºte nimic despre sistemul concetãþenilor dumneavoastrã 
pentru cã numai aºa veþi putea cavitãþii abdominale, organelor pe care va trebui sã îl din moment ce dupã mai bine 
gestiona spitalele din judeþ. Cu bazinului mic, membrelor gestioneze în curând, ba mai de 7 luni de la repartiþie 
toate acestea mã angajez sã superioare ºi inferioare.mult continuã o campanie computerul tomograf zace 

eprezentanþa Comisiei Europene ºi Biroul de 
Informare al Parlamentului European în RRomânia anunþã deschiderea concursului 

Reporter European  ediþia de primãvarã 2009. Prin 
intermediul acestui concurs, jurnaliºtii sunt încurajaþi 
sã contribuie la o mai largã dezbatere ºi analizã a 
temelor legate de integrarea europeanã a României. 
Materialele înscrise în aceastã ediþie a concursului 
trebuie sã aibã ca temã alegerile din acest an pentru
Parlamentul European. La concurs sunt invitaþi sã 
participe jurnaliºtii din presa scrisã, radio, televiziune 
ºi presa electronicã, cu materiale publicate sau 
difuzate în perioada 15 martie  14 iunie 2009. Genurile 
jurnalistice vizate pentru fiecare secþiune sunt:
- presa scrisã: analizã, comentariu, editorial;
- radio: dezbatere, talk-show, editorial;
- televiziune: dezbatere, talk-show, reportaj, film 
documentar;
- presa electronicã: analizã, comentariu.
Câºtigãtorii selectaþi (maximum patru jurnaliºti) vor fi 
premiaþi cu echipamente informatice utile pentru 
activitatea lor zilnicã. De asemenea, câºtigãtorilor li se 
va oferi oportunitatea sa efectueze o vizitã la Bruxelles 
sau Strasbourg pentru întâlniri/interviuri cu membri ai 
Parlamentului European ºi cu oficiali ai Comisiei 
Europene. Data limita pentru transmiterea 
materialelor este: 20 iunie 2009, data poºtei.

n vederea asigurãrii unui climat de ordine ºi 
siguranþã publicã pe toatã perioada premergãtoare 
Sfintelor Sãrbãtori de Paºte ºi pe timpul acestora, Î

când vor avea loc manifestãri religioase ºi culturale, 
inclusiv în aer liber, cu participarea unui public 
numeros ºi un aflux important de persoane spre 
localitãþile ºi zonele turistice, Inspectoratul de Poliþie al 
Judeþului Cãlãraºi a dispus adaptarea corespunzãtoare a 
activitãþilor ºi misiunilor structurilor de ordine publicã. 
Patrulele mixte, formate din poliþiºti, jandarmi ºi 
poliþiºti de frontierã, vor intensifica acþiunile de 
patrulare în mijloace de transport în comun pentru 
combaterea tâlhãriilor, furturilor de/din bagaje ºi din 
buzunare. Agenþii de poliþie rutierã vor asigura fluenþa 
traficului pe principalele artere, în special în zona 
locaºurilor de cult, vor acþiona cu aparatele de 
supraveghere a traficului ºi mãsurare a vitezei, pentru 
prevenirea evenimentelor rutiere negative produse pe 
acest font, ºi vor coopera cu celelalte efective de ordine 
publicã pentru combaterea infracþionalitãþii stradale ºi 
prevenirea devalizãrii autovehiculelor destinate 
transportului de marfã. La nivelul I.P.J. Cãlãraºi vor fi 
constituite ºi rezerve de intervenþie, care sã poatã 
acþiona în zonele cu aflux mare de credincioºi sau 
turiºti, pe timpul desfãºurãrii manifestãrilor prilejuite 
de aceste sãrbãtori, în vederea evitãrii producerii 
oricãror evenimente deosebite.

Mihai Matei Mihai Matei 
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Relaþii la telefon/fax 0242315056
Telefon mobil : 0723166904 sau 
0723166906
Str. Sloboziei nr.25 (lângã Parcul 
Intim)

a Cãlãraºi funcþioneazã, din 
septembrie 2008, ªcoala L“Helikon” din convingerea 

ca unitãþile de învãþãmânt de stat 
nu oferã ºanse egale copiilor 
noºtri. Pentru cã profesorii se 
confruntã cu clase mult prea 
numeroase, copiii primesc foarte 
rar atenþie individualã ºi stimuli 
pentru adevãrata lor capacitate. 
Foarte mulþi rãmân nedescoperiþi 
ºi foarte puþini reuºesc sã-ºi 
depãºeascã micile eºecuri.  De 
aceea, din ºcoli ies prea puþini 
oameni capabili ºi hotãrâþi. 
Helikon a ales profesori care ºtiu 
sã provoace mintea ºi sufletul 
copiilor iar coordonatorul acestei 
ºcoli, Oana Moraru ne oferã mai 
multe amãnunte. 

Se poate ºi aºa...

HELIKON 
provoacã mintea ºi 

sufletul copiilor 

Marinela Petre

DRAGU 
ºi-a trecut cavoul 
în declaraþia 
de avere 

Marinela Petre

Reporter European -
ediþia de primãvarã

Poliþiºtii vor fi în stradã 
pe toatã perioada 
Sãrbãtorilor Pascale

4Ministrul liberal a dat, ministrul PSD a luat 

Pleacã tomograful?!
 ãlãraºiul parcã este blestemat! Dupã ani întregi de aºteptare, avem un 
aparat tomograf, dar care este pasat de la Craiova la Cãlãraºi ºi invers. CNu se mai þine cont de necesitãþile unitãþilor spitaliceºti, de oamenii care 

sunt puºi pe drumuri pentru investigaþii medicale...se þine cont doar de 
rãzbunãri politice. Aºa se face cã actualul ministru al sãnãtãþii nu a renunþat la 
transferul tomografului de la Cãlãraºi. Chiar dacã autoritãþile locale ºi 
parlamentarii ne-au asigurat cã aparatul tomograf va rãmâne la noi, acest 
lucru devine pe zi ce trece o fata Morgana. Ultima informaþie apãrutã pe site-ul 
ministerului sãnãtãþii prezintã foarte clar poziþia lui Bazac. Acesta îi rãspunde 
unei scrisori de protest a primarului Nicolae Dragu prin care edilul îi cere 
ministrului sã revoce ordinul de transfer.

Marinela Petre
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cu destinaþie clarã: pentru 
salarii, pentru investiþii, 
etc. Primele profesorilor 
nu se scot din banii pentru 
strãzi! Ele vin din fondurile 
de taxe ºi impozite ale 
Primãriei ºi se prevãd în 
buget de la începutul gãseascã soluþii a declarat: lei noi ar trebui sã aloce anului - lucru recomandat “Dacã aloc aceºti bani Primãria Cãlãraºi, bani în instituþiei primarului prin profesorilor nu s-ar mai care sunt incluse ºi primele emulþumiþi cã nu ºi-au adresã de cãtre Ministerul repara strãzi, nu s-ar mai de vacanþã câºtigate în încasat încã primele de de Finanþe încã de la face parcuri ºi nu existã vacanþã de anul trecut, N începutul anului!”. mijloc fix în Primãrie care dascãlii cãlãrãºeni au vrut sã- „Banii s-au trimis, dar sã fie echivalentul acestei ºi caute dreptatea la uºa primarul i-a investit în sume”. Deºi hotãrârea ordonatorului principal de biserici, becurile colorate judecãtoreascã privind credite care este Primãria. puse de sãrbãtori au stat alocarea primelor de vacanþã Numai cã aici s-au trezit cu o aprinse douã luni, s-au este definitivã, executabilã ºi uºã …trântitã în nas. Potrivit reparat strãzi toamna irevocabilã, primarul Dragu a declaraþiei preºedintelui  
trecutã, s-a asfaltat Prel. afirmat cã Ministerul Sindicatului Liber din 
Bucureºti ºi acum e plinã Educaþiei ar trebui atacat în Învãþãmânt filiala Cãlãraºi, 
de gropi. Cum sã instanþa. Reacþiile nu au prof. Aurel Bogatu (foto), 
investeascã primarul în întârziat sã aparã. Pe site-ul municipalitatea nici nu a vrut 

radioului au apãrut educaþie?”sã audã de doleanþele 
comentarii care criticã „Bineînþeles cã pentru cadrelor didactice. “Primarul 
indiferenþa autoritãþilor la învãþãmânt nu se gãsesc spune cã nu are fonduri 
problemele dascãlilor. Vã instanþa în 2008”. Prezent niciodatã bani! Dar pentru pentru drepturile noastre, 
redãm doar 3 dintre ele: la Radio Voces Campi, edilul câºtigate în instanþã în primele din primãrie sunt 

municipiului, cel care ar fi „Un buget se formeazã pe urma cu doi ani. întotdeauna bani 
trebuit sã asculte ºi sã conturi specifice. Banii vin suficienþi!”Aproximativ 6 milioane de 

4Se oferã ºcolarizare gratuitã, 
posibilitãþi de câºtig nelimitat (4.000 
lei media câºtigurilor), flexibilitate 
ºi deduceri în regim PFA, proceduri 
clare.

...afli ce se-ntâmplã4 Societate

www.obiectiv-online.ro

...afli ce se-ntâmplã 5Impact

www.obiectiv-online.ro

suprafaþa terenului extravilan ºi cel reprezintã datorii neachitate faþã de depãºeºte cele 28 de locuri, însã nu 
agricol pe care primãria îl deþine. Vã dau firma care a executat, la ordinile d-nei dorim sã ne punem în situaþia ca 
un singur exemplu care mi se pare cel primar, un proiect declarat neeligibil. Cu oamenii sã fie primiþi la cãmin, iar apoi 4Rep: Cum caracterizaþi activitatea 
mai elocvent ºi anume faptul cã pentru ocazia acestui „proiect”, d-na primar, în din lipsã de fonduri sã le spunem cã nu dumneavoastrã din anul?
finanþarea drepturilor asistenþilor dorinþa sa expresã de a câºtiga alegerile le mai putem asigura liniºtea meritatã la A.O.: Activitatea mea aº caracteriza-o ca 
personali ai persoanelor cu handicap din vara trecutã, a fãcut cheltuieli anii bãtrâneþii.una normalã, la început de drum, cu 
grav, mi-ar fi trebui aproximativ 420.000 nejustificate din bugetul local în valoare gânduri bune pentru cetãþenii acestei 
lei, iar eu pe hârtie la aceastã orã nu am de 530.000 lei, bani cheltuiþi la 4Rep: Pentru anul 2009, primarul comune. Vreau sã vã fac precizarea cã 
decât 120.000 lei. decopertarea anumitor strãzi în speranþa Olteanu ce ºi-a propus sã realizeze?administraþia localã, cel puþin la nivelul 

cã va obþine finanþare pentru proiectul comunei Unirea, nu poate rezolva totul A.O: Printre multe altele mi-aº dori ca în 
mai sus menþionat declarat neeligibil.Vã 4Rep: Care este situaþia economicã fãrã ajutorul ºi sprijinul Consiliului acest an 2009 sã realizez un proiect 
promit cã într-unul din numerele a comunei?Judeþean sau al Guvernului. Ca ºi integrat în valoare de 2,5 milioane euro 
urmãtoare ale ziarului Obiectiv, voi realizãri ale anului 2008 aº putea sã A.O.: La nivelul comunei, existã destui care sã aducã un confort social ºi 
detalia ºi vã voi prezenta acte pentru menþionez  urmãtoarele: concetãþeni de-ai noºtri care s-au sãturat substanþial cetãþenilor, proiect care va fi 
modul cum au fost cheltuite aceste sume. - am introdus încãlzirea centralã în de hazul politicienilor ºi de ifosele depus în prima decadã a lunii mai ºi va 
Spun pentru început doar cã proiectul nu ºcoala generalã din comunã ºi grãdiniþã partidelor. Cei mai mulþi dintre ei sunt cuprinde urmãtoarele:
era depus, dar fostul primar Aurica dezamãgiþi de ceea ce se întâmplã ori de - am construit în interiorul grãdiniþei - asfaltarea unor drumuri comunale pe o Pârlea dezinforma cetãþenii comunei cã câte ori politicul îºi pune amprenta pe grupuri sanitare pentru copii lungime de 6 kmbanii sunt deja în cont.  tot ce miºcã în comunitatea lor. - am finalizat ºi introdus 2 proiecte, unul - construirea reþelei de canalizare pe o 

privind baza sportivã ºi unul pe mediu, lungime de 8 km plus o staþie de epurare4Rep: Care este situaþia centrului de cel dintâi fiind aprobat existând - reabilitare ºi modernizare cãmin asistenþã pentru persoanele în vârstã premizele ca în perioada imediat cultural, aici incluzând lucrãri de din localitate?urmãtoare sã demarãm lucrãrile zugrãvire interior exterior, construire A.O.:  Dacã nu vom primi de la forurile - am finalizat un proiect privind grupuri sanitare, încãlzire centralizatã cu superioare finanþarea de continuare a modernizarea iluminatului public prin combustibil solid ºi dotãri mobilier ºi cãminului cred cã în cel mult douã luni înlocuirea din reþeaua electricã a logisticã- aparaturã sonorizare ºi lumini.acest cãmin de bãtrâni se va închide. În lãmpilor vechi cu unele moderne dotate -înfiinþarea unui centru social de zi cu vederea rezolvãrii acestui lucru, am fãcut cu becuri economice performante ºi de 
activitãþi instructiv educaþionale pentru toate demersurile necesare posibile, însã asemenea, realizarea unor puncte de 
copii ºcolari din satul Unirea, care dupã statul, inclusiv domnul ministru Marian aprindere automatã astfel încât 
terminarea orelor sã primeascã o masã Sârbu nu a miºcat un deget, primind iluminatul stradal din comunã este la ora 

doar încurajãri de funcþionare ºi caldã la ora 13:00, odihnã ºi sã fie ajutaþi actualã unul performant
promisiuni de primire a unor fonduri sã-ºi efectueze temele pânã când vin - am amenajat douã platforme noi de care sã ne asigure continuarea serviciilor pãrinþii sã-i ia.gunoi, una în satul Oltina ºi una în pentru cei bãtrâni. Pentru aceastã 

Unirea, întrucât cele pe care le-am închis perioadã facem un apel la domnul 4Rep: Ce mesaj transmiteþi deveniserã focare de infecþie pentru Agricultorii de pe raza comunei sunt preºedinte al Consiliului Judeþean locuitorilor comunei?cetãþeni. nemulþumiþi cã sumele de banii care ar fi Cãlãraºi, Rãducu Filipescu, de a ne 
A.O.:  Le transmit din tot sufletul sã aibã trebuit sã fie repartizate de APIA, sprijini cu fondurile necesare întrucât în 
încredere în mine pentru cã au ales un 4Rep: Recent s-a repartizat bugetul respectiv 1.300-1.500 lei/ha, nu s-au campania electoralã din toamnã ne-a 
primar care se va ocupa sincer de pentru primãrii. Cum comentaþi? repartizat nici pânã la aceastã orã. Sub promis acest sprijin. Repet, dacã nu se 
problemele lor, se va þine de promisiunile A.O.:  Sunt total nemulþumit. Pur ºi alt aspect, consider cã populaþia comunei vor primi fondurile de la buget, vom fi 
fãcute ºi va respecta termenele de simplu coeficientul de bazã de 84%, care este sãrãcitã, lipsitã de locuri de muncã nevoiþi sã închidem acest centru însã 
finalizare a lucrãrilor majore, de a dus la repartizarea bugetului pentru ºi cu un ºomaj în continuã creºtere. La pânã atunci ne gândim serios la niºte 
infrastructurã ale comunitãþii. Pentru primãria Unirea a fost calculat pentru nivelul primãriei, datoritã proastei forme de protest legale pe care urmeazã 

anul 2009 conform încasãrilor din 2008 apropiatele sãrbãtori de Paºte, le doresc administraþii din perioada 2004-2008 a sã le organizãm. Vreau sã spun cã în 
sã fie sãnãtoºi, sã aibã un paºte fericit ºi privind taxele ºi impozitele cetãþenilor. fostului primar, Aurica Pârlea, am primit acest moment, pe lângã cei ºase bãtrâni 

Acest lucru nu mi se pare corect mai ales o somaþie de executare silitã pentru o care sunt asistaþi în acest centru, avem liniºtit ºi nu în ultimul rând Hristos a 
cã ar fi trebuit sã se þinã cont ºi de sumã de 80.000 lei. Aceastã sumã un numãr de cereri foarte mare care Înviat!
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Cãlãraºi, 
Str. Bucureºti, Nr.250

Eleganta si rafinamentEleganta si rafinament

Restaurantul Queen 
Locul ideal pentru evenimentele importante din viaþa ta!
Rezervãri: 0242.322.822www.sanatateatv.ro

a sfârºitul lunii octombrie 2008, Agenþia 
Naþionalã Antidrog L

Proiectul 
„MESAJUL MEU ANTIDROG” are drept scop 
prevenirea consumului de droguri prin implicarea 
elevilor de liceu ºi a studenþilor în activitãþi 
extraºcolare de petrecere a timpului liber, cu 
caracter cultural-artistic sau sportiv, prin 
intermediul cãrora sã se promoveze ºi un mesaj 
antidrog pozitiv. Activitãþile proiectului sunt 
planificate, organizate ºi coordonate la nivelul 
judeþului de cãtre Centrul de Prevenire, Evaluare 
ºi Consiliere Antidrog Cãlãraºi în parteneriat cu 
Inspectoratul ªcolar Cãlãraºi.
Concursul a fost promovat în 35 ºcoli generale ºi 
13 licee fiind informaþi cu privire la regulament ºi 
tematica secþiunilor un numãr de 800 elevi prin 
întâlniri interactive ºi distribuirea a 100 afiºe ºi 
500 fluturaºi (realizate de ANA ºi CPECA). Gradul 
de interes manifestat de elevi a fost mare, dovada 
fiind numãrul de lucrãri selectate pentru 
participare la etapa judeþeanã desfãºuratã în luna 
martie 2009, astfel:
- paginã web (pe 3 categorii: paginã de prezentare 
a unei instituþii, paginã de prezentare a unui 
proiect, paginã de informare tip revistã)- 7 lucrãri 
- film de scurt metraj: 7 lucrãri
- fotografie digitalã: 11 lucrãri
- spot: 2 lucrãri
- eseu literar : 23 lucrãri
- proiecte ecologice  (antidrog): 1 lucrare
- sport ( la nivel judeþean prin colaborare cu 
Direcþia Judeþeanã pentru Tineret ºi Sport) 
handbal, volei, baschet, fotbal, rugby, culturism, 
ºah - 300 elevi
arte vizuale - desen, picturã, graficã (gimnazial la 
nivel judeþean): 60 lucrãri
Jurizarea lucrãrilor se va realiza în perioada 6-24 
aprilie 2009, iar festivitatea de premiere se va 
desfãºura în luna mai 2009.

a lansat a VI-a ediþie, 
2008-2009, a Concursului „Mesajul meu 

antidrog” sub sloganul „Deschide ochii!”. 

Telefon:
0724.926.238
0724 ZAMBET

ncepând cu data de 25.03.2009, a intrat în vigoare 
O.U.G. 28/2009 prin care se prelungeºte cu 3 luni 
perioada de acordare a indemnizaþiei de ºomaj Î

stabilitã potrivit legii. Potrivit noilor reglementari 
prin derogare de la dispoziþiile art. 39 alin. (1) din 
Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurãrilor 
pentru ºomaj ºi stimularea ocupãrii forþei de muncã, 
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, persoanele 
ale cãror raporturi de muncã sau de serviciu 
înceteazã dupã intrarea în vigoare a ordonanþei de 
urgenþã, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2009, vor 
beneficia de o prelungire cu 3 luni a perioadei de 
acordare a indemnizaþiei de ºomaj. Pentru ºomerii 
care beneficiazã deja de indemnizaþie de ºomaj la data 
intrãrii în vigoare a O.U.G. nr. 28/2009, perioada de 
acordare se prelungeºte cu 3 luni de la data pânã la 
care a fost stabilit dreptul. "Pânã în prezent, 
indemnizaþia de ºomaj se acordã diferenþiat în funcþie 
de stagiul de cotizare: ºase luni pentru persoanele 
care au lucrat cel puþin un an, nouã luni pentru cele 
cu un stagiu de cotizare de cel puþin cinci ani ºi 12 
luni pentru un stagiu de cotizare mai mare de zece 
ani. ªomerilor care beneficiazã deja, precum ºi celor 
ce vor beneficia de aceastã indemnizaþie li se va 
prelungi perioada de acordare a ºomajului cu încã trei 
luni", a precizat Aurelian Andreescu, directorul 
executiv al AJOFM Cãlãraºi.

Simona Donciu

Societate prestigioasã cautã 
colaboratori pentru vânzãri 
directe - produse de 
creditare ºi carduri de credit. 

Informaþii la telefon 0757.093.270
CV-urile se pot trimite pe fax 
0242.331.725 sau pe email: 
georgiana.iuliana@citi.com

Primãria Unirea va fi executatã 
silit, din cauza fostului primar

 ând am bãtut la uºa 
biroului domnului primar 
Anghel Olteanu l-am gãsit C

alãturi de consilierul Florian 
Belu, inginer agronom, discutând 
despre problemele din comuna 
Unirea.
Aºa cum îl cunoaºte toatã lumea, 
Anghel Olteanu este un om 
hotãrât, chiar radical când vine 
vorba de soluþionarea problemelor 
din primãrie. Îl doare foarte mult 
faptul cã a preluat primãria 
comunei Unirea cu o situaþie 
economicã dezastruoasã ºi face 
toate eforturile ca sã 
îmbunãtãþeascã lucrurile, reuºind 
pânã în acest moment sã creeze o 
stare de lucru mult îmbunãtãþitã 
faþã de ceea ce a gãsit.

Mircea Brânduºã

Împreunã cu consilierul 
Florin Belu

primul rând, instalarea unui lift apoi cheltuitã în avans, pânã la rambursarea 
refacerea ºarpantei ºi amenajarea a 4 acesteia de cãtre Autoritatea de 
centrale termice murale. Sperãm ca Management a Programului Operaþional ontroversatul cãmin de bãtrani de 
proiectul sã fie eligibil”, mai spune Regional, conform legislaþiei în vigoare, la hotelul Dacia este, în aceastã 
Dragu. Proiectul este depus pe Axa restul sumelor urmând a fi asigurate din Cperioadã de crizã economicã, 
Prioritarã 1 din cadrul Programului bugetele anilor 2010 - 2011 ºi finanþarea refugiul bãtrânilor fãrã familii ºi cu 
Operaþional Regional la capitolul - sumei de 636.050 lei, reprezentând TVA. venituri mici. Potrivit declaraþiei 
Sprijinirea dezvoltãrii durabile a Acþiunile Primãriei, care au ca scop primarului municipiului Cãlãraºi, 
oraºelor. În ultima ºedinþã de Consiliu sprijinirea bãtrânilor din cãmin, nu se Nicolae Dragu, solicitãrile oamenilor 
Local s-a aprobat finanþarea din bugetul opresc aici. Primarul Cãlãraºiului nevoiaºi de a fi gãzduiþi creºte de la o 
local a sumei de 66.926 lei reprezentând doreºte ºi extinderea clãdirii. „Ori mãrim lunã la alta. “Avem condiþii moderne ºi 
contribuþia proprie în procent de 2% din numãrul de camere ori ne gândim ºi la o propice pentru a primi bãtrânii în acest 
totalul cheltuielilor eligibile ale altã locaþie ca sã putem ajunge la 120 de centru ºi sunt în permanenþã sub stricta 
proiectului, finanþarea din bugetul local locuri faþã de 80 câte sunt acum în supraveghere a medicului nostru”, 
a sumei de 1.310 lei reprezentând Centru. Oamenii au nevoie de ajutor ºi susþine edilul.  Primãria municipiului 
cheltuieli neeligibile aferente proiectului vom face tot posibilul sã îi sprijinim”, a reºedinþã de judeþ a înaintat la Agenþia 
„Reabilitare Cãmin de Bãtrâni”, mai precizat primarul Dragu. Valoarea de Dezvoltare Regionalã 3 Sud Muntenia 
finanþarea sumei de 435.200 lei din totalã a investiþiei este de  3.848.980 lei, un proiect ce are în vedere reabilitarea 
bugetul local pe anul 2009, suma ce va fi respectiv 895.400 euro.acestui Cãmin. “Avem pe agendã, în 

4Singurãtatea îi împinge pe bãtrâni în azile 

Creºte numãrul vârstnicilor 
gãzduiþi la Cãminul Dacia 

Marinela Petre

Profesorii daþi afarã din 
birou de primarul Dragu

Marinela Petre

Concursul Naþional 
“Mesajul meu antidrog”, 
ediþia a VI-a

Mãsuri sporite 
de protecþie 
socialã a ºomerilor 
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trecutã, s-a asfaltat Prel. afirmat cã Ministerul Sindicatului Liber din 
Bucureºti ºi acum e plinã Educaþiei ar trebui atacat în Învãþãmânt filiala Cãlãraºi, 
de gropi. Cum sã instanþa. Reacþiile nu au prof. Aurel Bogatu (foto), 
investeascã primarul în întârziat sã aparã. Pe site-ul municipalitatea nici nu a vrut 

radioului au apãrut educaþie?”sã audã de doleanþele 
comentarii care criticã „Bineînþeles cã pentru cadrelor didactice. “Primarul 
indiferenþa autoritãþilor la învãþãmânt nu se gãsesc spune cã nu are fonduri 
problemele dascãlilor. Vã instanþa în 2008”. Prezent niciodatã bani! Dar pentru pentru drepturile noastre, 
redãm doar 3 dintre ele: la Radio Voces Campi, edilul câºtigate în instanþã în primele din primãrie sunt 

municipiului, cel care ar fi „Un buget se formeazã pe urma cu doi ani. întotdeauna bani 
trebuit sã asculte ºi sã conturi specifice. Banii vin suficienþi!”Aproximativ 6 milioane de 

4Se oferã ºcolarizare gratuitã, 
posibilitãþi de câºtig nelimitat (4.000 
lei media câºtigurilor), flexibilitate 
ºi deduceri în regim PFA, proceduri 
clare.
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suprafaþa terenului extravilan ºi cel reprezintã datorii neachitate faþã de depãºeºte cele 28 de locuri, însã nu 
agricol pe care primãria îl deþine. Vã dau firma care a executat, la ordinile d-nei dorim sã ne punem în situaþia ca 
un singur exemplu care mi se pare cel primar, un proiect declarat neeligibil. Cu oamenii sã fie primiþi la cãmin, iar apoi 4Rep: Cum caracterizaþi activitatea 
mai elocvent ºi anume faptul cã pentru ocazia acestui „proiect”, d-na primar, în din lipsã de fonduri sã le spunem cã nu dumneavoastrã din anul?
finanþarea drepturilor asistenþilor dorinþa sa expresã de a câºtiga alegerile le mai putem asigura liniºtea meritatã la A.O.: Activitatea mea aº caracteriza-o ca 
personali ai persoanelor cu handicap din vara trecutã, a fãcut cheltuieli anii bãtrâneþii.una normalã, la început de drum, cu 
grav, mi-ar fi trebui aproximativ 420.000 nejustificate din bugetul local în valoare gânduri bune pentru cetãþenii acestei 
lei, iar eu pe hârtie la aceastã orã nu am de 530.000 lei, bani cheltuiþi la 4Rep: Pentru anul 2009, primarul comune. Vreau sã vã fac precizarea cã 
decât 120.000 lei. decopertarea anumitor strãzi în speranþa Olteanu ce ºi-a propus sã realizeze?administraþia localã, cel puþin la nivelul 

cã va obþine finanþare pentru proiectul comunei Unirea, nu poate rezolva totul A.O: Printre multe altele mi-aº dori ca în 
mai sus menþionat declarat neeligibil.Vã 4Rep: Care este situaþia economicã fãrã ajutorul ºi sprijinul Consiliului acest an 2009 sã realizez un proiect 
promit cã într-unul din numerele a comunei?Judeþean sau al Guvernului. Ca ºi integrat în valoare de 2,5 milioane euro 
urmãtoare ale ziarului Obiectiv, voi realizãri ale anului 2008 aº putea sã A.O.: La nivelul comunei, existã destui care sã aducã un confort social ºi 
detalia ºi vã voi prezenta acte pentru menþionez  urmãtoarele: concetãþeni de-ai noºtri care s-au sãturat substanþial cetãþenilor, proiect care va fi 
modul cum au fost cheltuite aceste sume. - am introdus încãlzirea centralã în de hazul politicienilor ºi de ifosele depus în prima decadã a lunii mai ºi va 
Spun pentru început doar cã proiectul nu ºcoala generalã din comunã ºi grãdiniþã partidelor. Cei mai mulþi dintre ei sunt cuprinde urmãtoarele:
era depus, dar fostul primar Aurica dezamãgiþi de ceea ce se întâmplã ori de - am construit în interiorul grãdiniþei - asfaltarea unor drumuri comunale pe o Pârlea dezinforma cetãþenii comunei cã câte ori politicul îºi pune amprenta pe grupuri sanitare pentru copii lungime de 6 kmbanii sunt deja în cont.  tot ce miºcã în comunitatea lor. - am finalizat ºi introdus 2 proiecte, unul - construirea reþelei de canalizare pe o 

privind baza sportivã ºi unul pe mediu, lungime de 8 km plus o staþie de epurare4Rep: Care este situaþia centrului de cel dintâi fiind aprobat existând - reabilitare ºi modernizare cãmin asistenþã pentru persoanele în vârstã premizele ca în perioada imediat cultural, aici incluzând lucrãri de din localitate?urmãtoare sã demarãm lucrãrile zugrãvire interior exterior, construire A.O.:  Dacã nu vom primi de la forurile - am finalizat un proiect privind grupuri sanitare, încãlzire centralizatã cu superioare finanþarea de continuare a modernizarea iluminatului public prin combustibil solid ºi dotãri mobilier ºi cãminului cred cã în cel mult douã luni înlocuirea din reþeaua electricã a logisticã- aparaturã sonorizare ºi lumini.acest cãmin de bãtrâni se va închide. În lãmpilor vechi cu unele moderne dotate -înfiinþarea unui centru social de zi cu vederea rezolvãrii acestui lucru, am fãcut cu becuri economice performante ºi de 
activitãþi instructiv educaþionale pentru toate demersurile necesare posibile, însã asemenea, realizarea unor puncte de 
copii ºcolari din satul Unirea, care dupã statul, inclusiv domnul ministru Marian aprindere automatã astfel încât 
terminarea orelor sã primeascã o masã Sârbu nu a miºcat un deget, primind iluminatul stradal din comunã este la ora 

doar încurajãri de funcþionare ºi caldã la ora 13:00, odihnã ºi sã fie ajutaþi actualã unul performant
promisiuni de primire a unor fonduri sã-ºi efectueze temele pânã când vin - am amenajat douã platforme noi de care sã ne asigure continuarea serviciilor pãrinþii sã-i ia.gunoi, una în satul Oltina ºi una în pentru cei bãtrâni. Pentru aceastã 

Unirea, întrucât cele pe care le-am închis perioadã facem un apel la domnul 4Rep: Ce mesaj transmiteþi deveniserã focare de infecþie pentru Agricultorii de pe raza comunei sunt preºedinte al Consiliului Judeþean locuitorilor comunei?cetãþeni. nemulþumiþi cã sumele de banii care ar fi Cãlãraºi, Rãducu Filipescu, de a ne 
A.O.:  Le transmit din tot sufletul sã aibã trebuit sã fie repartizate de APIA, sprijini cu fondurile necesare întrucât în 
încredere în mine pentru cã au ales un 4Rep: Recent s-a repartizat bugetul respectiv 1.300-1.500 lei/ha, nu s-au campania electoralã din toamnã ne-a 
primar care se va ocupa sincer de pentru primãrii. Cum comentaþi? repartizat nici pânã la aceastã orã. Sub promis acest sprijin. Repet, dacã nu se 
problemele lor, se va þine de promisiunile A.O.:  Sunt total nemulþumit. Pur ºi alt aspect, consider cã populaþia comunei vor primi fondurile de la buget, vom fi 
fãcute ºi va respecta termenele de simplu coeficientul de bazã de 84%, care este sãrãcitã, lipsitã de locuri de muncã nevoiþi sã închidem acest centru însã 
finalizare a lucrãrilor majore, de a dus la repartizarea bugetului pentru ºi cu un ºomaj în continuã creºtere. La pânã atunci ne gândim serios la niºte 
infrastructurã ale comunitãþii. Pentru primãria Unirea a fost calculat pentru nivelul primãriei, datoritã proastei forme de protest legale pe care urmeazã 

anul 2009 conform încasãrilor din 2008 apropiatele sãrbãtori de Paºte, le doresc administraþii din perioada 2004-2008 a sã le organizãm. Vreau sã spun cã în 
sã fie sãnãtoºi, sã aibã un paºte fericit ºi privind taxele ºi impozitele cetãþenilor. fostului primar, Aurica Pârlea, am primit acest moment, pe lângã cei ºase bãtrâni 

Acest lucru nu mi se pare corect mai ales o somaþie de executare silitã pentru o care sunt asistaþi în acest centru, avem liniºtit ºi nu în ultimul rând Hristos a 
cã ar fi trebuit sã se þinã cont ºi de sumã de 80.000 lei. Aceastã sumã un numãr de cereri foarte mare care Înviat!
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Eleganta si rafinamentEleganta si rafinament

Restaurantul Queen 
Locul ideal pentru evenimentele importante din viaþa ta!
Rezervãri: 0242.322.822www.sanatateatv.ro

a sfârºitul lunii octombrie 2008, Agenþia 
Naþionalã Antidrog L

Proiectul 
„MESAJUL MEU ANTIDROG” are drept scop 
prevenirea consumului de droguri prin implicarea 
elevilor de liceu ºi a studenþilor în activitãþi 
extraºcolare de petrecere a timpului liber, cu 
caracter cultural-artistic sau sportiv, prin 
intermediul cãrora sã se promoveze ºi un mesaj 
antidrog pozitiv. Activitãþile proiectului sunt 
planificate, organizate ºi coordonate la nivelul 
judeþului de cãtre Centrul de Prevenire, Evaluare 
ºi Consiliere Antidrog Cãlãraºi în parteneriat cu 
Inspectoratul ªcolar Cãlãraºi.
Concursul a fost promovat în 35 ºcoli generale ºi 
13 licee fiind informaþi cu privire la regulament ºi 
tematica secþiunilor un numãr de 800 elevi prin 
întâlniri interactive ºi distribuirea a 100 afiºe ºi 
500 fluturaºi (realizate de ANA ºi CPECA). Gradul 
de interes manifestat de elevi a fost mare, dovada 
fiind numãrul de lucrãri selectate pentru 
participare la etapa judeþeanã desfãºuratã în luna 
martie 2009, astfel:
- paginã web (pe 3 categorii: paginã de prezentare 
a unei instituþii, paginã de prezentare a unui 
proiect, paginã de informare tip revistã)- 7 lucrãri 
- film de scurt metraj: 7 lucrãri
- fotografie digitalã: 11 lucrãri
- spot: 2 lucrãri
- eseu literar : 23 lucrãri
- proiecte ecologice  (antidrog): 1 lucrare
- sport ( la nivel judeþean prin colaborare cu 
Direcþia Judeþeanã pentru Tineret ºi Sport) 
handbal, volei, baschet, fotbal, rugby, culturism, 
ºah - 300 elevi
arte vizuale - desen, picturã, graficã (gimnazial la 
nivel judeþean): 60 lucrãri
Jurizarea lucrãrilor se va realiza în perioada 6-24 
aprilie 2009, iar festivitatea de premiere se va 
desfãºura în luna mai 2009.

a lansat a VI-a ediþie, 
2008-2009, a Concursului „Mesajul meu 

antidrog” sub sloganul „Deschide ochii!”. 

Telefon:
0724.926.238
0724 ZAMBET

ncepând cu data de 25.03.2009, a intrat în vigoare 
O.U.G. 28/2009 prin care se prelungeºte cu 3 luni 
perioada de acordare a indemnizaþiei de ºomaj Î

stabilitã potrivit legii. Potrivit noilor reglementari 
prin derogare de la dispoziþiile art. 39 alin. (1) din 
Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurãrilor 
pentru ºomaj ºi stimularea ocupãrii forþei de muncã, 
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, persoanele 
ale cãror raporturi de muncã sau de serviciu 
înceteazã dupã intrarea în vigoare a ordonanþei de 
urgenþã, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2009, vor 
beneficia de o prelungire cu 3 luni a perioadei de 
acordare a indemnizaþiei de ºomaj. Pentru ºomerii 
care beneficiazã deja de indemnizaþie de ºomaj la data 
intrãrii în vigoare a O.U.G. nr. 28/2009, perioada de 
acordare se prelungeºte cu 3 luni de la data pânã la 
care a fost stabilit dreptul. "Pânã în prezent, 
indemnizaþia de ºomaj se acordã diferenþiat în funcþie 
de stagiul de cotizare: ºase luni pentru persoanele 
care au lucrat cel puþin un an, nouã luni pentru cele 
cu un stagiu de cotizare de cel puþin cinci ani ºi 12 
luni pentru un stagiu de cotizare mai mare de zece 
ani. ªomerilor care beneficiazã deja, precum ºi celor 
ce vor beneficia de aceastã indemnizaþie li se va 
prelungi perioada de acordare a ºomajului cu încã trei 
luni", a precizat Aurelian Andreescu, directorul 
executiv al AJOFM Cãlãraºi.

Simona Donciu

Societate prestigioasã cautã 
colaboratori pentru vânzãri 
directe - produse de 
creditare ºi carduri de credit. 

Informaþii la telefon 0757.093.270
CV-urile se pot trimite pe fax 
0242.331.725 sau pe email: 
georgiana.iuliana@citi.com

Primãria Unirea va fi executatã 
silit, din cauza fostului primar

 ând am bãtut la uºa 
biroului domnului primar 
Anghel Olteanu l-am gãsit C

alãturi de consilierul Florian 
Belu, inginer agronom, discutând 
despre problemele din comuna 
Unirea.
Aºa cum îl cunoaºte toatã lumea, 
Anghel Olteanu este un om 
hotãrât, chiar radical când vine 
vorba de soluþionarea problemelor 
din primãrie. Îl doare foarte mult 
faptul cã a preluat primãria 
comunei Unirea cu o situaþie 
economicã dezastruoasã ºi face 
toate eforturile ca sã 
îmbunãtãþeascã lucrurile, reuºind 
pânã în acest moment sã creeze o 
stare de lucru mult îmbunãtãþitã 
faþã de ceea ce a gãsit.

Mircea Brânduºã

Împreunã cu consilierul 
Florin Belu

primul rând, instalarea unui lift apoi cheltuitã în avans, pânã la rambursarea 
refacerea ºarpantei ºi amenajarea a 4 acesteia de cãtre Autoritatea de 
centrale termice murale. Sperãm ca Management a Programului Operaþional ontroversatul cãmin de bãtrani de 
proiectul sã fie eligibil”, mai spune Regional, conform legislaþiei în vigoare, la hotelul Dacia este, în aceastã 
Dragu. Proiectul este depus pe Axa restul sumelor urmând a fi asigurate din Cperioadã de crizã economicã, 
Prioritarã 1 din cadrul Programului bugetele anilor 2010 - 2011 ºi finanþarea refugiul bãtrânilor fãrã familii ºi cu 
Operaþional Regional la capitolul - sumei de 636.050 lei, reprezentând TVA. venituri mici. Potrivit declaraþiei 
Sprijinirea dezvoltãrii durabile a Acþiunile Primãriei, care au ca scop primarului municipiului Cãlãraºi, 
oraºelor. În ultima ºedinþã de Consiliu sprijinirea bãtrânilor din cãmin, nu se Nicolae Dragu, solicitãrile oamenilor 
Local s-a aprobat finanþarea din bugetul opresc aici. Primarul Cãlãraºiului nevoiaºi de a fi gãzduiþi creºte de la o 
local a sumei de 66.926 lei reprezentând doreºte ºi extinderea clãdirii. „Ori mãrim lunã la alta. “Avem condiþii moderne ºi 
contribuþia proprie în procent de 2% din numãrul de camere ori ne gândim ºi la o propice pentru a primi bãtrânii în acest 
totalul cheltuielilor eligibile ale altã locaþie ca sã putem ajunge la 120 de centru ºi sunt în permanenþã sub stricta 
proiectului, finanþarea din bugetul local locuri faþã de 80 câte sunt acum în supraveghere a medicului nostru”, 
a sumei de 1.310 lei reprezentând Centru. Oamenii au nevoie de ajutor ºi susþine edilul.  Primãria municipiului 
cheltuieli neeligibile aferente proiectului vom face tot posibilul sã îi sprijinim”, a reºedinþã de judeþ a înaintat la Agenþia 
„Reabilitare Cãmin de Bãtrâni”, mai precizat primarul Dragu. Valoarea de Dezvoltare Regionalã 3 Sud Muntenia 
finanþarea sumei de 435.200 lei din totalã a investiþiei este de  3.848.980 lei, un proiect ce are în vedere reabilitarea 
bugetul local pe anul 2009, suma ce va fi respectiv 895.400 euro.acestui Cãmin. “Avem pe agendã, în 

4Singurãtatea îi împinge pe bãtrâni în azile 

Creºte numãrul vârstnicilor 
gãzduiþi la Cãminul Dacia 

Marinela Petre

Profesorii daþi afarã din 
birou de primarul Dragu

Marinela Petre

Concursul Naþional 
“Mesajul meu antidrog”, 
ediþia a VI-a

Mãsuri sporite 
de protecþie 
socialã a ºomerilor 



icoale Dragu a fãcut o declaraþie 
ºoc la Radio Voces Campi, acesta a Ndeclarat cã rezultatele Congresului 

Extraordinar al PNL din luna martie au 
fost falsificate. Dragu susþine cã mai 
multe persoane s-au prezentat ca fiind 
membri delegaþi cu drept de vot dar în 
realitate nu aveau nici o legãturã cu 
Congresul Extraordinar al PNL-ului. 
„Iniþial, Cãlin Popescu Tãriceanu 
anunþase 1.100 de persoane cu drept 
de vot, iar în salã ne-am trezit cu încã 
500 de oameni, impostori din Tulcea, 
Satu Mare, Bucureºti, care nu aveau 
drept de vot. Pentru cã nu aveau 
buletine de vot s-au fãcut repede 
tabele”, a declarat Nicolae Dragu într-un 
interviu acordat postului de radio Voces 
Campi. Acesta a precizat cã nu este 
singurul care a constatat aceastã fraudã a 

ºi-a dat demisia din funcþia de preºedinte dacã ºi-ar da demisia ar pierde mandatul voturilor ºi nu are nici o teamã chiar dacã 
al Organizaþiei Municipale a PNL dar cã de primar. Recent, preºedintele PD-L, actualul preºedinte al PNL, Crin 
ea nu este „acceptatã” de conducere. Marian Dinulescu, afirma, dupã o Antonescu, îl va da în judecatã. Nicolae 
Rãducu Filipescu a declarat recent cã întâlnire cu primarul Cãlãraºiului, cã nu Dragu, alãturi de viceprimarul Olteniþei, 
primarul Dragu are unele supãrãri dar cã ar fi deranjat dacã Dragu i-ar susþine în Florian Cercel, au votat pentru Cãlin 
nu ºi-a dat demisia pentru cã, oficial, alegeri. Dragu este cunoscut pentru faptul Popescu Tãriceanu, iar în cea de a doua zi 
Biroul Politic Judeþean nu a luat act de cã „schimbã macazul” foarte repede ºi fãrã de Congres, când se alegeau 
nicio demisie. Cu toate astea, atitudinea prea multe remuºcãri, în 2004 a pãrãsit vicepreºedinþii, printre care ºi Rãducu 
primarului Dragu lasã loc speculaþiilor, Acþiunea Popularã pentru PNL dupã ce în Filipescu a lipsit. În ultima perioadã, în 
mulþi fiind de pãrere cã acesta încearcã sã prealabil fusese anunþat ca ºi candidat la presã au apãrut mai multe interviuri cu 
provoace o excludere din PNL pentru cã primãrie din partea acelei formaþiuni. Nicolae Dragu în care acesta susþinea cã 

fiind doar câþiva primari ºi în acest domeniu. Judeþul 
fermieri. Subiectul principal al Cãlãraºi se aflã pe locul 2 în 
discuþiilor a fost legat de þarã în privinþa proiectelor inerea trecutã, în sala de 
accesarea fondurilor europene. depuse pe FEADR ºi se doreºte ºedinþe a Consiliului 
Senatorul Vasile Nedelcu, care ca ºi pe PNDR sã existe tot la Judeþean Cãlãraºi, V
este membru în Comisia fel de multe proiecte depuse. senatorul Vasile Nedelcu a 
pentru agriculturã, silviculturã Cei prezenþi au criticat în invitat la discuþii persoanele 
ºi dezvoltare ruralã, a dorit ca principal activitatea care îºi desfãºoarã activitatea 
prin aceastã întâlnire sã instituþiilor cãlãrãºene ce oferã în domeniul agriculturii, 
informeze fermierii despre avize proiectelor. La întâlnire fermieri, procesatori, primari 
accesarea fondurilor europene. au participat prefectul Lilian dar ºi reprezentanþi ai 
De asemenea, senatorul Ostropel, preºedintele instituþiilor subordonate 
doreºte ca aceste întâlniri sã Consiliului Judeþean, Rãducu Ministerului Agriculturii. Din 
aibã loc lunar, pentru a exista Filipescu ºi reprezentanþi ai pãcate, interesul arãtat de 
un dialog între toþi cei implicaþi Direcþiei Agricole.agricultori a fost minim, în salã 

PSD ºi al lui personal. Aþi mai 
vãzut cã acest ministru nu ºtie 
nimic din ce se întâmplã în 
ministerul la care a fost 
învestit, însã se laudã cu lucruri 
care nu îi aparþin. Deºi ºtie cã 
de la 1 aprilie preþurile la 

ând am citit comunicatul informat cã am purtat ample medicamentele româneºti se 
de presã al Ministerului discuþii pe seama reducerii mãresc, cã de la 1 februarie 
Sãnãtãþii din data de 1 preþurilor la medicamente iar C preþurile la toate 

aprilie 2009, prin care se pentru cã am redus preþurile cu 
medicamentele din import s-au informa cã este prima datã din 
scumpit, vine dupã douã luni sã 1990 când se reduc preþurile la 
ne comunice cã este prima datã medicamente, am crezut iniþial din 1990 când marea lui cã s-a strecurat o greºealã, apoi performanþã managerialã se 

cã este o glumã proastã de 1 manifestã în reducerea 
aprilie dar, citind cu atenþie, am preþurilor la medicamente. Sunt 
înþeles cã ministrul Bazac câteva produse la care preþul 
minte ca ºi cum respirã, revine la nivelul din 2008, dar 
minciuna ºi jocul ieftin de la foarte multe preþul se 
imagine fiind starea lui majoreazã ºi sunt exemple pe 
naturalã. Oricum la altceva nu care deja le-am transmis opiniei circa 24% în doi ani am fost se pricepe ºi cred, dupã aproape publice. Acest ministru trebuie acþionat în justiþie de patru luni de mandat, cã nici sã îsi prezinte scuze pentru cã a reprezentanþii industriei nu poate. minþit ºi dã dovadã în  mod farmaceutice. Din fericire, 

repetat de populism ordinar, iar Domnul Bazac este atras justiþia mi-a dat dreptate ºi 
pentru faptul cã avem un exclusiv de maºinile scumpe, ultimul proces a fost câºtigat 

specifice îmbogãþiþilor vremii, ministru mincinos îi solicit sãptãmâna trecutã, iar demisia imediat pentru cã dar este ºi un social democrat rezultatul a fost comunicat ºi minciuna nu face casã bunã cu bogat care plânge de mila Ministerului Sãnãtãþii, lucru pe un demnitar. Sper ca ºeful de sãracilor care nu se pot plimba care ministrul ar fi trebuit sã îl partid, ºeful administrativ ºi cu Ferrari. Probabil nu a stat cunoascã. Aþi constatat cã acest marele conducãtor sã îi cearã prea mult prin România ca sã ministru nu vede, nu aude, nu demisia sau sã-l demitã pe cel îºi dea seama ce se întâmplã. simte nimic, doar  ce îi convine, care face de râs orice guvern.Însã nici consilierii dumnealui, în rest tace ºi face în folosul 
Deputat Eugen Nicolãescunici angajaþii personali nu l-au 
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âmbãtã, 4 aprilie 2009, a avut 
loc la Palatul Parlamentului din 
Bucureºti, Conferinþa Naþionalã S

de Alegeri a Tineretului Naþional 
Liberal. La eveniment au participat 
aproape 1.000 de liberali, delegaþia 
judeþului Cãlãraºi fiind formatã din 12 
tineri. În urma votului, Florin 
Alexandru Alexe a fost ales preºedinte 
al Tineretului Naþional Liberal, pentru 
urmãtorii doi ani iar actualul 
preºedinte al TNL Cãlãraºi, Alin 
Drãgulin, unul din cei 13 
vicepreºedinþi. 

„Ne-am atins scopul dupã un an 
plin de muncã. Am fost ales 
vicepreºedinte la nivel naþional cu 
un numãr de 502 voturi iar lucrul 
acesta nu face altceva decât sã 
confirme puterea PNL-ului de la 
Cãlãraºi”, a declarat proaspãtul vice. 
Dacã sâmbãtã au avut loc alegerile, 
duminicã tinerii liberali s-au apucat 
deja de treabã. În cadrul primei 
ºedinþe a noului Birou Naþional de 
Conducere, sedinþã care a durat patru 
ore, au avut loc discuþii vizând 
calendarul de activitãþi pe anul 2009, 
atribuþiile membrilor noii struncturi 
de conducere ºi alegerile pentru 
Parlamentul European. Cãlãrãºeanul 
Alin Drãgulin ºi-a stabilit, în cadrul 
acestei ºedinþe, prioritãþile susþinerea 
tinerilor aleºi locali ºi revitalizarea 
organizaþiilor slabe.

infrastructura spitalelor, care 
 ar putea fi utilizat pentru 

uvernul a aprobat în construcþia unor spitale noi. 
ºedinþa de guvern din 8 Din lista anunþatã de ministrul Gaprilie a.c., prin 

memorandum, alocarea de 
fonduri pentru continuarea 
construcþiei a 15 spitale noi, 
dintre care 7 spitale regionale 
ºi 8 spitale de urgenþã. Cele 15 
spitale care vor primi fonduri 
sunt spitalele regionale de 
urgenþã Iaºi, Dolj, Timiº, Cluj, 
Constanþa, Brãila-Galaþi, Bacãu 

sãnãtãþii lipseºte spitalul ºi Bucureºti, precum ºi 
regional Cãlãraºi, cu toate cã spitalele judeþene de urgenþã 
judeþul Cãlãraºi fusese inclus Neamþ, Arad, Prahova, 
de fostul ministru pe lista Bistriþa, Argeº, Mureº ºi 
judeþelor unde se vor construi Braºov, a declarat la finalul 
spitale noi. Probabil cã ºedinþei de Guvern, ministrul 
ministrul a considerat cã la Sãnãtãþii, Ion Bazac. Ministrul 
Cãlãraºi nu e nevoie de un Sãnãtãþii, Ion Bazac, a precizat 
spital nou sau poate a fost cã Guvernul a fost de acord cu 
supãrat de scrisoarea gãsirea unor modalitãþi pentru 
primarului Dragu.constituirea unui fond pentru 

pentru amenajarea existentã ºi nu a fost 
demarat încã. La ora actualã suntem în 
poziþie de start cu acest proiect. Avem 
speranþe cã prin hotãrârea de guvern 
privind programul de modernizare a 
strãzilor comunale sã demarãm lucrãrile depunem acest proiect, am fost 
ºi sã executãm o parte din ele. Acest ameninþaþi cã vom fi contestaþi. Nu este 
proiect are o valoare de aproximativ 28 vina noastrã cã noi dorim ca aceste 

4Rep: Care este situaþia proiectelor miliarde de lei vechi, iar promisiunile pe lucrãri sã fie executate de cele mai bune 
promovate de dumneavoastrã? care le avem din partea conducerii firme care dispun de utilaje performante 
N.R.: Am reuºit sã demarez licitaþia Consiliului Judeþean ar privi alocarea ºi specialiºti în domeniu ºi nu de 
privind extinderea ºi reabilitarea reþelei sumei cu care sã putem cofinanþa doar 3 amatori. Aºteptãm ca prin Programului 
de alimentare cu apã, care vizeazã km din totalul de 8 km cuprinºi în acest Naþional de Îmbunãtãþire a Calitãþii 
realizarea a încã 600 de metri de reþea proiect.Mediului sã promovãm proiectul „Parc 
de canalizare, reabilitarea reþelei vechi Nou” în valoare de 1,5 milioane lei, 
de azbociment, realizarea unui puþ forat proiect pentru care s-au realizat SF, PT 4Rep: Care sunt aºteptãrile 
cu o adâncime de 150 metri precum ºi ºi DDE. Prin programul PNDR, vom dumneavoastrã pentru acest an?
branºarea ºi contorizarea a 925 de implementa un proiect integrat de 2,5 N.R.: Odatã cu începutul acestui an, am gospodãrii. Prin programul FEADR, am milioane euro ce urmãreºte realizarea sperat sã se deschidã un orizont mai reuºit sã depunem un proiect privind urmãtoarelor obiective: larg privind atragerea surselor de 

finanþare pentru proiectele pe care mi 
le-am propus. De asemenea, sper într-un 
an agricol bun. Sper sã reabilitez cele 94 
de hectare de islaz ale comunei prin 
însãmânþarea de seminþe. 

4Rep: Ce aþi realizat de la începutul 
anului ºi pânã acum?
N.R.: Pe lângã ceea ce v-am enumerat 
mai sus, am reuºit sã terminãm 
curãþenia de primãvarã în toatã comuna, 
acest lucru însemnând desfundarea 
rigolelor, curãþarea ºi vãruirea pomilor. 
De asemenea, am reuºit sã punem în 
funcþiune trei centrale termice cu 
combustibil solid la ºcolile ºi grãdiniþa 
din comunã.

4Rep: Cum e cu criza asta, domnule 
primar?
N.R.: Ar fi imatur sã afirm cã nu a 
început sã se simtã ºi în mediul rural modernizarea bazei sportive, aducându-l - reabilitarea reþelei de apã în 
criza financiarã. Lipsa banilor se simte, în faza de licitaþie. Aici au fost anumite gospodãriile cetãþenilor
bugetul alocat este unul la limita contestaþii, dar sperãm ca în 30 de zile - sistemul de canalizare menajer
nevoilor primãriei. La nivel de primãrie sã-l definitivãm. Se pare cã ordonanþa - staþie de epurare

34 a dat posibilitatea celor care nu vor vom face economii dacã vom putea, dar - renovarea cãminului cultural 
deja s-a mãrit numãrul familiilor care performanþã sã-i conteste pe cei care 

- modernizare strãzi principaledoresc performanþe. Prin introducerea beneficiazã de legea 416, de la 68 la 90, 
- amenajare rigole stradaleacestor contestaþii, au fost întârziate ºi vã spun cinstit cã nu sunt acoperit 
Acest proiect a fost întocmit ºi depus în unele lucrãri, nu putem semãna financiar pentru plata acestor dosare 
sesiunea din decembrie 2008, însã nu suprafaþa de joc a bazei sportive vara, de dar ºi pentru dosarele persoanelor cu 
am obþinut la timp autorizaþia de mediu exemplu. Cu mult timp înainte sã handicap din comunã.
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n cadrul proiectelor ce se desfãºoarã 
în Festivalul Mondial de Umor Î“DICTATORII RÂSULUI”  Cãlãraºi, 

România în ziua de 1 Aprilie o expoziþie 
specialã a fost vernisatã la Palatul 
Parlamentului  Foaierul Senatului 
României. Inauguratã nu întâmplãtor de 
1 Aprilie  Ziua pãcãlelilor  expoziþia a 
reunit, pentru prima oarã, o 
retrospectivã a Secþiunii Portret din 
cadrul Festivalului la care participã 
peste 200 dintre cei mai mari 
caricaturiºti din peste 60 de þãri de pe 
toate continentele. Retrospectivei i s-au 
aduãugat lucrãri oferite special 
Festivalului de cãtre importanþi 
caricaturiºti din România cu portrete ale 
personajelor politice actuale, inclusiv din 
Parlamentul României.

Expoziþia a fost vizitatã de numeroase 
personalitãþi ale politicii naþionale sau 
locale, remarcându-se prezenþa tuturor 
conducãtorilor judeþului Cãlãraºi: 
Preºedintele Consiliului Judeþean, 
Rãducu Filipescu; Prefectul Judeþului 
Cãlãraºi, Lilian Ostropel; Subprefectul 
Judeþului, Cornel Coman; Primarul 
municipului Cãlãraºi, Nicolae Dragu; 
ºeful Poliþiei Judeþului Cãlãraºi, comisar 
ºef Alexandru ªohan; Protoiereul de 
Cãlãraºi, Eugen Barz; conducãtorii 
instituþiilor culturale, numeroºi oameni 
de culturã. Au fost prezenþi peste 40 
dintre cei mai mari caricaturiºti români, 
unii dintre ei organizând ateliere cu 
portrete ad-hoc ale personalitãþilor 
prezente. Un moment filmat de toate 
televiziunile a fost acela în care 
cunoscutul comentator sportiv ºi actual 
senator, Cristian Þopescu ºi celebrul 
Silviu Prigoanã, acum în calitate de 
deputat au vizitat expoziþia, oferindu-li-
se ºi realizându-li-se pe loc portrete. 
Momentul cel mai aºteptat a fost acela 
al prezenþei Preºedintelului Senatului, 
Mircea Geoanã care practic a inaugurat 
Expoziþia, vizitând-o alãturi de un grup 
foarte consistent de televiziuni ºi 
jurnaliºti.

Mircea Brânduºã

Budeºti. Restul colegiilor au 
fost câºtigate de PNL, pentru 
cã noi am mers împreunã cu 
ei, iar cele douã colegii de 
senator au fost cert câºtigate 
de noi. Deci prin urmare tot 
judeþul ãsta s-a pronunþat într-reºedintele PNÞCD, 
un fel ºi acuma îl vedem cã Marian Petre Miluþ este 
este condus de ceilalþi”, a intrigat de faptul cã în P
declarat Miluþ despre coaliþia judeþul Cãlãraºi, deºi alegerile 
de la Cãlãraºi.au fost câºtigate pe linie de 
În ceea ce priveºte susþinerea PNL ºi PNÞCD, au ajuns sã 
acordatã unor persoane, care conducã PSD ºi PD-L. Acesta 
ulterior au debarcat, Miluþ a considerã coaliþia PSD - PD-L 
afirmat cã regretã unele ca una anormalã. „Este o 
alegeri fãcute. „Sigur cã existã alianþã nefireascã, dacã vor în 
ºi anumite regrete, cã puteam altã parte, la Vaslui, la sã gãsim ºi alte soluþii mai 

Suceava, sã creadã cã au bune ºi cã puteam sã avem o 
câºtigat e una, dar dacã aici s-a Olteniþa ºi PNL-ul are primar uitaþi cã noi împreunã cu PNL- reprezentare mai bunã, dar 
câºtigat într-un fel, dacã aici la Cãlãraºi. Preºedintele ul am câºtigat alegerile locale, uitaþi-vã, aceleaºi persoane se-
PNL-ul cu PNÞCD-ul au Consiliului Judeþean este de la patru colegii din cinci la nvârt de 10 ani pe scena 
câºtigat, normal era ca aceste PNL. Deci ca atare, noi ar fi deputaþi, în cel de-al cincilea, politicã localã. Oricând apare o 
douã partide sã conducã acest trebuit ca împreunã cu PNL-ul deputatul nostru a ieºit pe persoanã nouã, n-o voteazã 

lumea.” judeþ. Noi avem primar la sã conducem acest judeþ. Nu locul doi, vorbesc de colegiul 

Marius Lotrea

Declaraþie politicã

Marinela Petre

Un ministru supermincinos 
care afundã sistemul de 
sãnãtate în cea mai gravã crizã

La Roseþi, 
infrastructura 

e prioritarã 

Drum în curs de pietruire cu al doilea strat

rimarul comunei Roseþi, Nicolae Râjnoveanu, a adoptat o 
politicã de dezvoltare pe termen mediu ºi lung a comunei pe 
care o conduce. Infrastructura se aflã pe primul loc în ceea ce P

priveºte promovarea proiectelor. Despre aceste proiecte am discutat 
cu domnia sa, în recenta vizitã pe care am fãcut-o în Roseþi.

Expoziþia Festivalului 
Mondial de Umor 
“DICTATORII RÂSULUI” 
de la Cãlãraºi în 
Parlamentul României

Întâlnire între senatorul Nedelcu ºi fermieri
Marius Lotrea

Alin Drãgulin, 
vicepreºedinte 
TNL

Nicoale Dragu: „Rezultatele Congresului 
Extraordinar al PNL-ului au fost falsificate”

Marius Lotrea

Miluþ: „La Cãlãraºi conduc 
partidele care au pierdut alegerile”

Marius Lotrea

4Dupã ce ne-a luat tomograful, 

Ministrul Bazac 
a scos Cãlãraºiul 
de pe lista finanþãrilor



icoale Dragu a fãcut o declaraþie 
ºoc la Radio Voces Campi, acesta a Ndeclarat cã rezultatele Congresului 

Extraordinar al PNL din luna martie au 
fost falsificate. Dragu susþine cã mai 
multe persoane s-au prezentat ca fiind 
membri delegaþi cu drept de vot dar în 
realitate nu aveau nici o legãturã cu 
Congresul Extraordinar al PNL-ului. 
„Iniþial, Cãlin Popescu Tãriceanu 
anunþase 1.100 de persoane cu drept 
de vot, iar în salã ne-am trezit cu încã 
500 de oameni, impostori din Tulcea, 
Satu Mare, Bucureºti, care nu aveau 
drept de vot. Pentru cã nu aveau 
buletine de vot s-au fãcut repede 
tabele”, a declarat Nicolae Dragu într-un 
interviu acordat postului de radio Voces 
Campi. Acesta a precizat cã nu este 
singurul care a constatat aceastã fraudã a 

ºi-a dat demisia din funcþia de preºedinte dacã ºi-ar da demisia ar pierde mandatul voturilor ºi nu are nici o teamã chiar dacã 
al Organizaþiei Municipale a PNL dar cã de primar. Recent, preºedintele PD-L, actualul preºedinte al PNL, Crin 
ea nu este „acceptatã” de conducere. Marian Dinulescu, afirma, dupã o Antonescu, îl va da în judecatã. Nicolae 
Rãducu Filipescu a declarat recent cã întâlnire cu primarul Cãlãraºiului, cã nu Dragu, alãturi de viceprimarul Olteniþei, 
primarul Dragu are unele supãrãri dar cã ar fi deranjat dacã Dragu i-ar susþine în Florian Cercel, au votat pentru Cãlin 
nu ºi-a dat demisia pentru cã, oficial, alegeri. Dragu este cunoscut pentru faptul Popescu Tãriceanu, iar în cea de a doua zi 
Biroul Politic Judeþean nu a luat act de cã „schimbã macazul” foarte repede ºi fãrã de Congres, când se alegeau 
nicio demisie. Cu toate astea, atitudinea prea multe remuºcãri, în 2004 a pãrãsit vicepreºedinþii, printre care ºi Rãducu 
primarului Dragu lasã loc speculaþiilor, Acþiunea Popularã pentru PNL dupã ce în Filipescu a lipsit. În ultima perioadã, în 
mulþi fiind de pãrere cã acesta încearcã sã prealabil fusese anunþat ca ºi candidat la presã au apãrut mai multe interviuri cu 
provoace o excludere din PNL pentru cã primãrie din partea acelei formaþiuni. Nicolae Dragu în care acesta susþinea cã 

fiind doar câþiva primari ºi în acest domeniu. Judeþul 
fermieri. Subiectul principal al Cãlãraºi se aflã pe locul 2 în 
discuþiilor a fost legat de þarã în privinþa proiectelor inerea trecutã, în sala de 
accesarea fondurilor europene. depuse pe FEADR ºi se doreºte ºedinþe a Consiliului 
Senatorul Vasile Nedelcu, care ca ºi pe PNDR sã existe tot la Judeþean Cãlãraºi, V
este membru în Comisia fel de multe proiecte depuse. senatorul Vasile Nedelcu a 
pentru agriculturã, silviculturã Cei prezenþi au criticat în invitat la discuþii persoanele 
ºi dezvoltare ruralã, a dorit ca principal activitatea care îºi desfãºoarã activitatea 
prin aceastã întâlnire sã instituþiilor cãlãrãºene ce oferã în domeniul agriculturii, 
informeze fermierii despre avize proiectelor. La întâlnire fermieri, procesatori, primari 
accesarea fondurilor europene. au participat prefectul Lilian dar ºi reprezentanþi ai 
De asemenea, senatorul Ostropel, preºedintele instituþiilor subordonate 
doreºte ca aceste întâlniri sã Consiliului Judeþean, Rãducu Ministerului Agriculturii. Din 
aibã loc lunar, pentru a exista Filipescu ºi reprezentanþi ai pãcate, interesul arãtat de 
un dialog între toþi cei implicaþi Direcþiei Agricole.agricultori a fost minim, în salã 

PSD ºi al lui personal. Aþi mai 
vãzut cã acest ministru nu ºtie 
nimic din ce se întâmplã în 
ministerul la care a fost 
învestit, însã se laudã cu lucruri 
care nu îi aparþin. Deºi ºtie cã 
de la 1 aprilie preþurile la 

ând am citit comunicatul informat cã am purtat ample medicamentele româneºti se 
de presã al Ministerului discuþii pe seama reducerii mãresc, cã de la 1 februarie 
Sãnãtãþii din data de 1 preþurilor la medicamente iar C preþurile la toate 

aprilie 2009, prin care se pentru cã am redus preþurile cu 
medicamentele din import s-au informa cã este prima datã din 
scumpit, vine dupã douã luni sã 1990 când se reduc preþurile la 
ne comunice cã este prima datã medicamente, am crezut iniþial din 1990 când marea lui cã s-a strecurat o greºealã, apoi performanþã managerialã se 

cã este o glumã proastã de 1 manifestã în reducerea 
aprilie dar, citind cu atenþie, am preþurilor la medicamente. Sunt 
înþeles cã ministrul Bazac câteva produse la care preþul 
minte ca ºi cum respirã, revine la nivelul din 2008, dar 
minciuna ºi jocul ieftin de la foarte multe preþul se 
imagine fiind starea lui majoreazã ºi sunt exemple pe 
naturalã. Oricum la altceva nu care deja le-am transmis opiniei circa 24% în doi ani am fost se pricepe ºi cred, dupã aproape publice. Acest ministru trebuie acþionat în justiþie de patru luni de mandat, cã nici sã îsi prezinte scuze pentru cã a reprezentanþii industriei nu poate. minþit ºi dã dovadã în  mod farmaceutice. Din fericire, 

repetat de populism ordinar, iar Domnul Bazac este atras justiþia mi-a dat dreptate ºi 
pentru faptul cã avem un exclusiv de maºinile scumpe, ultimul proces a fost câºtigat 

specifice îmbogãþiþilor vremii, ministru mincinos îi solicit sãptãmâna trecutã, iar demisia imediat pentru cã dar este ºi un social democrat rezultatul a fost comunicat ºi minciuna nu face casã bunã cu bogat care plânge de mila Ministerului Sãnãtãþii, lucru pe un demnitar. Sper ca ºeful de sãracilor care nu se pot plimba care ministrul ar fi trebuit sã îl partid, ºeful administrativ ºi cu Ferrari. Probabil nu a stat cunoascã. Aþi constatat cã acest marele conducãtor sã îi cearã prea mult prin România ca sã ministru nu vede, nu aude, nu demisia sau sã-l demitã pe cel îºi dea seama ce se întâmplã. simte nimic, doar  ce îi convine, care face de râs orice guvern.Însã nici consilierii dumnealui, în rest tace ºi face în folosul 
Deputat Eugen Nicolãescunici angajaþii personali nu l-au 
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âmbãtã, 4 aprilie 2009, a avut 
loc la Palatul Parlamentului din 
Bucureºti, Conferinþa Naþionalã S

de Alegeri a Tineretului Naþional 
Liberal. La eveniment au participat 
aproape 1.000 de liberali, delegaþia 
judeþului Cãlãraºi fiind formatã din 12 
tineri. În urma votului, Florin 
Alexandru Alexe a fost ales preºedinte 
al Tineretului Naþional Liberal, pentru 
urmãtorii doi ani iar actualul 
preºedinte al TNL Cãlãraºi, Alin 
Drãgulin, unul din cei 13 
vicepreºedinþi. 

„Ne-am atins scopul dupã un an 
plin de muncã. Am fost ales 
vicepreºedinte la nivel naþional cu 
un numãr de 502 voturi iar lucrul 
acesta nu face altceva decât sã 
confirme puterea PNL-ului de la 
Cãlãraºi”, a declarat proaspãtul vice. 
Dacã sâmbãtã au avut loc alegerile, 
duminicã tinerii liberali s-au apucat 
deja de treabã. În cadrul primei 
ºedinþe a noului Birou Naþional de 
Conducere, sedinþã care a durat patru 
ore, au avut loc discuþii vizând 
calendarul de activitãþi pe anul 2009, 
atribuþiile membrilor noii struncturi 
de conducere ºi alegerile pentru 
Parlamentul European. Cãlãrãºeanul 
Alin Drãgulin ºi-a stabilit, în cadrul 
acestei ºedinþe, prioritãþile susþinerea 
tinerilor aleºi locali ºi revitalizarea 
organizaþiilor slabe.

infrastructura spitalelor, care 
 ar putea fi utilizat pentru 

uvernul a aprobat în construcþia unor spitale noi. 
ºedinþa de guvern din 8 Din lista anunþatã de ministrul Gaprilie a.c., prin 

memorandum, alocarea de 
fonduri pentru continuarea 
construcþiei a 15 spitale noi, 
dintre care 7 spitale regionale 
ºi 8 spitale de urgenþã. Cele 15 
spitale care vor primi fonduri 
sunt spitalele regionale de 
urgenþã Iaºi, Dolj, Timiº, Cluj, 
Constanþa, Brãila-Galaþi, Bacãu 

sãnãtãþii lipseºte spitalul ºi Bucureºti, precum ºi 
regional Cãlãraºi, cu toate cã spitalele judeþene de urgenþã 
judeþul Cãlãraºi fusese inclus Neamþ, Arad, Prahova, 
de fostul ministru pe lista Bistriþa, Argeº, Mureº ºi 
judeþelor unde se vor construi Braºov, a declarat la finalul 
spitale noi. Probabil cã ºedinþei de Guvern, ministrul 
ministrul a considerat cã la Sãnãtãþii, Ion Bazac. Ministrul 
Cãlãraºi nu e nevoie de un Sãnãtãþii, Ion Bazac, a precizat 
spital nou sau poate a fost cã Guvernul a fost de acord cu 
supãrat de scrisoarea gãsirea unor modalitãþi pentru 
primarului Dragu.constituirea unui fond pentru 

pentru amenajarea existentã ºi nu a fost 
demarat încã. La ora actualã suntem în 
poziþie de start cu acest proiect. Avem 
speranþe cã prin hotãrârea de guvern 
privind programul de modernizare a 
strãzilor comunale sã demarãm lucrãrile depunem acest proiect, am fost 
ºi sã executãm o parte din ele. Acest ameninþaþi cã vom fi contestaþi. Nu este 
proiect are o valoare de aproximativ 28 vina noastrã cã noi dorim ca aceste 

4Rep: Care este situaþia proiectelor miliarde de lei vechi, iar promisiunile pe lucrãri sã fie executate de cele mai bune 
promovate de dumneavoastrã? care le avem din partea conducerii firme care dispun de utilaje performante 
N.R.: Am reuºit sã demarez licitaþia Consiliului Judeþean ar privi alocarea ºi specialiºti în domeniu ºi nu de 
privind extinderea ºi reabilitarea reþelei sumei cu care sã putem cofinanþa doar 3 amatori. Aºteptãm ca prin Programului 
de alimentare cu apã, care vizeazã km din totalul de 8 km cuprinºi în acest Naþional de Îmbunãtãþire a Calitãþii 
realizarea a încã 600 de metri de reþea proiect.Mediului sã promovãm proiectul „Parc 
de canalizare, reabilitarea reþelei vechi Nou” în valoare de 1,5 milioane lei, 
de azbociment, realizarea unui puþ forat proiect pentru care s-au realizat SF, PT 4Rep: Care sunt aºteptãrile 
cu o adâncime de 150 metri precum ºi ºi DDE. Prin programul PNDR, vom dumneavoastrã pentru acest an?
branºarea ºi contorizarea a 925 de implementa un proiect integrat de 2,5 N.R.: Odatã cu începutul acestui an, am gospodãrii. Prin programul FEADR, am milioane euro ce urmãreºte realizarea sperat sã se deschidã un orizont mai reuºit sã depunem un proiect privind urmãtoarelor obiective: larg privind atragerea surselor de 

finanþare pentru proiectele pe care mi 
le-am propus. De asemenea, sper într-un 
an agricol bun. Sper sã reabilitez cele 94 
de hectare de islaz ale comunei prin 
însãmânþarea de seminþe. 

4Rep: Ce aþi realizat de la începutul 
anului ºi pânã acum?
N.R.: Pe lângã ceea ce v-am enumerat 
mai sus, am reuºit sã terminãm 
curãþenia de primãvarã în toatã comuna, 
acest lucru însemnând desfundarea 
rigolelor, curãþarea ºi vãruirea pomilor. 
De asemenea, am reuºit sã punem în 
funcþiune trei centrale termice cu 
combustibil solid la ºcolile ºi grãdiniþa 
din comunã.

4Rep: Cum e cu criza asta, domnule 
primar?
N.R.: Ar fi imatur sã afirm cã nu a 
început sã se simtã ºi în mediul rural modernizarea bazei sportive, aducându-l - reabilitarea reþelei de apã în 
criza financiarã. Lipsa banilor se simte, în faza de licitaþie. Aici au fost anumite gospodãriile cetãþenilor
bugetul alocat este unul la limita contestaþii, dar sperãm ca în 30 de zile - sistemul de canalizare menajer
nevoilor primãriei. La nivel de primãrie sã-l definitivãm. Se pare cã ordonanþa - staþie de epurare

34 a dat posibilitatea celor care nu vor vom face economii dacã vom putea, dar - renovarea cãminului cultural 
deja s-a mãrit numãrul familiilor care performanþã sã-i conteste pe cei care 

- modernizare strãzi principaledoresc performanþe. Prin introducerea beneficiazã de legea 416, de la 68 la 90, 
- amenajare rigole stradaleacestor contestaþii, au fost întârziate ºi vã spun cinstit cã nu sunt acoperit 
Acest proiect a fost întocmit ºi depus în unele lucrãri, nu putem semãna financiar pentru plata acestor dosare 
sesiunea din decembrie 2008, însã nu suprafaþa de joc a bazei sportive vara, de dar ºi pentru dosarele persoanelor cu 
am obþinut la timp autorizaþia de mediu exemplu. Cu mult timp înainte sã handicap din comunã.
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n cadrul proiectelor ce se desfãºoarã 
în Festivalul Mondial de Umor Î“DICTATORII RÂSULUI”  Cãlãraºi, 

România în ziua de 1 Aprilie o expoziþie 
specialã a fost vernisatã la Palatul 
Parlamentului  Foaierul Senatului 
României. Inauguratã nu întâmplãtor de 
1 Aprilie  Ziua pãcãlelilor  expoziþia a 
reunit, pentru prima oarã, o 
retrospectivã a Secþiunii Portret din 
cadrul Festivalului la care participã 
peste 200 dintre cei mai mari 
caricaturiºti din peste 60 de þãri de pe 
toate continentele. Retrospectivei i s-au 
aduãugat lucrãri oferite special 
Festivalului de cãtre importanþi 
caricaturiºti din România cu portrete ale 
personajelor politice actuale, inclusiv din 
Parlamentul României.

Expoziþia a fost vizitatã de numeroase 
personalitãþi ale politicii naþionale sau 
locale, remarcându-se prezenþa tuturor 
conducãtorilor judeþului Cãlãraºi: 
Preºedintele Consiliului Judeþean, 
Rãducu Filipescu; Prefectul Judeþului 
Cãlãraºi, Lilian Ostropel; Subprefectul 
Judeþului, Cornel Coman; Primarul 
municipului Cãlãraºi, Nicolae Dragu; 
ºeful Poliþiei Judeþului Cãlãraºi, comisar 
ºef Alexandru ªohan; Protoiereul de 
Cãlãraºi, Eugen Barz; conducãtorii 
instituþiilor culturale, numeroºi oameni 
de culturã. Au fost prezenþi peste 40 
dintre cei mai mari caricaturiºti români, 
unii dintre ei organizând ateliere cu 
portrete ad-hoc ale personalitãþilor 
prezente. Un moment filmat de toate 
televiziunile a fost acela în care 
cunoscutul comentator sportiv ºi actual 
senator, Cristian Þopescu ºi celebrul 
Silviu Prigoanã, acum în calitate de 
deputat au vizitat expoziþia, oferindu-li-
se ºi realizându-li-se pe loc portrete. 
Momentul cel mai aºteptat a fost acela 
al prezenþei Preºedintelului Senatului, 
Mircea Geoanã care practic a inaugurat 
Expoziþia, vizitând-o alãturi de un grup 
foarte consistent de televiziuni ºi 
jurnaliºti.

Mircea Brânduºã

Budeºti. Restul colegiilor au 
fost câºtigate de PNL, pentru 
cã noi am mers împreunã cu 
ei, iar cele douã colegii de 
senator au fost cert câºtigate 
de noi. Deci prin urmare tot 
judeþul ãsta s-a pronunþat într-reºedintele PNÞCD, 
un fel ºi acuma îl vedem cã Marian Petre Miluþ este 
este condus de ceilalþi”, a intrigat de faptul cã în P
declarat Miluþ despre coaliþia judeþul Cãlãraºi, deºi alegerile 
de la Cãlãraºi.au fost câºtigate pe linie de 
În ceea ce priveºte susþinerea PNL ºi PNÞCD, au ajuns sã 
acordatã unor persoane, care conducã PSD ºi PD-L. Acesta 
ulterior au debarcat, Miluþ a considerã coaliþia PSD - PD-L 
afirmat cã regretã unele ca una anormalã. „Este o 
alegeri fãcute. „Sigur cã existã alianþã nefireascã, dacã vor în 
ºi anumite regrete, cã puteam altã parte, la Vaslui, la sã gãsim ºi alte soluþii mai 

Suceava, sã creadã cã au bune ºi cã puteam sã avem o 
câºtigat e una, dar dacã aici s-a Olteniþa ºi PNL-ul are primar uitaþi cã noi împreunã cu PNL- reprezentare mai bunã, dar 
câºtigat într-un fel, dacã aici la Cãlãraºi. Preºedintele ul am câºtigat alegerile locale, uitaþi-vã, aceleaºi persoane se-
PNL-ul cu PNÞCD-ul au Consiliului Judeþean este de la patru colegii din cinci la nvârt de 10 ani pe scena 
câºtigat, normal era ca aceste PNL. Deci ca atare, noi ar fi deputaþi, în cel de-al cincilea, politicã localã. Oricând apare o 
douã partide sã conducã acest trebuit ca împreunã cu PNL-ul deputatul nostru a ieºit pe persoanã nouã, n-o voteazã 

lumea.” judeþ. Noi avem primar la sã conducem acest judeþ. Nu locul doi, vorbesc de colegiul 

Marius Lotrea

Declaraþie politicã

Marinela Petre

Un ministru supermincinos 
care afundã sistemul de 
sãnãtate în cea mai gravã crizã

La Roseþi, 
infrastructura 

e prioritarã 

Drum în curs de pietruire cu al doilea strat

rimarul comunei Roseþi, Nicolae Râjnoveanu, a adoptat o 
politicã de dezvoltare pe termen mediu ºi lung a comunei pe 
care o conduce. Infrastructura se aflã pe primul loc în ceea ce P

priveºte promovarea proiectelor. Despre aceste proiecte am discutat 
cu domnia sa, în recenta vizitã pe care am fãcut-o în Roseþi.

Expoziþia Festivalului 
Mondial de Umor 
“DICTATORII RÂSULUI” 
de la Cãlãraºi în 
Parlamentul României

Întâlnire între senatorul Nedelcu ºi fermieri
Marius Lotrea

Alin Drãgulin, 
vicepreºedinte 
TNL

Nicoale Dragu: „Rezultatele Congresului 
Extraordinar al PNL-ului au fost falsificate”

Marius Lotrea

Miluþ: „La Cãlãraºi conduc 
partidele care au pierdut alegerile”

Marius Lotrea

4Dupã ce ne-a luat tomograful, 

Ministrul Bazac 
a scos Cãlãraºiul 
de pe lista finanþãrilor



unãrea nu a avut emoþii în 
faþa unei echipe de pluton. DJucãtorii pregãtiþi de Gabi 

Stan au început bine partida ºi 
chiar au trecut pe lângã 
deschiderea scorului prin 
fundaºul Sorin Bucã în minutul 6. 
Acesta a fost primul semnal de 
alarmã la poarta lui Purcãrea ºi 
asta pentru cã la cea de-a II-a 
ocazie, Dunãrea deschide scorul 
prin juniorul Ionuþ Neagu (13). 
Dupã cinci minute de la 
deschiderea scorului, Paul Zoicaº 
rateazã incredibil din 2 metri cu 
poarta goalã. Ocaziile curg la 
poarta Rocarului, Condei ºi 
Victor Petre trecându-se ºi ei pe 
lista de ratãri a primei reprize. În 
partea secundã, tot Dunãrea a 
controlat jocul. În minutul 55 vine 
ºi golul doi, reuºit de Paul Zoicaº. 
Spre finalul partidei, acelaºi 
Zoicaº duce scorul la 3-0, la 
capãtul unui meci presãrat cu 
demisia surprinzãtoare a lui Gabi 
Stan la finalul jocului. 

Marþi nu au jucat
Dunãrea ar fi trebuit sã susþinã 
marþi 7 aprilie partida din 
deplasare cu Steaua II din etapa a 
XXIV-a, din cadrul Ligii a III-a, 
Seria a II-a. Jocul a fost amânat 
pentru 14 aprilie, iar cãlãrãºenii 
vor juca azi, acasã cu Portul 
Constanþa în etapa a XXV-a, meci 
care va începe de la ora 17:00. 
Dunãrea pleacã favoritã în meciul 
de azi cu Portul. În tur cãlãrãºenii 
au trecut la pas de echipa 
constãnþeanã cu scorul de 4-1. 
Dupã etapa intermediarã de 
marþi, Dunãrea se aflã pe locul VI 
în clasament, cu 43 de puncte la 

...afli ce se-ntâmplã8 Sport
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u curs multã cernealã 
ºi multe vorbe despre Aarestarea lui Gigi 

Becali. Poate pentru prima 
datã în viaþã, finanþatorul 
Stelei a avut toatã presa de 
partea lui. Nu au existat 
decât excepþii epsilonice. De asemenea, 
pentru prima datã, Gigi i-a avut aliaþi pe toþi 
preºedinþii de club, care, dupã menþinerea 
sentinþei de arest pentru 29 de zile vorbeau 
de el la trecut, de parcã murise. ªi au mai 
fost de partea lui, pe lângã popor, 14 avocaþi, 
care mai de care mai pregãtit ºi mai faimos. 
O oaste întreagã a fost, însã, insuficientã 
pentru a-l elibera. În timpurile moderne, 
puterea e doar în mâinile câtorva. Este un 
lucru discutabil, pentru cã aceºtia pot fi 
manevraþi, dar nu avem ce face. Am asistat la 
un derby între Moral ºi Legal. 
Moral pentru cã Gigi Becali nu a fãcut 
altceva decât sã pedepseascã niºte hoþi. Cei 
trei cetãþeni „de culoare” au transformat într-
o industrie furtul de maºini de lux ºi, cu 
toate acestea, nu fãcuserã nici mãcar o zi de 
puºcãrie. ªi nici nu avem de ce sã ne mirãm. 
Poliþia zace într-o indolenþã totalã. Nu prinde 
rãufãcãtorii decât dacã are vreun interes. Sau 
din întâmplare. Este evident cã nu te poþi 
baza pe ea dacã þi se întâmplã ceva. Latura 
legalã a ceea ce se întâmplat este la fel de 
clarã. Legea spune cã nu îþi poþi face 
dreptate singur. Gigi Becali trebuia sã 
depunã plângere împotriva hoþilor. Probabil 
cã nu li se întâmpla nimic, dar trebuia sã o 
facã. Moralul a avut aproape tot stadionul 
numit România de partea lui. Legalul a avut 
puþini susþinãtori, chirciþi pe scaune în 
sectorul rezervat galeriei oaspeþilor. Nu au 
sãrit în picioare nici mãcar la golul victoriei, 
marcat în seara zilei de ºase aprilie. Mai 
existã, de asemenea, ºi o laturã sportivã a 
tragediei lui Becali. Asistãm la un fel de 
experiment: cum se descurcã o echipã de 
fotbal care are patronul în închisoare? Aviz 
amatorilor! S-ar putea ca, pe viitor, ºi alþi 
conducãtori de club pot ajunge dupã gratii. 
Experimentul este pus în pericol de faptul cã 
Steaua era la pãmânt dinainte ca finanþatorul 
sã aibã probleme. Nu existã circumstanþe 
atenuante pentru un eºec. ªi totuºi, 
nesimþirea nemãrginitã a unora dintre 
fotbaliºtii roº-albaºtri face ca ei sã explice 
totul prin prisma arestãrii patronului. Atunci 
când au câºtigat cu Bistriþa, au spus cã s-au 
mobilizat pentru Becali, de parcã o bãtuserã 
pe Manchester United. Când au luat bãtaie 
de la Pandurii, steliºtii ºi-au dat seama brusc 
cã sunt afectaþi de ce i se întâmplã 
finanþatorului. Suporterii sunt ºi ei împãrþiþi. 
Unii au uitat de cele trei participãri 
consecutive în Liga Campionilor, plus 
semifinala de Cupa UEFA, ºi îi ureazã 
deþinutului „La mulþi ani” în închisoare. 
Dezgustãtor. Dacã aº fi fost Gigi Becali aº fi 
renunþat la Steaua în secunda urmãtoare.

Victor PARTAN

10 - 16 aprilie 2009

4Handbal, Divizia A, Seria B

Dunãrea Cãlãraºi - Portul Constanþa
CS Ovidiu - Callatis Mangalia 
Rapid II - Sãgeata Stejaru
CS Eforie - CF Brãila
Unirea Slobozia - Steaua II
Viitorul Însurãþei - Poli Galaþi 
CSM Medgidia,  Rocar ANEFS ºi Farul II  
vor sta. 

CF Brãila - CS Ovidiu 0-1 
Portul Constanþa - CS Eforie 3-0 
Callatis Mangalia - Farul II 0-2 
Rocar ANEFS - Unirea Slobozia 1-4 
CSM Medgidia - Viitorul Însurãþei 3-0 
Sãgeata Stejaru, Rapid II ºi Poli Galaþi, 
au stat. Steaua II - Dunãrea Cãlãraºi - se 
joacã pe 14 aprilie

Etapa a XXV-a, 10 aprilie, ora 17

Alte rezultate:

Cãtãlin Niþu

Triumf se va juca pe 29 aprilie, atunci 
cãlãrãºenii urmând sã joace acasã cu 
ocupanta locului II, Handbal Teleorman icepreºedintele Consiliului Judeþean 
Alexandria. Cãlãraºi, Dan Drãgulin, este încrezãtor 

în ºansele echipei de handbal CS V
Triumf. Unul dintre susþinãtorii financiari ai Vin bani de la Consiliu?
acestei formaþii, vrea ca trupa pregãtitã de CS Triumf încearcã sã supravieþuiascã cu 
Constantin Frâncu sã termine acest sezon pe ajutorul unei sume de bani ce poate veni de 
podium. CS Triumf a avut o participare bunã la Consiliul Judeþean. Asociaþia Club Sportiv 
în seria B din Divizia A ºi ocupã în acest 

„Triumf” Cãlãraºi, a cerut un miliard ºi moment locul III. Triumful a reuºit ºi câteva 
jumãtate pentru tot anul în curs asta rezultate surprinzãtoare, demonstrând cã are 
însemnând ºi prima parte a campionatului potenþial. Partea financiarã destul de precarã 
urmãtor, 2009-2010. Deocamdatã, eventuala a tras mereu echipa înapoi. Cu toate astea, 
asociere se aflã încã în discuþii, iar suma omul care a fost alãturi de aceastã formaþie, 

Dan Drãgulin, a încercat sã ridice moralul vehiculatã ar putea ajunge în jurul a 500 de 
jucãtorilor. „Echipa a avut un parcurs foarte milioane de lei vechi, la fel ca anul trecut. 
bun anul acesta. Sigur vom termina pe „Încercãm o asociere cu Consiliul Judeþean. 
podium, locul II sau III. Jucãtorii sunt Nu cerem prea mult, doar cât sã 
ambiþioºi ºi vor sã arate cã pot mai mult. Din 

supravieþuim. Fãrã sprijin financiar nu ne pãcate nu prea am avut susþinere financiarã 
putem face planuri pentru campionatul dar aºa cu puþin ne-am descurcat”, a declarat 
urmãtor”, a mai adãugat Dan Drãgulin.  Dan Drãgulin. Urmãtorul joc pentru CS 

Cãtãlin Niþu

n etapa trecutã nu s-a mai tras cu 
nimic, nici mãcar cu praºtia! Doar ÎSpicul Roseþi a tras cu tunul ºi a 

câºtigat cu 2-1 la Lehliu Sat, 
relansând lupta pentru locurile 3-4. 
Fãrã spirit de echipã, Steaua s-a stins 
ºi ar trebui sã-ºi schimbe numele iar 
primarul comunei Lehliu Sat, Nae 
Matei, ar trebui sã înveþe sã piardã 
onorabil ºi sã înþeleagã cã 
înfrângerile ºi victoriile reprezintã 
farmecul unui meci de fotbal. Când 
vorbeam în iarnã de patrulaterul ce 
se poate configura la sfârºitul 
campionatului, Phoenix, Venus, 
Victoria Lehliu ºi Spicul Roseþi, 
anumiþi oameni de fotbal considerau 

Dragalina cu 5-1, dezbinând Unirea. doar figuraþie pe teren, fiind învinsã aceastã idee o utopie. Iatã cã mâine, 
Slic ºi Zeciu realizeazã la Venus o cu scor de tenis 1-6. dupã terminarea jocului Phoenix - 
atmosferã atipicã fotbalului judeþean. Agricola a câºtigat cu 3-0 la masa Steaua Lehliu Sat, aceastã idee din 
Fotbaliºtii din Independenþa care au verde jocul cu Speranþa Plumbuita, iarnã poate deveni realitate, dar cu o 
câºtigat la Pietroiu cu 3-2, vor avea datoritã excluderii acestei echipe. condiþie… Phoenix sã iasã victorioasã 
buzunarele pline la sfârºitul ediþiei. Etapa de mâine, pe lângã jocul ºoc de pe teren. Nu de alta, dar Târºolea 
Rapid Gãlãþui - Dunãrea Grãdiºtea s-a are de luat o revanºã din tur, când a amintit mai sus, Phoenix Ulmu mai jucat ca între douã foste campioane suferit singura înfrângere din are pe tablou partida Victoria Lehliu - judeþene, însã câºtig de cauzã a avut campionat. Nu ºtim ce le-a fãcut Avântul Dor Mãrunt, un meci al Rapidul cu 2-1, trimiþând-o pe primarul Iacomi ºi antrenorul Cucu orgoliilor ºi rivalitãþii în timp ºi nu în Dunãrea pe un neverosimil loc 7 în jucãtorilor de la Victoria Lehliu Garã, ultimul rând Spicul - Rapid, sau clasament. Phoenix „a trecut” însã ºtim sigur cã de XVI etape au meciul care asigurã Spicului tichetele Dunãrea la Ciocãneºti, umilind cu 5-0 reuºit sã câºtige mereu, astfel încât de cãlãtorie pentru PLAY-OFF-ul din echipa lui Adi Gâtlan. Conpet a fost se pot gândi serios la PLAY-OFF, 
pradã uºoarã la Dor Mãrunt, fãcând varã.  etapa aceasta câºtigând detaºat la 

Paginã realizatã de
Mircea Brânduºã, 

suporter AJF

4Cronica Ligii a IV-a, Etapa a XXI-a, Seria Est

Clasament, Seria a II-a

Situaþia la echipã a devenit 
insuportabilã. Sunt conºtient cã e crizã “la toate echipele, însã ce se întâmplã la 

Cãlãraºi m-a adus la limita puterilor ºi a 
rãbdãrii”, a declarat Gabi Stan, antrenorul 
Dunãrii, la plecarea de la Cãlãraºi, imediat 
dupã meciul cu Rocar ANEFS. „Nici mãcar 
nu am cu cine sã vorbesc la club despre 
probleme financiare în care ne zbatem. M-
am pãcãlit venind la Cãlãraºi fiindcã am dat 
peste oameni neserioºi care nu îºi doresc 
performanþa”, a mai spus antrenorul, 
nemulþumit de lipsa de implicare a 
conducerii. Nimeni nu se aºtepta la aceastã 
reacþie. Mai puþin Nicolae Dragu, care a 
încercat sã îl facã pe Stan sã se 
rãzgândeascã. „Gabi Stan nu rãspunde la 
telefon ºi l-am numit pe Valeriu Petrescu 
interimar la echipã. Dacã nu vrea sã 
vorbeascã cu noi nu mai insistãm ºi vom 
încheia orice discuþie în acest sens. Vom 
aduce un alt antrenor cu nume mare din 
fotbalul românesc. Îi mulþumim lui Gabi 
Stan pentru ce a fãcut la Dunãrea”, a spus 
preºedintele Consiliului Director al 
Dunãrii, Nicolae Dragu. Petrescu a condus 
primul antrenament oficial al Dunãrii 
urmând ca echipa sã-l aibã pe banca 
tehnicã ºi la meciul cu Portul de vineri.

4CS Triumf Cãlãraºi - 
HT Alexandria
4Universitatea Târgoviºte 
- Petrolul Teleajen Ploieºti
4Uztel Ploieºti - CSM 
Bucureºti
4Univ. Neptun Constanþa 
va sta.

Retur II, etapa II, 
sâmbãtã 25, aprilie

eciul din Liga a III-a, seria a III-a 
dintre echipele ACS Berceni ºi AFC MFilipeºtii de Pãdure, care se va 

disputa astãzi de la ora 17:00 pe stadionul din 
Berceni, va fi arbitrat de o brigadã din 
Bucureºti, avându-l la centru pe Adrian Kiriþã, 
ajutat la cele douã linii de Florin Niculescu ºi 
Gabriela Dãnãnae, arbitru de rezervã fiind 
Cristian Brânduºã.

CLASAMENT - Liga a IV-a EST
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* Echipã exclusã din competiþie.Echipele cu care urma sã joace,vor câþtiga cu 3-0.

Spicul Roseþi  – Rapid Gãlãþui
A Anghel Marius, A1 Coman Cristian, A2 Savu Daniel, Obs. AJF: Mihai Stelian

Dunãrea Grãdiþtea – Avântul Pietroiu
A Panait George, A1 Balban Gabriel, A2 Axinte Florin, Obs. AJF: Þtefan Daniel

Venus Independenþa – Agricola Borcea
A Vãleanu Virgil, A1 Rãdulescu Ionel, A2 Ion Cãtãlin Obs. AJF: Caramavrov Romeo

Victoria Lehliu – Avântul Dor Mãrunt
A Dan Costin, A1 Mitea Liviu, A2 Dãnilã Marius, Obs. AJF: Botea Alexandru

Conpet Þt cel Mare - Dunãrea Ciocãneþti
A Solomon Viorel, A1 Ion Victor, A2 Zardova Cristian, Obs. AJF: Þtefan Marin

Phoenix Ulmu – Steaua Lehliu
A Adam Emilian, A1 Andrei Lucian, A2  Bârzã Valentin, Obs. AJF: Lulea Dan

Speranþa Plumbuita – Unirea Dragalina   0-3
Speranþa Plumbuita a fost exclusã din campionat

Programare jocuri, arbitri ºi observatori
=Etapa a XXII-a, sâmbãtã, 11.04.2009, ora 16.00

ine s-ar fi gândit în urmã cu 2-3 
luni, cã Voinþa Nana, o echipã Cbine cotatã în lupta pentru PLAY-

OFF, va ajunge sã întâlneascã ºi sã 
înfrunte, pe finalul de campionat, o 
echipã cu un moral net mai bun ºi cu 
gândul la lupta pentru locurile din 
PLAY-OFF, Fortuna Tãmãdãu. Primarul 
Costinel Chiricã a reuºit, prin mijloace 
numai de el ºtiute, sã resusciteze 
aceastã tânãrã ºi frumoasã echipã din 
Tãmãdãu, cu mari ºanse sã termine 
sezonul în primele 4 locuri. Jucãtorii s-
au întrecut pe sine, s-au dãruit pe 
terenul de joc, unde s-au distrat cu 
adversarii sãi de la Nana, care nu au 
arãtat nici o picãturã de voinþã ºi i-au dinamoviºtilor de la Sãruleºti. Cel mai 5 etape. Etapa de mâine, a XXII-a, 
învins la o diferenþã de 4 goluri. Scorul echilibrat joc al etapei s-a disputat la programeazã 4 meciuri ºoc cu interes 
care ne scuteºte de orice alte Ulmeni, unde Rapidul lui Gheorghe major atât pentru vârful clasamentului 
comentarii situeazã Fortuna pe locul 3 Uleia a avut un mers regulat reuºind sã cât ºi pentru subsolul acestuia ºi anume: 
în clasament, la egalitate cu învinsa sa ºi iasã învingãtor în faþa echipei din Gloria Fundeni - Progresul Fundulea un 
la numai 1 punct de Progresul Fundulea cu scorul de 3-2 ºi astfel meci de 1X2; CS Curcani - Victoria 
Fundulea, echipã care nu a reuºit decât gareazã liniºtit pe linia 7. Finanþiºtii d-lui Chirnogi, echipa lui Checiu nu are voie 
o remizã albã, 0-0, pe teren propriu în Constantin Sima au avut pauzã, sã piardã dacã vrea loc de PLAY-OFF; 
compania liderului CS Curcani, care nu obþinând 3 puncte la masa verde, Dinamo Sãruleºti - Rapid Ulmeni joc cu 
mai poate pierde ºefia acestei serii. datoritã retragerii din competiþie a implicaþii la retrogradare pentru Dinamo 
Echipa din ªoldanu s-a deplasat la echipei din Valea Argovei. În aceastã Sãruleºti dar ºi cu speranþe pentru 
Radovanu cu gânduri mari, însã Steaua a serie, lupta pentru locurile 2, 3 ºi 4 se Rapid la PLAY-OFF. 
strãlucit atât de intens încât i-a orbit pe va intensifica pe finalul acestei ediþii, Am lãsat la urmã cel mai aºteptat joc al jucãtori, care au pãrãsit terenul de joc fiind foarte greu de anticipat în acest etapei F.P.Gãlbinaºi - Fortuna Tãmãdãu, debusolaþi, fãrã viitor ºi cu 5 boabe în moment care vor fi cele 3 echipe care o meci al cãrui rezultat va decide sigur traistã. FP Gãlbinaºi, cu probleme în lot, vor însoþi la braþ pe CS Curcani, întrucât una din participantele la PLAY-OFF. fãrã portarul titular accidentat, a pierdut de la locul 2, ocupat de Progresul Acest joc poate demonstra dacã Fortuna greu la Chirnogi cu 0-1 oferindu-i Fundulea ºi pânã la locul 9, ocupat de 

Tãmãdãu are valoare pentru PLAY-OFF-speranþe primarului Checiu pentru un Victoria Chirnogi, toate echipele au 
posibil loc la PLAY-OFF. Unioniºtii de la ul campionatului sau numai hazardul au ºanse mai mari sau mai mici, urmând a 
Spanþov au reuºit un 3-0 sec în faþa adus-o în aceastã situaþie.se întâlni în meciuri directe în ultimele 

4Cronica Ligii a IV-a, Etapa a XXI-a, Seria Vest

CLASAMENT - Liga a IV-a VEST

Gloria Fundeni – Progresul Fundulea
A Brânduþã Cristian, A1 Brânduþã Theodor, A2 Petre C-tin, Obs. AJF: Kosztelnic Adrian

CS Curcani  – Victoria Chirnogi
A Ruse Vasilicã, A1 Bondoc Gabriel, A2 Gheorghe Ionuþ Obs. AJF: David Nicolae

FP Gãlbinaþi  – Fortuna Tãmãdãu
A Ivanciu Ionel, A1 Bârzoagã Lucian, A2 Grigore Adrian, Obs. AJF: Panã Silviu

CS Budeþti – Steaua Radovanu
A Greceanu C-tin, A1 Carciog Robert, A2 Nãstase Gigel  Obs. AJF: Burlacu Mirel

Viitorul Þoldanu - Unirea Spanþov
A Dociu Gabriel, A1 Ioniþã Cãtãlin, A2 Drãgãnescu Alex, Obs. AJF: Dobrescu Cãtãlin

Dinamo Sãruleþti  – Rapid Ulmeni
A Fenghea Ion, A1 Voinea Valentin, A2 Birman Cristian, Obs. AJF: Neagu Victor 

Voinþa Nana – Gl Valea Argovei 3-0
Gl Valea. Argovei s-a retras din campionat

Programare jocuri, arbitri ºi observatori
=Etapa a XXII-a, sâmbãtã, 11.04.2009, ora 16.00

*Echipã retrasã din competiþie.Echipele cu care urma sã joace,vor câþtiga cu 3-0.

patru lungimi de undã faþã de (min. 46 - Ispas, min. 60 ªuguski (6), Andronache (6), 
Sãgeata Stejaru, formaþie care Marcãº), Condei (9), V. Petre Marin (7), Stoian (5) (min. 35 -
merge în acest moment la (8), Zoicaº (8,5)  Neagu (8) Tudor, min. 61 Chirciu), Stoica 
barajul pentru promovarea în (min. 88 - M. ªerban), Priescu (6)  Alexandrescu (5). 
Liga a II-a. (6) (min. 82 - Suciu). Antrenor principal: Gabi Rãduþã. 

Antrenor principal: Gabi Stan.
4Arbitri: Radu Danielenco - Echipele: 

4Rocar ANEFS: Adrian Oprea, Elena Muºtenoiu Purcãrea (5) 4Dunãrea Cãlãraºi: Borº (7)  
Berbec (5) (min. 61 - Rãþu), (Argeº)Matei (7), S.Bucã (7), Ghidia 
Stanca (5), Ion Alexandru (5), Observator: Marin Petrescu (7), Cercel (8)  Wicentovizi (7) 
Antal (5) (min. 61 - Barbu) - (Brãila)

Derby între Moral ºi 
Legal în cazul Becali

4F b  ig II-aot al, L a a I , 

a a a
 Seri  II-a, etap  a XXIII-a

Clasament, Seria B:Clasament, Seria B:Clasament, Seria B:Clasament, Seria B: * Echipã 
penalizatã cu 
1 punct  lipsã 

asistenþã 
medicalã

** ACS Fair-
Play Univ. 

Construcþii 
Bucureºti 

eliminatã din 
competiþie 

pentru 2 
neprezentãri.
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Dunãrea, peste Rocar

Ultima 

orã

A plecat Stan… 

Dan Drãgulin: 
„Terminãm pe podium”
4Drãgulin este sigur cã echipa va termina pe podium anul acesta

Cãtãlin Niþu

- dacã va primi sancþiune n data de 02.04.2009, s-a întrunit Inspectoratul de Poliþie Judeþean va 
administrativã va fi reþinut de la Biroul Executiv al AJF Cãlãraºi în soluþiona cazul, dispunând urmãtoarele:
delegãri pe termen nelimitatÎvederea luãrii mãsurilor ce se 

impuneau în urma evenimentului din data A anulat sancþiunile date de Comisia de 
de 28.03.2009 de la jocul Conpet ªtefan Disciplinã împotriva echipei Conpet 
Mare - Unirea Dragalina, când arbitrul ªtefan cel Mare dispunând urmãtoarele:
asistent Bogdan Luca s-a folosit de pistol - suspendarea dreptului de a organiza 
pentru a se apãra de suporterii furioºi. jocuri pe teren propriu pânã la sfârºitul 
Membrii Biroului Executiv, prefectul de campionat 2008-2009
Lilian Ostropel, ºeful Jandarmeriei 

- sancþionarea pecuniarã a echipei Conpet Marian Stoica, preºedintele AJF Bratu 
ªtefan cel Mare cu suma de 1.000 leiCaþaros, Nicolae ªtefan, Iulian Bobeicã, 
- atenþionarea ºi punerea în vedere a Marian Dinulescu, George Ghiþã, Ion 
echipei Conpet ªtefan cel Mare de Radu, Dan Mircea, Gheorghe Uleea, 
refacere a gardului împrejmuitor, a Nicolae Eremia ºi Mihai Penu au ratificat 
terenului de joc pânã la începutul ediþiei hotãrârea Comisiei de Disciplinã a 

- dacã lui Bogdan Luca i se va întocmi 2009-2010, precum ºi instruirea arbitrilor privind reþinerea de la delegãri 
dosar penal, nu va mai putea arbitra a arbitrului Bogdan Luca pânã când oamenilor de ordine prezenþi la stadion.

Dunãrea Cãlãraºi - Rocar ANEFS 3-0 (1-0)

Cãlãrãºenii au câºtigat 
pe merit la capãtul unui 
joc pe care l-au dominat 

Spicul va juca cu gândul 
la onoarea lui Târºolea
Spicul va juca cu gândul 
la onoarea lui Târ oleaº

Fortuna Tãmãdãu, revelaþia seriei 
pe acest final nebun de campionat!

Av Dor Mãrunt - Conpet Þt cel Mare
Unirea Dragalina  - Victoria Lehliu
Avântul Pietroiu - Venus Independenþa
Rapid Gãlãþui - Dunãrea Grãdiþtea
Steaua Lehliu - Spicul Roseþi
Dunãrea Ciocãneþti - Phoenix Ulmu
Agricola Borcea - Speranþa Plumbuita

  6-1
  1-5
  2-3
  2-1
  1-2
  0-5
  3-0

  1. Phoenix Ulmu                  
  2 .Venus Independenþa              
  3. Victoria Lehliu                
  4. Steaua Lehliu     
  5. Spicul Roseþi             
  6. Dunãrea Ciocãneþti
  7. Dunãrea Grãdiþtea
  8. Unirea Dragalina 
  9. Rapid Gãlãþui
10. Agricola Borcea
11. Avântul Dor Mãrunt 
12. Avântul Pietroiu
13. Conpet Þtefan cel Mare
14. Speranþa Plumbuita * 
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Cristian Brânduºã, 
rezervã la 
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Steaua Radovanu - Viitorul Þoldanu
Fortuna Tãmãdãu - Voinþa Nana
Victoria Chirnogi - FP Gãlbinaþi
Progresul Fundulea - CS Curcani
Rapid Ulmeni - Gloria Fundeni
Unirea Spanþov - Dinamo Sãruleþti
Gl Valea Argovei - CS Budeþti

5-0
4-0
1-0
0-0
3-2
3-0
0-3

  1. CS Curcani               
  2. Progresul Fundulea         
  3. Fortuna Tãmãdãu 
  4. Voinþa Nana
  5. FP Gãlbinaþi  
  6. Steaua Radovanu
  7. Rapid Ulmeni
  8. Gloria Fundeni
  9. Victoria Chirnogi   
10. Unirea Spanþov
11. CS Budeþti
12. Dinamo Sãruleþti
13. Viitorul Þoldanu 
14. Gloria Valea Argovei *
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unãrea nu a avut emoþii în 
faþa unei echipe de pluton. DJucãtorii pregãtiþi de Gabi 

Stan au început bine partida ºi 
chiar au trecut pe lângã 
deschiderea scorului prin 
fundaºul Sorin Bucã în minutul 6. 
Acesta a fost primul semnal de 
alarmã la poarta lui Purcãrea ºi 
asta pentru cã la cea de-a II-a 
ocazie, Dunãrea deschide scorul 
prin juniorul Ionuþ Neagu (13). 
Dupã cinci minute de la 
deschiderea scorului, Paul Zoicaº 
rateazã incredibil din 2 metri cu 
poarta goalã. Ocaziile curg la 
poarta Rocarului, Condei ºi 
Victor Petre trecându-se ºi ei pe 
lista de ratãri a primei reprize. În 
partea secundã, tot Dunãrea a 
controlat jocul. În minutul 55 vine 
ºi golul doi, reuºit de Paul Zoicaº. 
Spre finalul partidei, acelaºi 
Zoicaº duce scorul la 3-0, la 
capãtul unui meci presãrat cu 
demisia surprinzãtoare a lui Gabi 
Stan la finalul jocului. 

Marþi nu au jucat
Dunãrea ar fi trebuit sã susþinã 
marþi 7 aprilie partida din 
deplasare cu Steaua II din etapa a 
XXIV-a, din cadrul Ligii a III-a, 
Seria a II-a. Jocul a fost amânat 
pentru 14 aprilie, iar cãlãrãºenii 
vor juca azi, acasã cu Portul 
Constanþa în etapa a XXV-a, meci 
care va începe de la ora 17:00. 
Dunãrea pleacã favoritã în meciul 
de azi cu Portul. În tur cãlãrãºenii 
au trecut la pas de echipa 
constãnþeanã cu scorul de 4-1. 
Dupã etapa intermediarã de 
marþi, Dunãrea se aflã pe locul VI 
în clasament, cu 43 de puncte la 
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u curs multã cernealã 
ºi multe vorbe despre Aarestarea lui Gigi 

Becali. Poate pentru prima 
datã în viaþã, finanþatorul 
Stelei a avut toatã presa de 
partea lui. Nu au existat 
decât excepþii epsilonice. De asemenea, 
pentru prima datã, Gigi i-a avut aliaþi pe toþi 
preºedinþii de club, care, dupã menþinerea 
sentinþei de arest pentru 29 de zile vorbeau 
de el la trecut, de parcã murise. ªi au mai 
fost de partea lui, pe lângã popor, 14 avocaþi, 
care mai de care mai pregãtit ºi mai faimos. 
O oaste întreagã a fost, însã, insuficientã 
pentru a-l elibera. În timpurile moderne, 
puterea e doar în mâinile câtorva. Este un 
lucru discutabil, pentru cã aceºtia pot fi 
manevraþi, dar nu avem ce face. Am asistat la 
un derby între Moral ºi Legal. 
Moral pentru cã Gigi Becali nu a fãcut 
altceva decât sã pedepseascã niºte hoþi. Cei 
trei cetãþeni „de culoare” au transformat într-
o industrie furtul de maºini de lux ºi, cu 
toate acestea, nu fãcuserã nici mãcar o zi de 
puºcãrie. ªi nici nu avem de ce sã ne mirãm. 
Poliþia zace într-o indolenþã totalã. Nu prinde 
rãufãcãtorii decât dacã are vreun interes. Sau 
din întâmplare. Este evident cã nu te poþi 
baza pe ea dacã þi se întâmplã ceva. Latura 
legalã a ceea ce se întâmplat este la fel de 
clarã. Legea spune cã nu îþi poþi face 
dreptate singur. Gigi Becali trebuia sã 
depunã plângere împotriva hoþilor. Probabil 
cã nu li se întâmpla nimic, dar trebuia sã o 
facã. Moralul a avut aproape tot stadionul 
numit România de partea lui. Legalul a avut 
puþini susþinãtori, chirciþi pe scaune în 
sectorul rezervat galeriei oaspeþilor. Nu au 
sãrit în picioare nici mãcar la golul victoriei, 
marcat în seara zilei de ºase aprilie. Mai 
existã, de asemenea, ºi o laturã sportivã a 
tragediei lui Becali. Asistãm la un fel de 
experiment: cum se descurcã o echipã de 
fotbal care are patronul în închisoare? Aviz 
amatorilor! S-ar putea ca, pe viitor, ºi alþi 
conducãtori de club pot ajunge dupã gratii. 
Experimentul este pus în pericol de faptul cã 
Steaua era la pãmânt dinainte ca finanþatorul 
sã aibã probleme. Nu existã circumstanþe 
atenuante pentru un eºec. ªi totuºi, 
nesimþirea nemãrginitã a unora dintre 
fotbaliºtii roº-albaºtri face ca ei sã explice 
totul prin prisma arestãrii patronului. Atunci 
când au câºtigat cu Bistriþa, au spus cã s-au 
mobilizat pentru Becali, de parcã o bãtuserã 
pe Manchester United. Când au luat bãtaie 
de la Pandurii, steliºtii ºi-au dat seama brusc 
cã sunt afectaþi de ce i se întâmplã 
finanþatorului. Suporterii sunt ºi ei împãrþiþi. 
Unii au uitat de cele trei participãri 
consecutive în Liga Campionilor, plus 
semifinala de Cupa UEFA, ºi îi ureazã 
deþinutului „La mulþi ani” în închisoare. 
Dezgustãtor. Dacã aº fi fost Gigi Becali aº fi 
renunþat la Steaua în secunda urmãtoare.

Victor PARTAN

10 - 16 aprilie 2009

4Handbal, Divizia A, Seria B

Dunãrea Cãlãraºi - Portul Constanþa
CS Ovidiu - Callatis Mangalia 
Rapid II - Sãgeata Stejaru
CS Eforie - CF Brãila
Unirea Slobozia - Steaua II
Viitorul Însurãþei - Poli Galaþi 
CSM Medgidia,  Rocar ANEFS ºi Farul II  
vor sta. 

CF Brãila - CS Ovidiu 0-1 
Portul Constanþa - CS Eforie 3-0 
Callatis Mangalia - Farul II 0-2 
Rocar ANEFS - Unirea Slobozia 1-4 
CSM Medgidia - Viitorul Însurãþei 3-0 
Sãgeata Stejaru, Rapid II ºi Poli Galaþi, 
au stat. Steaua II - Dunãrea Cãlãraºi - se 
joacã pe 14 aprilie

Etapa a XXV-a, 10 aprilie, ora 17

Alte rezultate:

Cãtãlin Niþu

Triumf se va juca pe 29 aprilie, atunci 
cãlãrãºenii urmând sã joace acasã cu 
ocupanta locului II, Handbal Teleorman icepreºedintele Consiliului Judeþean 
Alexandria. Cãlãraºi, Dan Drãgulin, este încrezãtor 

în ºansele echipei de handbal CS V
Triumf. Unul dintre susþinãtorii financiari ai Vin bani de la Consiliu?
acestei formaþii, vrea ca trupa pregãtitã de CS Triumf încearcã sã supravieþuiascã cu 
Constantin Frâncu sã termine acest sezon pe ajutorul unei sume de bani ce poate veni de 
podium. CS Triumf a avut o participare bunã la Consiliul Judeþean. Asociaþia Club Sportiv 
în seria B din Divizia A ºi ocupã în acest 

„Triumf” Cãlãraºi, a cerut un miliard ºi moment locul III. Triumful a reuºit ºi câteva 
jumãtate pentru tot anul în curs asta rezultate surprinzãtoare, demonstrând cã are 
însemnând ºi prima parte a campionatului potenþial. Partea financiarã destul de precarã 
urmãtor, 2009-2010. Deocamdatã, eventuala a tras mereu echipa înapoi. Cu toate astea, 
asociere se aflã încã în discuþii, iar suma omul care a fost alãturi de aceastã formaþie, 

Dan Drãgulin, a încercat sã ridice moralul vehiculatã ar putea ajunge în jurul a 500 de 
jucãtorilor. „Echipa a avut un parcurs foarte milioane de lei vechi, la fel ca anul trecut. 
bun anul acesta. Sigur vom termina pe „Încercãm o asociere cu Consiliul Judeþean. 
podium, locul II sau III. Jucãtorii sunt Nu cerem prea mult, doar cât sã 
ambiþioºi ºi vor sã arate cã pot mai mult. Din 

supravieþuim. Fãrã sprijin financiar nu ne pãcate nu prea am avut susþinere financiarã 
putem face planuri pentru campionatul dar aºa cu puþin ne-am descurcat”, a declarat 
urmãtor”, a mai adãugat Dan Drãgulin.  Dan Drãgulin. Urmãtorul joc pentru CS 

Cãtãlin Niþu

n etapa trecutã nu s-a mai tras cu 
nimic, nici mãcar cu praºtia! Doar ÎSpicul Roseþi a tras cu tunul ºi a 

câºtigat cu 2-1 la Lehliu Sat, 
relansând lupta pentru locurile 3-4. 
Fãrã spirit de echipã, Steaua s-a stins 
ºi ar trebui sã-ºi schimbe numele iar 
primarul comunei Lehliu Sat, Nae 
Matei, ar trebui sã înveþe sã piardã 
onorabil ºi sã înþeleagã cã 
înfrângerile ºi victoriile reprezintã 
farmecul unui meci de fotbal. Când 
vorbeam în iarnã de patrulaterul ce 
se poate configura la sfârºitul 
campionatului, Phoenix, Venus, 
Victoria Lehliu ºi Spicul Roseþi, 
anumiþi oameni de fotbal considerau 

Dragalina cu 5-1, dezbinând Unirea. doar figuraþie pe teren, fiind învinsã aceastã idee o utopie. Iatã cã mâine, 
Slic ºi Zeciu realizeazã la Venus o cu scor de tenis 1-6. dupã terminarea jocului Phoenix - 
atmosferã atipicã fotbalului judeþean. Agricola a câºtigat cu 3-0 la masa Steaua Lehliu Sat, aceastã idee din 
Fotbaliºtii din Independenþa care au verde jocul cu Speranþa Plumbuita, iarnã poate deveni realitate, dar cu o 
câºtigat la Pietroiu cu 3-2, vor avea datoritã excluderii acestei echipe. condiþie… Phoenix sã iasã victorioasã 
buzunarele pline la sfârºitul ediþiei. Etapa de mâine, pe lângã jocul ºoc de pe teren. Nu de alta, dar Târºolea 
Rapid Gãlãþui - Dunãrea Grãdiºtea s-a are de luat o revanºã din tur, când a amintit mai sus, Phoenix Ulmu mai jucat ca între douã foste campioane suferit singura înfrângere din are pe tablou partida Victoria Lehliu - judeþene, însã câºtig de cauzã a avut campionat. Nu ºtim ce le-a fãcut Avântul Dor Mãrunt, un meci al Rapidul cu 2-1, trimiþând-o pe primarul Iacomi ºi antrenorul Cucu orgoliilor ºi rivalitãþii în timp ºi nu în Dunãrea pe un neverosimil loc 7 în jucãtorilor de la Victoria Lehliu Garã, ultimul rând Spicul - Rapid, sau clasament. Phoenix „a trecut” însã ºtim sigur cã de XVI etape au meciul care asigurã Spicului tichetele Dunãrea la Ciocãneºti, umilind cu 5-0 reuºit sã câºtige mereu, astfel încât de cãlãtorie pentru PLAY-OFF-ul din echipa lui Adi Gâtlan. Conpet a fost se pot gândi serios la PLAY-OFF, 
pradã uºoarã la Dor Mãrunt, fãcând varã.  etapa aceasta câºtigând detaºat la 

Paginã realizatã de
Mircea Brânduºã, 

suporter AJF

4Cronica Ligii a IV-a, Etapa a XXI-a, Seria Est

Clasament, Seria a II-a

Situaþia la echipã a devenit 
insuportabilã. Sunt conºtient cã e crizã “la toate echipele, însã ce se întâmplã la 

Cãlãraºi m-a adus la limita puterilor ºi a 
rãbdãrii”, a declarat Gabi Stan, antrenorul 
Dunãrii, la plecarea de la Cãlãraºi, imediat 
dupã meciul cu Rocar ANEFS. „Nici mãcar 
nu am cu cine sã vorbesc la club despre 
probleme financiare în care ne zbatem. M-
am pãcãlit venind la Cãlãraºi fiindcã am dat 
peste oameni neserioºi care nu îºi doresc 
performanþa”, a mai spus antrenorul, 
nemulþumit de lipsa de implicare a 
conducerii. Nimeni nu se aºtepta la aceastã 
reacþie. Mai puþin Nicolae Dragu, care a 
încercat sã îl facã pe Stan sã se 
rãzgândeascã. „Gabi Stan nu rãspunde la 
telefon ºi l-am numit pe Valeriu Petrescu 
interimar la echipã. Dacã nu vrea sã 
vorbeascã cu noi nu mai insistãm ºi vom 
încheia orice discuþie în acest sens. Vom 
aduce un alt antrenor cu nume mare din 
fotbalul românesc. Îi mulþumim lui Gabi 
Stan pentru ce a fãcut la Dunãrea”, a spus 
preºedintele Consiliului Director al 
Dunãrii, Nicolae Dragu. Petrescu a condus 
primul antrenament oficial al Dunãrii 
urmând ca echipa sã-l aibã pe banca 
tehnicã ºi la meciul cu Portul de vineri.

4CS Triumf Cãlãraºi - 
HT Alexandria
4Universitatea Târgoviºte 
- Petrolul Teleajen Ploieºti
4Uztel Ploieºti - CSM 
Bucureºti
4Univ. Neptun Constanþa 
va sta.

Retur II, etapa II, 
sâmbãtã 25, aprilie

eciul din Liga a III-a, seria a III-a 
dintre echipele ACS Berceni ºi AFC MFilipeºtii de Pãdure, care se va 

disputa astãzi de la ora 17:00 pe stadionul din 
Berceni, va fi arbitrat de o brigadã din 
Bucureºti, avându-l la centru pe Adrian Kiriþã, 
ajutat la cele douã linii de Florin Niculescu ºi 
Gabriela Dãnãnae, arbitru de rezervã fiind 
Cristian Brânduºã.

CLASAMENT - Liga a IV-a EST
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* Echipã exclusã din competiþie.Echipele cu care urma sã joace,vor câþtiga cu 3-0.

Spicul Roseþi  – Rapid Gãlãþui
A Anghel Marius, A1 Coman Cristian, A2 Savu Daniel, Obs. AJF: Mihai Stelian

Dunãrea Grãdiþtea – Avântul Pietroiu
A Panait George, A1 Balban Gabriel, A2 Axinte Florin, Obs. AJF: Þtefan Daniel

Venus Independenþa – Agricola Borcea
A Vãleanu Virgil, A1 Rãdulescu Ionel, A2 Ion Cãtãlin Obs. AJF: Caramavrov Romeo

Victoria Lehliu – Avântul Dor Mãrunt
A Dan Costin, A1 Mitea Liviu, A2 Dãnilã Marius, Obs. AJF: Botea Alexandru

Conpet Þt cel Mare - Dunãrea Ciocãneþti
A Solomon Viorel, A1 Ion Victor, A2 Zardova Cristian, Obs. AJF: Þtefan Marin

Phoenix Ulmu – Steaua Lehliu
A Adam Emilian, A1 Andrei Lucian, A2  Bârzã Valentin, Obs. AJF: Lulea Dan

Speranþa Plumbuita – Unirea Dragalina   0-3
Speranþa Plumbuita a fost exclusã din campionat

Programare jocuri, arbitri ºi observatori
=Etapa a XXII-a, sâmbãtã, 11.04.2009, ora 16.00

ine s-ar fi gândit în urmã cu 2-3 
luni, cã Voinþa Nana, o echipã Cbine cotatã în lupta pentru PLAY-

OFF, va ajunge sã întâlneascã ºi sã 
înfrunte, pe finalul de campionat, o 
echipã cu un moral net mai bun ºi cu 
gândul la lupta pentru locurile din 
PLAY-OFF, Fortuna Tãmãdãu. Primarul 
Costinel Chiricã a reuºit, prin mijloace 
numai de el ºtiute, sã resusciteze 
aceastã tânãrã ºi frumoasã echipã din 
Tãmãdãu, cu mari ºanse sã termine 
sezonul în primele 4 locuri. Jucãtorii s-
au întrecut pe sine, s-au dãruit pe 
terenul de joc, unde s-au distrat cu 
adversarii sãi de la Nana, care nu au 
arãtat nici o picãturã de voinþã ºi i-au dinamoviºtilor de la Sãruleºti. Cel mai 5 etape. Etapa de mâine, a XXII-a, 
învins la o diferenþã de 4 goluri. Scorul echilibrat joc al etapei s-a disputat la programeazã 4 meciuri ºoc cu interes 
care ne scuteºte de orice alte Ulmeni, unde Rapidul lui Gheorghe major atât pentru vârful clasamentului 
comentarii situeazã Fortuna pe locul 3 Uleia a avut un mers regulat reuºind sã cât ºi pentru subsolul acestuia ºi anume: 
în clasament, la egalitate cu învinsa sa ºi iasã învingãtor în faþa echipei din Gloria Fundeni - Progresul Fundulea un 
la numai 1 punct de Progresul Fundulea cu scorul de 3-2 ºi astfel meci de 1X2; CS Curcani - Victoria 
Fundulea, echipã care nu a reuºit decât gareazã liniºtit pe linia 7. Finanþiºtii d-lui Chirnogi, echipa lui Checiu nu are voie 
o remizã albã, 0-0, pe teren propriu în Constantin Sima au avut pauzã, sã piardã dacã vrea loc de PLAY-OFF; 
compania liderului CS Curcani, care nu obþinând 3 puncte la masa verde, Dinamo Sãruleºti - Rapid Ulmeni joc cu 
mai poate pierde ºefia acestei serii. datoritã retragerii din competiþie a implicaþii la retrogradare pentru Dinamo 
Echipa din ªoldanu s-a deplasat la echipei din Valea Argovei. În aceastã Sãruleºti dar ºi cu speranþe pentru 
Radovanu cu gânduri mari, însã Steaua a serie, lupta pentru locurile 2, 3 ºi 4 se Rapid la PLAY-OFF. 
strãlucit atât de intens încât i-a orbit pe va intensifica pe finalul acestei ediþii, Am lãsat la urmã cel mai aºteptat joc al jucãtori, care au pãrãsit terenul de joc fiind foarte greu de anticipat în acest etapei F.P.Gãlbinaºi - Fortuna Tãmãdãu, debusolaþi, fãrã viitor ºi cu 5 boabe în moment care vor fi cele 3 echipe care o meci al cãrui rezultat va decide sigur traistã. FP Gãlbinaºi, cu probleme în lot, vor însoþi la braþ pe CS Curcani, întrucât una din participantele la PLAY-OFF. fãrã portarul titular accidentat, a pierdut de la locul 2, ocupat de Progresul Acest joc poate demonstra dacã Fortuna greu la Chirnogi cu 0-1 oferindu-i Fundulea ºi pânã la locul 9, ocupat de 

Tãmãdãu are valoare pentru PLAY-OFF-speranþe primarului Checiu pentru un Victoria Chirnogi, toate echipele au 
posibil loc la PLAY-OFF. Unioniºtii de la ul campionatului sau numai hazardul au ºanse mai mari sau mai mici, urmând a 
Spanþov au reuºit un 3-0 sec în faþa adus-o în aceastã situaþie.se întâlni în meciuri directe în ultimele 

4Cronica Ligii a IV-a, Etapa a XXI-a, Seria Vest

CLASAMENT - Liga a IV-a VEST

Gloria Fundeni – Progresul Fundulea
A Brânduþã Cristian, A1 Brânduþã Theodor, A2 Petre C-tin, Obs. AJF: Kosztelnic Adrian

CS Curcani  – Victoria Chirnogi
A Ruse Vasilicã, A1 Bondoc Gabriel, A2 Gheorghe Ionuþ Obs. AJF: David Nicolae

FP Gãlbinaþi  – Fortuna Tãmãdãu
A Ivanciu Ionel, A1 Bârzoagã Lucian, A2 Grigore Adrian, Obs. AJF: Panã Silviu

CS Budeþti – Steaua Radovanu
A Greceanu C-tin, A1 Carciog Robert, A2 Nãstase Gigel  Obs. AJF: Burlacu Mirel

Viitorul Þoldanu - Unirea Spanþov
A Dociu Gabriel, A1 Ioniþã Cãtãlin, A2 Drãgãnescu Alex, Obs. AJF: Dobrescu Cãtãlin

Dinamo Sãruleþti  – Rapid Ulmeni
A Fenghea Ion, A1 Voinea Valentin, A2 Birman Cristian, Obs. AJF: Neagu Victor 

Voinþa Nana – Gl Valea Argovei 3-0
Gl Valea. Argovei s-a retras din campionat

Programare jocuri, arbitri ºi observatori
=Etapa a XXII-a, sâmbãtã, 11.04.2009, ora 16.00

*Echipã retrasã din competiþie.Echipele cu care urma sã joace,vor câþtiga cu 3-0.

patru lungimi de undã faþã de (min. 46 - Ispas, min. 60 ªuguski (6), Andronache (6), 
Sãgeata Stejaru, formaþie care Marcãº), Condei (9), V. Petre Marin (7), Stoian (5) (min. 35 -
merge în acest moment la (8), Zoicaº (8,5)  Neagu (8) Tudor, min. 61 Chirciu), Stoica 
barajul pentru promovarea în (min. 88 - M. ªerban), Priescu (6)  Alexandrescu (5). 
Liga a II-a. (6) (min. 82 - Suciu). Antrenor principal: Gabi Rãduþã. 

Antrenor principal: Gabi Stan.
4Arbitri: Radu Danielenco - Echipele: 

4Rocar ANEFS: Adrian Oprea, Elena Muºtenoiu Purcãrea (5) 4Dunãrea Cãlãraºi: Borº (7)  
Berbec (5) (min. 61 - Rãþu), (Argeº)Matei (7), S.Bucã (7), Ghidia 
Stanca (5), Ion Alexandru (5), Observator: Marin Petrescu (7), Cercel (8)  Wicentovizi (7) 
Antal (5) (min. 61 - Barbu) - (Brãila)

Derby între Moral ºi 
Legal în cazul Becali

4F b  ig II-aot al, L a a I , 

er a a II a, t a a XX II a
 S i -  e ap I -

Clasament, Seria B:Clasament, Seria B:Clasament, Seria B:Clasament, Seria B: * Echipã 
penalizatã cu 
1 punct  lipsã 

asistenþã 
medicalã

** ACS Fair-
Play Univ. 

Construcþii 
Bucureºti 

eliminatã din 
competiþie 

pentru 2 
neprezentãri.
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Dunãrea, peste Rocar

U
 

ltima
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A plecat Stan… 

Dan Drãgulin: 
„Terminãm pe podium”
4Drãgulin este sigur cã echipa va termina pe podium anul acesta

Cãtãlin Niþu

- dacã va primi sancþiune n data de 02.04.2009, s-a întrunit Inspectoratul de Poliþie Judeþean va 
administrativã va fi reþinut de la Biroul Executiv al AJF Cãlãraºi în soluþiona cazul, dispunând urmãtoarele:
delegãri pe termen nelimitatÎvederea luãrii mãsurilor ce se 

impuneau în urma evenimentului din data A anulat sancþiunile date de Comisia de 
de 28.03.2009 de la jocul Conpet ªtefan Disciplinã împotriva echipei Conpet 
Mare - Unirea Dragalina, când arbitrul ªtefan cel Mare dispunând urmãtoarele:
asistent Bogdan Luca s-a folosit de pistol - suspendarea dreptului de a organiza 
pentru a se apãra de suporterii furioºi. jocuri pe teren propriu pânã la sfârºitul 
Membrii Biroului Executiv, prefectul de campionat 2008-2009
Lilian Ostropel, ºeful Jandarmeriei 

- sancþionarea pecuniarã a echipei Conpet Marian Stoica, preºedintele AJF Bratu 
ªtefan cel Mare cu suma de 1.000 leiCaþaros, Nicolae ªtefan, Iulian Bobeicã, 
- atenþionarea ºi punerea în vedere a Marian Dinulescu, George Ghiþã, Ion 
echipei Conpet ªtefan cel Mare de Radu, Dan Mircea, Gheorghe Uleea, 
refacere a gardului împrejmuitor, a Nicolae Eremia ºi Mihai Penu au ratificat 
terenului de joc pânã la începutul ediþiei hotãrârea Comisiei de Disciplinã a 

- dacã lui Bogdan Luca i se va întocmi 2009-2010, precum ºi instruirea arbitrilor privind reþinerea de la delegãri 
dosar penal, nu va mai putea arbitra a arbitrului Bogdan Luca pânã când oamenilor de ordine prezenþi la stadion.

Dunãrea Cãlãraºi - Rocar ANEFS 3-0 (1-0)

Cãlãrãºenii au câºtigat 
pe merit la capãtul unui 
joc pe care l-au dominat 

Spicul va juca cu gândul 
la onoarea lui Târºolea
Spicul va juca cu gândul 
la onoarea lui Târ oleaº

Fortuna Tãmãdãu, revelaþia seriei 
pe acest final nebun de campionat!

Av Dor Mãrunt - Conpet Þt cel Mare
Unirea Dragalina  - Victoria Lehliu
Avântul Pietroiu - Venus Independenþa
Rapid Gãlãþui - Dunãrea Grãdiþtea
Steaua Lehliu - Spicul Roseþi
Dunãrea Ciocãneþti - Phoenix Ulmu
Agricola Borcea - Speranþa Plumbuita

  6-1
  1-5
  2-3
  2-1
  1-2
  0-5
  3-0

  1. Phoenix Ulmu                  
  2 .Venus Independenþa              
  3. Victoria Lehliu                
  4. Steaua Lehliu     
  5. Spicul Roseþi             
  6. Dunãrea Ciocãneþti
  7. Dunãrea Grãdiþtea
  8. Unirea Dragalina 
  9. Rapid Gãlãþui
10. Agricola Borcea
11. Avântul Dor Mãrunt 
12. Avântul Pietroiu
13. Conpet Þtefan cel Mare
14. Speranþa Plumbuita * 
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Cristian Brânduºã, 
rezervã la 
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Steaua Radovanu - Viitorul Þoldanu
Fortuna Tãmãdãu - Voinþa Nana
Victoria Chirnogi - FP Gãlbinaþi
Progresul Fundulea - CS Curcani
Rapid Ulmeni - Gloria Fundeni
Unirea Spanþov - Dinamo Sãruleþti
Gl Valea Argovei - CS Budeþti

5-0
4-0
1-0
0-0
3-2
3-0
0-3

  1. CS Curcani               
  2. Progresul Fundulea         
  3. Fortuna Tãmãdãu 
  4. Voinþa Nana
  5. FP Gãlbinaþi  
  6. Steaua Radovanu
  7. Rapid Ulmeni
  8. Gloria Fundeni
  9. Victoria Chirnogi   
10. Unirea Spanþov
11. CS Budeþti
12. Dinamo Sãruleþti
13. Viitorul Þoldanu 
14. Gloria Valea Argovei *
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Ofer spre închiriere spaþiu în zona Orizont, parter, 30mp. 

Preferabil birouri. Relaþii telefon: 0722.839.258.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ªcoala de ºoferi AUTOIRIS vã 
oferã posibilitatea efectuãrii 
pregãtirii practice ºi 
teoretice, în vederea 
obþinerii permisului de 
conducere categoria B, cu 
instructori autorizaþi, la 
cele mai mici preþuri. 
ªcoala de ºoferi 
AUTOIRIS este situatã pe 
strada Corniºei numãrul 
59 (pe mal, lângã ANL). 

PSU ER 

OFE ÃRT !
CELE MAI MICI 
PREÞURI DIN ORAª

Telefon: 0723.766.536.

Mi  p b ta eca u lici t

Telefon: 0723/349.158.

Publicitate outdoor 
de mare impact

Zona 5 
Cãlãraºi

SC ROMANOR SRL CÃLÃRAªI
Str. Gheorghe Lazãr, Nr 8, Telefoane: 0242.322602 sau 0728.088.800

SC MEDIR SRL SC MEDIR SRL 
CÃLÃRAªI

lucrãri de 
construcþii 

civile ºi 
industriale

canalizãri 
ºi staþii de 

epurare

Executã ºi proiecteazã 

TELEFOANE: 0242/33.15.90; 
0722/50.41.05 ; 0722/45.01.83

instalaþii 
alimentãri 

cu apã

Caricaturist:
Mihai Matei

Prelungirea Bucureºti
Bl. I 39, parter 

(în Parcul Florilor)

Teren intravilan cu o suprafaþã de peste 6.000 mp, cu 
construcþii (fost service auto). Licitaþia va avea loc pe 
data de 8 aprilie 2009, la ora 10.00, la sediul societãþii 
din Prelungirea Bucureºti, nr. 2 bis. (lângã Condorul). 
Relaþii suplimentare se pot obþine la tel: 0722.212.152.
Dacã licitaþia nu îºi atinge scopul, acþiunea se va relua 
în fiecare zi de miercuri, la ora 10:00, pânã la sfârºitul 

lunii mai.

S.A. AGROMTIND CÃLÃRAªI 
VINDE LA LICITAÞIE

Primãria Dor Mãrunt 
închiriazã, conform legii, 

teren în suprafaþã de 
10.000 mp cu destinaþia 

depozit piatrã, reabilitare 
cale feratã Bucureºti - 

Constanþa.
Relaþii la telefon 

0242.644.111
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Bella Hair StudioBella Hair Studio
COAFOR, COSMETICÃ, MASAJ, REFLEXOTERAPIE, MANICHIURÃ, PEDICHIURÃ
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