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4Patimile lui Tãrãcilã s-au sfârºit!

Coaliþia preia
conducerea
Instituþiei
Prefectului

în fiecare luni

LOCAL COMBAT
cu

MARIUS LOTREA

de la 1100 la 1400

la radio voces campi

Dragu cãtre profesori:
„O sã vedeþi banii la
Sfântu' Gogu” >> pagina 3

Marinela Petre

4Fotbal: Dunãrea Cãlãraºi

D

upã 3 luni de aºteptare,
fostul senator PSD, Doru
Ioan Tãrãcilã, a fost numit
prefect de Cãlãraºi. Informaþia a
circulat rapid în seara zilei de
miercuri, 15 aprilie, dupã
încheierea ºedinþei Executivului.
Coaliþia PSD PD-L a aºteptat
vestea cu sufletul la gurã, asta
deoarece, de trei luni încoace, în
fiecare zi de miercuri când au loc
ºedinþele de Guvern, s-a sperat ca
ºefia Instituþiei Prefectului sã fie
preluatã de noua putere. Însuºi
Tãrãcilã a aºteptat acest moment,
însã acum când a venit este
umbrit de un eveniment nefericit,
un deces în familie.

Egal, cu bãtaie la final
4Handbal: CS Triumf Cãlãraºi

50.000 de lei pentru
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de la 1100 la 1400

la radio voces campi

Redacþia ziarului Avem o minunãþie de deltã în miniaturã la Cãlãraºi
Marinela Petre este mesajul reprezentantei veni la APM am lucrat tot
vã ureazã
Agenþiei pentru Protecþia
într-o activitate destul de
atura e un adevãrat Mediului Cãlãraºi, Viorica
plãcutã, Protecþia Plantelor,
Sãrbatori Fericite!
geniu în a cãrui
Enache, cea care a atras în iar din anul 2000 s-a

N

operã ne putem
cautã inspiraþia. Uitãm
deseori cã natura nu
aparþine omului ci omul
aparþine naturii. A ocroti
mediul în care trãim nu
þine numai de ecologie ci ºi
de educaþia noastrã.
„RESPECTÃ NATURA!”

VINERI

19°C

Hristos a înviat !

Timp însorit

SÂMBÃTÃ

19°C

Parþial noros

DUMINICÃ

judeþ amplul proiect LIFE
NATURA.
Rep: De ce aþi ales
„mediul” ca drum al
carierei dumneavoastrã?
Eu sunt de profesie
agronom ºi întotdeauna mia plãcut natura, mi-au
plãcut plantele, înainte de a

LUNI

MARÞI

înfiinþat în cadrul APM
compartimentul
Biodiversitate. Actualmente
sunt coordonatoarea acestui
compartiment iar pe lângã
toate activitãþile de
protecþie a mediului mã
ocup de partea cea mai
frumoasã: Natura. >> pagina 2
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Timp însorit

Parþial noros

Timp însorit

Parþial noros

Parþial noros
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1.863 lei, salariul mediu
nominal brut

Preþurile au crescut cu 7,5%
faþã de anul trecut

Indicele preþurilor de consum (IPC) în luna
martie 2009 faþã de februarie 2009 este
100,50%
Creºterea medie a preþurilor pe total în
ultimele 12 luni (aprilie 2008 - martie 2009)
faþã de precedentele 12 luni (aprilie 2007 martie 2008) determinatã pe baza IPC este
7,5%, iar cea determinatã pe baza indicelui
armonizat al preþurilor de consum (IAPC)
este 7,6%. În luna martie 2009 faþã de luna
anterioarã, preþurile mãrfurilor alimentare
au crescut cu 0,4%, cele ale mãrfurilor
nealimentare cu 0,7%, iar tarifele serviciilor
cu 0,3%.

Ecomanagement Salubris a
trecut de votul consilierilor
judeþeni

Dupã ce a fost respins de douã ori de
consilierii judeþeni PSD ºi PD-L, proiectul
care vizeazã acordarea unui spaþiu, în
incinta Consiliului Judeþean, Asociaþiei de
Dezvoltare Intercomunitarã Ecomanagement
Salubris a fost aprobat. Preºedintele Rãducu
Filipescu era pregãtit cu 5 corturi pe care sã
le monteze în Cãlãraºi dacã proiectul ar fi
fost respins si de aceastã datã. Filipescu a
instalat un cort în fata instituþiei pe care o
conduce în semn de protest faþã de votul
negativ din precedentele ºedinþe. Acum însã,
consilierii judeþeni au aprobat acordarea
spaþiului de 11,33 mp în cadrul Consiliului
Judeþean. Ecomanagement Salubris a luat
fiinþã, la Cãlãraºi, pe data de 4 februarie
2009 în scopul organizãrii, reglementãrii,
finanþãrii, exploatãrii, monitorizãrii ºi
gestionarii deºeurilor. Partenere în proiect
sunt toate cele 55 de primãrii din judeþ.

Avem o minunãþie de deltã
în miniaturã
N
atura e un adevãrat geniu în a cãrui operã
ne putem cautã inspiraþia. Uitãm deseori cã
natura nu aparþine omului ci omul aparþine
naturii. A ocroti mediul în care trãim nu þine
numai de ecologie ci ºi de educaþia noastrã.
„RESPECTÃ NATURA!” este mesajul
reprezentantei Agenþiei pentru Protecþia Mediului
Cãlãraºi, Viorica Enache, cea care a atras în judeþ
amplul proiect LIFE NATURA.
Marinela Petre
4Rep: De ce aþi ales
„mediul” ca drum al
carierei dumneavoastrã?
Eu sunt de profesie agronom
ºi întotdeauna mi-a plãcut
natura, mi-au plãcut plantele,
înainte de a veni la APM am
lucrat tot într-o activitate
destul de plãcutã, Protecþia
Plantelor, iar din anul 2000
s-a înfiinþat în cadrul APM
compartimentul
Biodiversitate. Actualmente
sunt coordonatoarea acestui
compartiment iar pe lângã
toate activitãþile de protecþie
a mediului mã ocup de
partea cea mai frumoasã:
Natura.
4Rep: Care sunt
principalele acþiuni pe
care le-aþi întreprins?
Proiecte realizate au fost
multe însã cele de actualitate
sunt cele dedicate Lunii
Pãdurii (15 martie 15
aprilie). Am avut parteneri
de încredere în acest
program de împãdurire:
Ocolul Silvic ºi Inspectoratul
Judeþean ªcolar iar acþiunile
au avut un impact pozitiv în
special în rândul populaþiei
ºcolare. Una dintre activitãþi
a fost „Pãdurea ºi Mediul”, o
activitate practicã ce s-a
desfãºurat la Pepiniera
Ocolului Silvic din Cãlãraºi

Conducerea Instituþiei Prefectului

Caricatura sãptãmânii

În luna februarie 2009, câºtigul salarial
mediu nominal brut a fost de 1.863 lei, cu
1,3% mai mare faþã de luna precedentã.
Câºtigul salarial mediu nominal net a fost de
1.358 lei, în uºoarã creºtere faþã de luna
precedentã cu 3 lei (0,2%). Valorile cele mai
mari ale câºtigului salarial mediu nominal
net s-au înregistrat în activitãþile de
transporturi aeriene (3.313 lei), iar cele mai
mici în hoteluri ºi restaurante (728 lei).
Indicele câºtigului salarial real pentru luna
februarie 2009 faþã de luna precedentã,
calculat ca raport între indicele câºtigului
salarial nominal net ºi indicele preþurilor de
consum, a fost de 99,3%. Faþã de luna
octombrie 1990, indicele câºtigului salarial
real a fost de 124,5%, cu 0,8 puncte
procentuale mai mic faþã de cel înregistrat
în luna ianuarie 2009. Comparativ cu luna
februarie a anului precedent, câºtigul
salarial mediu nominal net a crescut cu
19,8%. Indicele câºtigului salarial real faþã de
aceeaºi perioadã a anului precedent a
înregistrat o creºtere cu 12,1%.

unde împreunã cu elevii de la
liceele din judeþ am înfiinþat
un gard viu format din peste
1000 de puieþi din speciile
sãlcioarã, corcoduº ºi
porumbar. Pe data de 22
martie anul curent am
sãrbãtorit „Ziua Apei” la
Colegiul „ªtefan Bãnulescu”.
Aici am organizat un concurs
judeþean de proiecte,
fotoreportaje ºi creaþie
plasticã ce a avut un real

succes în rândul liceenilor.
Tot în cadrul agendei
activitãþilor dedicate Lunii
Pãdurii am avut pe 1 aprilie
o masã rotundã la Consiliul
Judeþean ºi spre
surprinderea mea am avut
peste 200 de participanþi.
Am fost impresionaþi de
creativitatea ºi implicarea
copiilor.
4Rep: Aþi prezentat
costume realizate din

la Cãlãraºi

materiale reciclabile…
Aºa este. Parada costumelor
din materiale reciclabile a
fost prezentatã de copiii
Grãdiniþei numãrul 1 ºi s-a
intitulat „Pãsãrile din
Dumbrava Minunatã” iar
efortul ºi inventivitatea lor
au fost premiate pe mãsurã.
Pe data de 3 aprilie am
desfãºurat o altã activitate
practicã numitã „Pãdurea,
habitat al pãsãrilor”. Am
plantat, din nou, puieþi
extinzând pãdurea din
spatele Ocolului Silvic. Pot
spune cã toate aceste

activitãþi au fost încununate
de tipãrirea unei reviste,
„Tinerii ecologiºti”, în
paginile cãreia gãsim articole
ale cadrelor didactice ºi
elevilor ce au luat parte la
toate aceste proiecte.
4Rep: Dumneavoastrã
sunteþi ºi managerul
proiectului „LIFE
NATURA”. Un program
ambiþios ce presupune
conservarea ºi protejarea

speciilor pe cale de
dispariþie ca îºi au
habitatul pe Ostroavele
Dunãrii. În ce fazã aþi
ajuns cu derularea acestui
proiect?
Proiectul se deruleazã foarte
bine. Avem în vizor speciile
de florã ºi faunã protejate.
În acest sens împreunã cu
douã ONG-uri internaþionale
(Fondul Global pentru
Naturã ºi Societatea
Ornitologicã Românã) am
gândit sã conservãm ceea ce
mai este de conservat în
judeþul Cãlãraºi unde
activitatea antropicã nu prea
a ajuns. Este vorba de
ostroavele Dunãrii: ªoimu,
Fermecatu, Albina, Pisica,
Turcescu, Haralambie,
Ciocãneºti unde avem specii
de pãsãri protejate atent
monitorizate de noi ºi de
partenerii noºtri specialiºti.
4Rep: O minideltã a
Dunãrii?
Da, Delta o avem la noi, la
Cãlãraºi trebuie sã o
introducem într-un circuit
turistic pentru cã sunt multe
de vãzut. Avem în cadrul
proiectului o strategie de
turism mai rãmâne sã
discutãm ºi cu factorii de
rãspundere de la nivelul
judeþului ºi poate ne vom
face ºi noi cunoscuþi în þarã
dar ºi în lume.
4Rep: Un mesaj de final?
Protejaþi natura, respectaþi-o
ca sã vã respecte!

F T

Mihai Matei

Curãþenie cu forþa
www.obiectiv-online.ro
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4Patimile lui Tãrãcilã s-au sfârºit!

Lumina rãsãritã din
mormântul
Mântuitorului Iisus
Hristos, în noaptea
Sfântã a Învierii Sale
sã vã aducã bucurie
duhovniceascã, multã
credinþã, nãdejde,
dragoste ºi pace în
suflet.

Coaliþia preia
conducerea
Instituþiei
Prefectului

Hristos a înviat!
Senator
Vasile Nedelcu
Iubeºte, iartã, cum
EL te-a învãþat,
crede ºi uitã tot ce-ai
îndurat. EL þi-e
luminã, cãci EL te-a
creat. Sã nu uitãm,
numai EL ne-a
salvat, HRISTOS

A ÎNVIAT!
Marinela Petre

D

upã 3 luni de aºteptare,
fostul senator PSD, Doru
Ioan Tãrãcilã, a fost numit
prefect de Cãlãraºi. Informaþia a
circulat rapid în seara zilei de
miercuri, 15 aprilie, dupã
încheierea ºedinþei Executivului.
Coaliþia PSD PD-L a aºteptat
vestea cu sufletul la gurã, asta
deoarece, de trei luni încoace, în
fiecare zi de miercuri când au loc
ºedinþele de Guvern, s-a sperat ca
ºefia Instituþiei Prefectului sã fie
preluatã de noua putere. Însuºi
Tãrãcilã a aºteptat acest moment,
însã acum când a venit este umbrit
de un eveniment nefericit, un deces
în familie. “Este prematur sã

vorbesc despre viitorul mandat.
Vestea este o bucurie, însã un
ochi îmi plânge. Un accident
rutier stupid a luat de noi o
persoanã dragã, este vorba de
fina mea”, ne-a declarat noul
prefect. Cel mai titrat PSD-ist din
judeþul nostru ºi-a fãcut “temele”
cu conºtiinciozitate pentru a ajunge
în scaunul de prefect. S-a înscris la
cursurile INA ºi s-a angajat în
aparatul propriu al Senatului ca
funcþionar public (una dintre
condiþiile pe care trebuia sã le
îndeplineascã). Chiar dacã unii ar
crede cã toate amânãrile de numire
care au avut loc din ianuarie ºi
pânã în prezent l-au obosit pe
fostul senator lucrurile nu stau
tocmai aºa. “Pot sã vã spun cã

am chef de muncã. Sunt
odihnit”, a mai spus proaspãtul
prefect.
Vã reamintim cã Doru Ioan
Tãrãcilã a acceptat propunerea
colegilor din PSD de a ocupa postul
de prefect al judeþului pe 21
ianuarie, anul curent, refuzând o
funcþie la nivel central. Toate
aceste evenimente s-au petrecut
dupã ce acesta a pierdut alegerile
parlamentare din toamna 2009.
„Prin votul negativ pe care mi la dat electoratul ºi cu
încurajãrile colegilor am ajuns
la concluzia cã este nevoie de
mine acasã”, declara la acea datã
Tãrãcilã. Ceremonia de instalare va
avea loc, cel mai probabil, vineri,
17 aprilie.

Dragu cãtre profesori:
„O sã vedeþi banii la Sfântu`Gogu”

N
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ªi de va fi sã vinã
Iisus din ceruri
înapoi la noi, e
semn cã a înviat
credinþa, cã a înviat
ce-i bun în noi.

Hristos a
înviat!
Deputat
Stelian Fuia
Paºtele e sãrbãtoarea
ce…ne lumineazã…ne
binecuvânteazã…ne dã
putere sã iubim ºi sã
iertãm ..sã fim mai buni
..sã fim mai drepþi.

Hristos a
Înviat!
Emil Isvoranu,
director Grup ªcolar
Danubius

Marius Lotrea
emulþumirea
cadrelor didactice
cu privire la
neîncasarea primelor de
vacanþã continuã. În urmã
cu o sãptãmânã, liderul de
sindicat, profesorul Virgil
Bogatu, a fost dat pur ºi
simplu afarã din biroul
primarului în urma unei
discuþii privind plata
acestor prime de vacanþã.
Primarul Dragu s-a
enervat cã profesorii
insistã ca primãria sã le
dea banii spunând cã:
“Dacã aloc aceºti bani
profesorilor nu s-ar mai
repara strãzi, nu s-ar
mai face parcuri ºi nu
existã mijloc fix în
Primãrie care sã fie
echivalentul acestei
sume”. Este vorba de 6
milioane de lei noi pentru
perioada 2005-2008.
“Primarul spune cã nu
are fonduri pentru
drepturile noastre,
câºtigate în instanþã în
urma cu doi ani.
Aproximativ 6 milioane
de lei noi ar trebui sã
aloce Primãria Cãlãraºi,
bani în care sunt incluse
ºi primele de vacanþã
câºtigate în instanþa în

Deputat Ioan
Damian

SC CUPIDON BAªFALION S.R.L
CÃLÃRAªI
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
2008”, declara atunci
profesorul Bogatu. În
ºedinþa de Consiliu Local
de vinerea trecutã s-a luat
în discuþie ºi acest subiect
controversat. Consilierii au
dorit sã afle de unde
trebuie plãtiþi aceºti bani
din bugetul Primãriei sau
de la bugetul de stat. Cu o
atitudine ostilã,
directoarea economicã a
Primãriei, Virginia Macrea,
a rãspuns cã: “banii se

dau numai din sumele
defalcate din TVA de la
bugetul de stat”. Nu mai
punem la socotealã
pasivitatea edilului care în
barbã, în toiul dialogului
pe aceastã temã, a spus cã
dascãlii vor primi banii la:
“Sfântul Gogu, când s-o
sãrbãtori”. Nepãsarea
autoritãþilor a accentuat
conflictul iar profesorii
sunt hotãrâþi sã iasã în
stradã pentru drepturile ce

li se cuvin. “Vom începe
acþiunile sindicale ºi o
sã pichetãm Primãria
pânã când nu vom intra
în posesia banilor. Este
dreptul nostru. Sunt
surprins într-un mod
neplãcut sã vãd cum
este tratat învãþãmântul
de autoritãþi”, a conchis
preºedintele Sindicatului
Liber din Învãþãmânt
filiala Cãlãraºi, prof. Aurel
Bogatu.

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).

Relaþii la telefon/fax 0242315056
Telefon mobil : 0723166904 sau
0723166906
Str. Sloboziei nr.25 (lângã Parcul
Intim)
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4În ceea ce priveºte
organizarea Congresului,

Nicolãescu
e de acord
cu Dragu
Marius Lotrea
n urmã cu o sãptãmânã, primarul
Nicolae Dragu surprindea printr-o
declaraþie datã la radio Voces
Campi, spunând cã alegerile de la
Congresul PNL au fost fraudate.
„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

Î

buletine de vot s-au fãcut repede
tabele”, afirma Dragu în direct la
radio. Prezent la Cãlãraºi într-o
conferinþã de presã, deputatul
Eugen Nicolãescu, un apropiat al lui
Cãlin Popescu Tãriceanu, nu a negat
afirmaþiile lui Dragu, ba chiar a
întãrit spusele edilului cãlãrãºean,
afirmând cã a fost într-adevãr ceva
dubios, câteva sute de „membri”
votând deºi nu se aflau pe lista
delegaþilor. În ceea ce priveºte lista
pentru Parlamentul European,
Nicolãescu considerã cã poziþionarea
Noricãi Nicolai pe primul loc nu este
cea mai fericitã, spunând cã mulþi o
considerã „locomotivã” deºi în
realitate nu ar fi aºa. De asemenea,
Nicolãescu deplânge absenþa lui
Dãianu ºi a lui Cioroianu, pe care îi
considerã douã persoane cu
experienþã în Parlamentul
European.

PNL a câºtigat primãria Crivãþ
R
Marius Lotrea

ãsturnare spectaculoasã de situaþie în
cadrul alegerilor de la Crivãþ. Dupã ce
în primul tur de scrutin candidatul
democrat liberal, Ion Bumbãcaru, s-a situat pe
primul loc, obþinând 577 de voturi iar cel
liberal, Radu Tudorel, 370 de voturi, în cel de
al doilea tur, rezultatul a fost radical
modificat. Vicepreºedintele PNL, Dan
Drãgulin a explicat aceastã rãsturnare de
situaþie prin faptul cã în sãptãmâna dinaintea
celui de al doilea tur de scrutin s-au mobilizat,
membrii PNL fiind foarte activi în comunã,
convingând lumea sã iasã la vot iar în ziua
votãrii au stat în coasta PD-L-iºtilor pentru ca
aceºtia sã nu recurgã la metode neortodoxe ca
în primul tur. De asemenea, preºedintele
organizaþiei judeþene, Rãducu Filipescu, a
declarat cã în turul doi al alegerilor a fost
încheiat un protocol de colaborare cu Partidul
Social Democrat. Conform acestuia, Ion Robu,
candidatul PSD trebuia sã-l susþinã pe Radu
Tudorel în schimbul postului de viceprimar.
„A semnat protocolul cu noi pentru cã noi
aveam ce sã-i oferim, avem 6 consilieri locali
din 11 în Crivãþ, astfel cã era sigur cã va
obþine postul. PD-L nu avea ce sã-i ofere ºi
mai mult decât atât, între Bumbãcaru ºi Robu
existã o antipatie reciprocã. Noi de fapt am
pierdut la Crivãþ, trãgând linie dupã aceste
alegeri. Am pierdut postul de viceprimar,
pentru cã puteam câºtiga doar dacã fãceam o
înþelegere cu PSD-ul ºi a trebuit sã cedãm
postul de viceprimar”, a mai spus Filipescu.
Preºedintele liberal a declarat presei cã dupã
ce s-a întâmplat în primul tur, în situaþia în

care ar fi pierdut alegerile, le-ar fi cerut
demisia celor ºase consilieri locali liberali sau
le-ar fi retras sprijinul politic. „Le-am spus cã
dacã nu câºtigã în turul doi le retrag sprijinul
politic ºi vor fi nevoiþi sã demisioneze”, a
încheiat Filipescu.
Dinulescu spune cã nu se aºtepta sã piardã ºi
este de pãrere cã alegerile au fost câºtigate
doar cu ajutorul unor „atenþii”. „Mi-e greu sã
cred cã au reuºit într-o sãptãmânã sã
convingã lumea sã le voteze candidatul iar
candidatul PSD ºi-a convins toþi alegãtorii sã
voteze cu Radu Tudorel. Au dat peºte ºi bani”,

a declarat Dinulescu. Cel care a coordonat
campania de la Crivãþ, Dan Drãgulin afirmã
cã s-a câºtigat pentru cã i-au monitorizat atent
pe democrat liberali astfel cã aceºtia nu au
mai putut sã „mobilizeze” oamenii la vot. „Ei
au mers din casã în casã ºi au dat
îngrãºãminte ºi alte produse. În turul doi nu a
mai fost la fel. Am fost mai atenþi”, a conchis
Drãgulin.
În turul doi, Radu Tudorel a fost votat de 775
de alegãtori, din cei 1.444 prezenþi la urne.
Contracandidatul sãu, Ion Bumbãcaru, a
obþinut 653 de voturi.

Bugetul Cãlãraºiului, cu 20%
mai mic decât anul trecut
Marinela Petre bani se finanþeazã iluminatul,

B

ugetul de venituri ºi
cheltuieli al
municipiului Cãlãraºi a
fost aprobat vinerea trecutã de
cãtre consilierii locali. Pentru
acest an, Primãria are în cont
136.641.500 lei din care:
49.055.000 venituri proprii,
86.495.000 prelevãri din
bugetul de stat ºi 1.091.500
subvenþii de la bugetul de stat.
Dezvoltarea publicã, domeniul
care intereseazã întreaga
comunitate, beneficiazã de
23.270.538 de lei. Cu aceºti

Guvernul a alocat

locuinþele, alimentãrile cu apã,
introducerea de gaze naturale.

La capitolul transporturi
consilierii au votat suma de
16.093.037 lei pentru

modernizare, întreþinere ºi
reparare strãzi dar ºi plata
subvenþiei pentru transportul
în comun ºi acþiuni privind
realizarea mijloacelor de
semnalizare rutierã, marcaje
ºi circulaþie rutierã. Din buget
pe acest segment nu lipsesc
limitatoarele de vitezã.
„Tâþele” se vor bucura de un
implant cu silicon care va
scoate din puºculiþa Primãriei
suma de 75.000 de lei. Strãzile
sunt ºi ele în vizorul
municipalitãþii. Se vor face
reparaþii de trotuare pe
Eroilor (75.000 lei), Nicolae
Iorga (74.000 lei), asfaltare

Declaraþie politicã

Impozitul forfetar este
500 milioane lei
un impozit minim obligatoriu
pentru proiectele
primãriilor PD-L ºi PSD G

G

uvernul a repartizat
autoritãþilor locale
fonduri de 662 de
milioane de lei (aproximativ 160
de milioane de euro), din sume

defalcate din taxa pe valoarea
adaugatã, pentru finanþarea
proiectelor de dezvoltare a
infrastructurii ºi a unor baze
sportive, cei mai mulþi bani
fiind alocaþi primãriilor PD-L ºi

PSD. Din suma totalã, 264,4
milioane de lei au fost alocate
pentru 386 de primãrii ale PDL, iar alte 236,6 milioane de lei
au fost distribuite cãtre 464 de
primãrii conduse de
reprezentanþi ai PSD.
Primãriile PNL au primit 65,3
milioane de lei, pentru un
numãr de 286 de unitãþi
administrative. Alte fonduri au
fost distribuite cãtre primãriile
UDMR (39,8 milioane de lei
pentru 104 unitãþi), PC (14,2
milioane de lei pentru 24 de
primãrii) ºi PRM (4,6 milioane
de lei pentru 5 primãrii).
Hotãrâri similare de distribuire
a sumelor defalcate din TVA au
fost aprobate ºi de fostul
Guvern, pe finalul anului trecut,
iar banii au fost alocaþi
preponderent cãtre primãrii
conduse de PNL ºi PSD.
Sursa: Ziarul Financiar

uvernul FSN (PSD + PDL) este
disperat cã economia merge din
ce în ce mai prost, nu ºtie încotro
sã o mai apuce, ce sã facã pentru
a opri deteriorarea vieþii de zi cu zi a
românilor. Este bine cunoscut faptul cã
Acordul cu FMI a fost încercarea ultimã
a Guvernului de a-ºi ascunde
incompetenþa ºi, mai ales, sã aiba pe
cine sã dea vina pentru fiecare prostie
pe care o anunþã ºi pentru fiecare
nãzbâtie pe care o transmite în mod
public. Ce sã mai vorbim de o rectificare
bugetarã la nici douã luni de la
adoptarea Legii bugetului de cãtre
Parlament în fuga calului pentru cã þara
avea nevoie de buget. Se vede cã bugetul
este o ironie a sorþii pentru aceºti
ageamii în ale conducerii þãrii. Ultima
aberaþie este pretinsul impozit forfetar
aplicat la toate întreprinderile care nu
realizeazã profit ºi care, pentru cã se
chinuie sã faca ceva, trebuie sã plãteascã
ºi când nu produc valoare adãugatã
impozabilã. Am ascultat mai mulþi
pretinºi analiºti, care poartã haine
politice ascunse, susþinând cã în
perioada asta ar trebui sã se aplice
asemenea mãsuri de fiscalizare excesivã
fãrã nici o argumentare economicã.
Câteva lucruri sunt foarte clare:
- în perioade de recesiune economicã,
singura politicã raþionalã este reducerea
fiscalitãþii în scopul creºterii gradului de
competitivitate, a îmbunãtãþirii
fluxurilor financiare, a preluãrii unei

pãrþi însemnate a economiei negre în
sfera fiscalizãrii;
- orice mãsurã de sporire a gradului de
fiscalitate are exact efect invers, adicã
mãrirea evaziunii fiscale ºi ocolirea
plãþii obligaþiilor fiscale;
- nici o firmã nu îºi poate planifica
numai profituri, unele înregistrând în

primii ani pierderi planificate, pânã la
pornirea cu toate motoarele a
investiþiilor;
- microîntreprinderile erau oricum
impozitate cu 3% pe cifra de afaceri, iar
celelalte societãþi cu 16% impozit pe
profit, dar se pare cã se doreºte o platã
mai mare ºi de aceea s-a aprobat o grilã
care obligã ºi pe cel care plãteºte odatã
sã mai plãteascã ceva în plus, pentru cã
bugetul este gol din cauza prostiei
guvernanþilor.
Legislatia adoptatã de guvern este
incoerentã cu restul legislaþiei existente

trotuare pe strada Mihail
Sadoveanu (47.000 lei) ,
reparaþie carosabil pe Sfântul
Nicolae (300.000 lei),
prelungirea Luceafãrului
(40.000 lei), parcãri:
Policlinica 2 (40.000 lei) ºi
zona blocuri Prefab (45.000
lei) Din noul buget nu lipsesc
banii pentru finanþarea
învãþãmântului (54.372.000
lei), asistenþei sociale,
protecþiei mediului (7.120.375
lei) ºi culturii ºi religiei
alocându-se bani pentru
acþiuni ca: Boboteaza, Ziua
Marinei, Ziua Municipiului
Cãlãraºi. Comparativ cu
bugetul anului trecut, banii
din visteria Primãriei pe 2009
sunt mai puþini cu 20%.

ºi introduce ceea ce nici comuniºtii nu
au fãcut: impozitarea activitãþii soldatã
cu rezultate negative. Comunismul
impunea profituri planificate dar, când
nu se realizau, nu impozitau pierderea.
În condiþiile crizei accentuate de
incompetenþa guvernanþilor sunt multe
firme care încearcã sã supravieþuiascã ºi
sã rãmânã pe piaþã cu riscuri mari, cu
împrumuturi pentru acoperirea
pierderilor, cu credinþa cã dacã vor
rezista este posibil sã îsi revinã ºi sã nu
intre în insolvenþã. Din pãcate, Guvernul
nu dã voie micilor întreprinzãtori sã mai
trãiascã ºi le ia ºi ultimii bãnuþi din
familie, împrumutaþi de la prieteni, rude
sau de unde mai pot face rost fiindcã, în
ciuda demagogiei statale, bãncile preferã
sã nu crediteze economia. Guvernul FSN
introduce, de fapt, un impozit minim
obligatoriu prin care sã se ia ºi pielea de
pe contribuabilul cinstit, corect ºi care
creeazã locuri de muncã, produce alte
impozite ºi taxe pentru bugetele þãrii. În
consecinþã, cred cã toþi cei circa 500.000
de întreprinzãtori care nu reuºesc sã
obþinã profiturile planificate de
Guvernul Bãsescu-Geoanã trebuie sã
intre în grevã fiscalã, sã protesteze
public ºi sã îºi continue activitatea în
baza unei legislaþii normale care existã.
De asemenea, la dezbaterea în
Parlament a Ordonanþei guvernamentale
PNL trebuie sã convingã ºi
parlamentarii puterii sã voteze împotriva
unei asemenea aberaþii economicofiscale, sã apeleze la toate formele
democratice, inclusiv depunerea unei
moþiuni de cenzurã prin care sã se
sancþioneze prostia ºi incompetenþa
acestui Guvern cu apucãturi hoþeºti.
Deputat Eugen Nicolãescu
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Copiii din judeþ
au primit cadouri

Iulian David:

R

„Gãlbinaºu mi-a înfipt
cuþitul în spate”

ecent, la invitaþia dlui Iulian David, am
purtat o discuþie
privind demiterea din funcþia
de viceprimar al comunei
Radovanu. Se declarã
resemnat, chiar dacã pe chip
i se citeºte tristeþea când
povesteºte modul în care a
fost demis. Cu doar câteva
luni în urmã, înainte de a fi
demis, a ieºit în presã ºi a
tras un semnal de alarmã
vizavi de modul defectuos în
care se desfãºoarã activitatea
în cadrul primãriei
Radovanu. Neînþelegerile
sale cu primarul au condus,
în cele din urmã, la
eliberarea sa din funcþie.

Mircea Brânduºã
Rep: Cum comentaþi schimbarea dvs.
din funcþia de viceprimar?
I.D.: Adevãratele motive care au stat la
baza demiterii mele nu le cunosc. Motivul
lansat oficial de conducerea Primãriei a
fost cã nu am ºtiut sã colaborez cu d-na
primar. Consider cã acest motiv a fost
doar o perdea de fum în faþa consilierilor
ºi cetãþenilor. Adevãrul, dupã opinia mea,
este cã persoana mea ca ºi viceprimar a
fost incomodã încã de la numirea mea în
funcþie, pentru d-na primar.
Rep: Cum s-a ajuns pânã aici?
I.D.: Nu eram de acord, în mare parte, cu
principiile d-nei primar privind
conducerea Primãriei, acest lucru
determinând-o sã nu mã doreascã ca ºi
viceprimar. De asemenea, nu-i convenea
faptul cã întotdeauna, atât cât am fost în
funcþie, cetãþenii comunei au gãsit
întotdeauna un umãr pe care au putut sãºi plângã amarul faþã de problemele pe
care le aveau.
Rep: Cum consideraþi cã a reuºit sã vã
schimbe ºi cu cine?
I.D.: Prin cãi numai de dumneaei ºtiute, a

reuºit sã intre în sediul PSD ºi sã obþinã
promisiunea schimbãrii mele, cu o
persoanã care sã execute necondiþionat
ordinele dumneaei. Persoana aleasã nu a
trebuit cãutatã în altã parte întrucât în
Consiliul Local existau doi consilieri PSD,
alesul fiind Ionuþ Gãlbinaºu, cel cu care dna primar ºi-a unit eforturile în vederea
îndepãrtãrii mele din funcþia de
viceprimar ºi numirea dumnealui.
Rep: Cum credeþi cã vor decurge
lucrurile în viitor în comuna
Radovanu?
I.D.: Punând în balanþã experienþa mea
din sectorul privat ºi administraþia publicã
ºi nu în ultimul rând vârsta, consider cã
nu mã pot compara sub nici un aspect cu
omul pe care d-na primar l-a ales. Acest
lucru se va demonstra în viitorul apropiat
ºi în performanþele actualei conduceri. De
altfel, în acest „troc” consider cã PSD a
avut de pierdut iar cel care a câºtigat este
primarul comunei Radovanu.
Rep: Regretaþi schimbarea dvs din
funcþia de viceprimar?
I.D.: Vizavi de funcþia pe care am deþinuto, nu am nici un regret. Faþã de procedura
care a dus la schimbarea mea sunt foarte
afectat, întrucât pe cel care a fost numit
în locul meu l-am considerat un bun
prieten. Cred cã datoritã caracterului sãu
slab a fost ºi va fi în continuare veriga
slabã din acest sistem. Ionuþ Gãlbinaºu,
dacã îºi dorea cu atâta ardoare aceastã
funcþie, putea sã vinã sã discutãm
omeneºte, astfel încât ieºirea mea sã fie pe
uºa din faþã, iar numirea dumnealui sã fie
onorabilã, ca unicã soluþie existentã. Vã
spun sincer cã nici în acest moment nu
mã simt frustrat întrucât cetãþenii
comunei mã cunosc îndeajuns din punct
de vedere profesional ºi sentimental dintre
mine ºi actualul viceprimar.
Rep: Ce-i recomandaþi d-lui Gãlbinaºu
în calitatea sa de viceprimar?
I.D.: D-lui viceprimar îi transmit, pe
aceastã cale, cã nu mã aºteptam sã
procedeze în acest fel ºi sã înþeleagã cã
activitatea ºi cariera sa politicã au luat
sfârºit înainte sã înceapã. Spun acest

Un iepuraº cu botic alb
A venit la voi în prag,
Sã v-aducã oul roºu,
Care sã vã umple coºul.
CIOCNIÞI?

lucru întrucât nu vãd nici o altã persoanã
care sã fie alãturi de el, ca prieten atâta
timp cât va fi în funcþia de viceprimar.
Rep: Ce-i recomandaþi d-lui Gãlbinaºu?
I.D.: Ca ºi prieten, pentru maniera în care
s-a purtat cu mine ºi pentru ceea ce mi-a
fãcut mie, îi recomand un singur lucru: sã
nu uite niciodatã cã prietenul la nevoie se
cunoaºte, iar el în acest moment este
lipsit de prieteni. Sã nu uite cã odatã cu
demiterea mea, dacã avea fair-play ºtia cã
dupã mine pe lista de consilieri urma
ªtefan Dragu, om care a primit nemeritat
acelaºi tratament ca ºi mine ºi care în
opinia mea era mai îndreptãþit sã ocupe
aceastã funcþie râvnitã de dumnealui. Sã
nu uite niciodatã cã nu va mai gãsi o a
doua persoanã ca mine care sã-i fie
prieten ºi sã-l înþeleagã atunci când îi este
greu.
Rep: De ce spuneþi acest lucru?
I.D.: Afirm acest lucru întrucât întreaga
problemã este mult mai simplã. Politica
nu are scrupule ºi nu a þinut ºi nici nu va
þine seama de opiniile cetãþeanului de
rând. Schimbarea cerutã de d-na primar ºi
umãrul oferit de dumnealui în vederea
demiterii mele, sunt doar douã din
exemple. Regretele cetãþenilor nu-i
înduioºeazã iar zâmbetele afiºate ironic pe
feþele lor le dau siguranþa cã dau bine la
imagine. Se înºealã amarnic! Dulãii sã nu
uite cã ºi ei au fost cãþei, ºi ei au fost
dresaþi ºi puºi în lesã de alþii la timpul lor,
iar acum latrã aºa cum li se ordonã! Sunt
convins cã acest lucru se va vedea clar în
perceperea cetãþenilor din comuna noastrã
la viitoarele alegeri.
Rep: Care este mesajul dvs pentru
cetãþenii comunei?
I.D.: Fiind în apropierea sfintelor
Sãrbãtori de Paºte, aº dori sã le transmit
tuturor locuitorilor din Radovanu cã
datoria noastrã cea mai mare este sã-i
facem Domnului Iisus loc în inimile
noastre, sã se nascã acolo Harul ºi
Puterea Lui. Sã primim cu sufletele
deschise ºi pline de bucurie vestea Învierii
Domnului. La mulþi ani ºi Sãrbãtori
Fericite! Paºte Fericit tuturor.

Sunt zile când trebuie sã ne reamintim sã
fim mai buni, mai plini de dragoste cu
inima caldã ºi mai deschisã, când lumina
sfântã coboarã în casele ºi în inimile
noastre.
Sandu Petroiu

HRISTOS
A ÎNVIAT!
Consilier judeþean,
Mili Constantinescu
www.obiectiv-online.ro

Paºte Fericit!

Etapa de strângere a donaþiilor s-a încheiat
cu succes, acestea ajungând la copiii nevoiaºi
din judeþ.
Traseul I, miercuri, 15.04.2009: Cãlãraºi,
Modelu, Dichiseni, Roseþi, Unirea, Borcea,
ªtefan cel Mare, Periºoru, Dragalina. În
municipiul reºedinþã de judeþ, întâlnirea cu
copiii a avut loc în holul Casei de Culturã,
iar în localitatea Modelu o familie a-i cãrei
micuþi dorm pe jos din lipsã de mobilier a
primit douã paturi duble, echipate cu saltele,
perne ºi lenjerii.
Traseul II, joi, 16.04.2009: Grãdiºtea,
Ciocãneºti, Dorobanþu, Mânãstirea, Ulmu,
Nana, Chiselet, Ulmeni, Olteniþa, Luica,
Curcani, ªoldanu, Radovanu, Budeºti,
Vasilaþi, Sohatu, Plãtãreºti, Frumuºani.
Traseul III, vineri, 17.04.2009: CuzaVodã, Independenþa, Al. Odobescu, Vlad
Þepeº, Lehliu Sat, Belciugatele, Fundulea, N.
Bãlcescu, Dor Mãrunt, Dragoº Vodã,
Gurbãneºti, Sãruleºti, Vâlcelele.
În prima parte a zilei de vineri, 17.04.2009,

va avea loc festivitatea de premiere a
câºtigãtorilor Concursului de desene,
colaje ºi picturi „Iepuraºul poznaº”,
precum ºi a celor extraºi la tombola
organizatã cu ocazia Campaniei Umanitare
„Dãruieºte ºi þi se va da”. Evenimentul se
va desfãºura în holul Casei de Culturã
„Barbu ªtirbei” din Cãlãraºi cu începere de
la ora 10,30. Desenele participante la
concurs sunt expuse în aceeaºi locaþie ºi vor
putea fi vizionate de cei interesaþi. În
mãsura în care programul vã permite, vã
invitãm sã participaþi la aceste evenimente
importante pentru multe familii de
cãlãrãºeni.
Vã rugãm sã ne anunþaþi din timp
participarea la caravanã pentru a putea pune
la dispoziþie mijloace de transport necesare.

„Dãruieºte ºi þi se va da!” - o
campanie umanitarã în care poþi
sã te implici ºi tu
„Dãruieºte ºi þi se va da”, campania
umanitarã demaratã de Rãducu George
Filipescu, preºedintele Consiliului Judeþean
Cãlãraºi, va fi prelungitã ºi în zilele de
sâmbãtã ºi duminicã, 11 ºi 12 aprilie 2009.
Cãlãrãºenii au la dispoziþie alte douã puncte
de colectare pe lângã cel amenajat în holul
Casei de Culturã „Barbu ªtirbei”: unul situat
în zona Orizont, pe platoul de lângã hala de
lactate, ºi unul în parcul din zona „Farfurie”
ªcoala „Nicolae Titulescu”. Programul de
strângere a donaþiilor este acelaºi ca ºi în
cazul centrului de la Casa de Culturã: 10,00
18,00. Distribuirea tuturor obiectelor
colectate se va desfãºura în cursul
sãptãmânii viitoare, în zilele de marþi,
miercuri ºi joi fiind programate deplasãri în
judeþ.

Fie ca Lumina Sfântã
a acestei mari
sãrbãtori sã vã
cãlãuzeascã paºii, sã
vã aducã sãnãtate ºi
fericire care sã dãinuie
veºnic în preajma
voastrã!
Un Paºte fericit
alãturi de cei dragi!
Preºedinte PD-L,
Marian Dinulescu
Umblã veste-n tot oraºul cum cã vine
iepuraºul sã v-aducã pe-nserat Paºte
bun ºi Luminat!

Sãrbãtori Fericite!
Consilier local, Georgel Muºat

Sport

8

17 - 23 aprilie 2009
...afli ce se-ntâmplã

,

Absurdul, legãtura dintre 4Fotbal, Liga a III-a
a a XXV-a
„Satana” ºi reþinerea
Seria a II-a, etap
lui Gheorghe Constantin
Victor PARTAN

A

bsurdul se simte în
România ca la el
acasã. De cele mai
multe ori, el are legãturã cu
lumea fotbalului. De
exemplu, este absurdã
situaþia de la echipa
naþionalã. Dupã ce Mircea Sandu, pardon,
Comitetul Executiv al FRF a hotãrât cã este
momentul ca Piþurcã sã plece de la naþionalã,
au început negocierile cu fostul selecþioner.
Dintr-o datã, fostul selecþioner s-a transformat
în contabil ºi a calculat cã tricolorii mai au
0,0002 la sutã ºanse sã se califice la CM 2010,
aºa cã solicitã sã i se dea ºase sute de mii de
euro, atât cât este clauza pentru rezilierea
unilateralã a contractului. De partea cealaltã,
Lupescu îi propune o „primã de necalificare”
de „numai” 250.000 de euro. „Oferta este
rezonabilã. Aº vrea sã îi mulþumesc în numele
meu ºi al federaþiei pentru munca depusã”, a
declarat Kaiserul, crezând cã a scãpat de Piþi.
Dar te pui cu „Satana”?! Fostul selecþioner ºia tocmit avocaþi ºi se va judeca cu federalii
pânã în pânzele albe. Dupã 0-3 cu Lituania, 23 cu Serbia ºi 1-2 cu Austria, el vrea peste o
jumãtate de milion de euro drept „reparaþie
moralã” pentru debarcare. Poate cã dacã ne-o
mai luam ºi de la Insulele Feroe, voia ºi o
statuie.
Tabloul absurdului din ultima sãptãmânã a
fost completat ºi de acþiunile DNA-ului
împotriva unor oameni din fotbal precum
Cornel Penescu ºi Gheorghe Constantin. Mai
întâi, este abracadabrantã acuzaþia cã
Penescu ar fi cumpãrat arbitrii la niºte
meciuri pe care nu le-a câºtigat. Cât de prost
trebuie sã fii ca sã dai câteva „jdemii” de euro
unor oameni care nu sunt în stare sã te ajute
sã câºtigi partida? Ne este greu sã credem cã
patronul Argeºului este chiar aºa de bãtut în
cap. Dar fie! Sã zicem cã existã un sâmbure
de vinovãþie. Nu acesta este elementul cel mai
terifiant din respectivul caz. De-a dreptul
hilare sunt mandatele de reþinere pentru 29
de zile a lui Penescu ºi Constantin. Cu alte
cuvinte, cei doi reprezintã pericole sociale. Ca
ºi Gigi Becali. Adicã sunt mai periculoºi decât
acel Costel Iancu, care rãpea oameni de pe
stradã ºi îi bãga în lanþuri. Sã admitem cã în
cazul lui Becali motivaþia judecãtorilor putea
fi acceptatã de cei mai indulgenþi dintre noi.
Finanþatorul Stelei are „gura bogatã” ºi
probabil cã ar fi apãrut la toate televiziunile,
denunþând servilismul puterii judecãtoreºti
faþã de unul sau de altul. Dar cu Penescu ºi
Gheorghe Constantin ce aþi avut, fraþilor?
Cum ar fi pus ei în pericol înfãptuirea
procesului de justiþie? ªi dacã tot vorbim de
absurd, atunci nu putem sã nu constatãm cã
DNA-ul s-a legat de FC Argeº când a fost
vorba sã ancheteze blaturile din fotbalul
românesc. Dinamo, Steaua, Gloria Bistriþa
sau Ceahlãul Piatra Neamþ, cluburi care au
jucat un duium de meciuri suspecte în ultimul
sezon ºi jumãtate, nu au nicio problemã. Nu
putem decât sã râdem de aºa-zisa campanie
anti-corupþie.

Fie ca bucuria Învierii
Domnului sã vã aducã în
suflet liniºte ºi pace ºi
fericirea de a petrece
aceste clipe magice cu
cei dragi.

HRISTOS
A INVIAT!
Cristian Constantin,
preºedinte Dunãrea
Cãlãraºi
Luminoasa sãrbãtoare a
Sfintelor Paºti sã coboare
peste noi toþi bucurii
duhovniceºti, pace ºi bunã
înþelegere, iar Hristos cel
Înviat sã ne dãruiascã
sãnãtate ºi întru toate,
bunã sporire.

Hristos a Înviat!
Marius Tãtaru,
director DSJ

Sãrbãtoarea Sfântã a
Învierii Domnului sã
reverse asupra voastrã
sãnãtate, belºug ºi
bucurii, iar Lumina din
Noaptea Sfântã sã vã
ridice sufletele spre noi
trepte spirituale ºi sã vã
însoþeascã paºii pe
drumul vieþii.
Dumitru Chirilã,
director CSM

Dunãrea Cãlãraºi - Portul Constanþa 0 - 0

La finalul meciului cu Portul,
jucãtorii Dunãrii au sãrit sã
batã bucãtãreasa clubului!!!
Cãtãlin Niþu

V

edetismele jucãtorilor
adunaþi de Gabi Stan sã
joace pentru acest oraº au
ajuns prea departe. Dupã ce cã
nu au fost în stare sã batã o
echipã cu gânduri mult mai
modeste faþã de noi, elevii
antrenorului de moment, Dan
Andronache, s-au certat între ei,
aruncând pastila de la unul la
altul. Vina pentru acest semieºec
de pe teren propriu cu Portul
Constanþa le aparþine celor care
i-au adus pe aceºti jucãtori, gen
Nelu Bucã (mai mult accidentat).
Dunãrea a pãrut cã poate stãpâni
jocul cu echipa de la malul mãrii
Negre, însã rezultatul final a dat
peste cap calculele promovãrii
staff-ului echipei cãlãrãºene. ªi
ca totul sã fie mai spectaculos,
jucãtorii ºi-au revãrsat nervii pe
bucãtãreasa clubului.
Nemulþumiþi cã nu ºi-au primit
masa de searã, fotbaliºtii au sãrit
la gâtul bucãtãresei. Tensiunea
din jurul lotului s-a simþit ºi în
timpul meciului în urma unei
faze fixe când indicaþiile lui
Andronache de pe banca tehnicã
nu au fost ascultate de jucãtori.

Egal, cu bãtaie la final
Clasament, Seria a II-a

CS Ovidiu - Callatis Mangalia
3-0
Rapid II - Sãgeata Stejaru
2-2
CS Eforie - CF Brãila
1-0
Viitorul Însurãþei - Poli Galaþi
0-1
CSM Medgidia, Rocar ANEFS ºi Farul II au stat.
Unirea Slobozia - Steaua II - reprogramat
Marþi, 14 aprilie, restanþã etapa a XXIV-a
Steaua II - Dunãrea Cãlãraºi 1-0

Etapa a XXVI-a, vineri 17 aprilie

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

Petrescu este noul
antrenor

De la începutul acestei
sãptãmâni, Dunãrea are un nou
antrenor în persoana lui Valeriu
Petrescu, asta dupã ce echipa a
fost pregãtitã de Dan
Andronache. Petrescu este un
antrenor licenþiat „B” ºi are o
vastã experienþã dupã ce a lucrat
o perioadã bunã de timp în
cadrul formaþiei Prefab Modelu.
Conducerea clubului cãlãrãºean a
luat aceastã decizie de moment,
urmând ca în perioada
urmãtoare, sã se discute
aducerea lui Costel Orac.

Alte rezultate:

Cealâcu), Banoti (6), Poºircã (7)
- Stere (7), Leonte (5) (eliminat
min. 90), Petrache (5) (min. 73
Dunãrea a pierdut în faþa
Echipele:
Lapa), Anghel (8), Chiperi (7)
echipei a doua a Stelei, cu
Dunãrea Cãlãraºi: Borº (8) (min. 68 Ianþoc) - Boritz (6)
scorul de 0-1, meci jucat marþi,
Cucovei (6) (min. 46 Defta),
14 aprilie, într-o partida
(min. 73 Militaru).
Ghidia (5), S.Bucã (5), Cercel (6) Antrenor: Gabriel ªimu.
restantã, contând pentru etapa
- Zoicaº (7) (min. 73
a XXIV-a din Seria a II-a din
Wicentovizi), Suciu (6), V. Petre Arbitri: Florin Macovei (6)
Liga a III-a. Golul liderului,
(8)
(min. 85 Culina), Marcãº (7) (Galaþi) - Jenel Dimache (5),
care-ºi pãstreazã avansul de ºase
Nicolae Goidea (5) (ambii din
puncte faþã de CS Ovidiu, a fost - Priescu (5) (min.57 M.
Slobozia).
ªerban), Neagu (7).
înscris de Ricardo Pedriel, în
Arbitru de rezervã: Bogdan
minutul 66. Astfel Dunãrea îºi ia Antrenor: Dan Andronache
Anghelinei (Galaþi). Observator:
adio de la obiectivul propus ºi
Portul Constanþa: David (5) anume promovarea, ºansele ca
Vintilã (6), Roºu (6) (min. 90+1 George Bãdescu (Bucureºti).

Dunãrea învinsã de
Steaua II

echipa cãlãrãºeanã sã prindã cel
puþin locul II din clasament
constând acum într-un miracol.

50.000 de lei pentru handbal
Consiliul Judeþean s-a asociat
cu Clubul Sportiv Triumf Cãlãraºi
Cãtãlin Niþu

Î

n urma acestei asocieri, handbalul
cãlãrãºean primeºte suma de 50.000
de lei din partea autoritãþilor locale,
bani care ar fi trebuit sã intre mai
devreme în visteria acestui sport. Cu
sprijinul acordat de Consiliul Judeþean
Cãlãraºi ºi a unor oameni de afaceri din
judeþul nostru, echipa de handbal seniori
a CS Triumf a cunoscut o evoluþie pozitivã
în ultimul an. Vicepreºedintele Consiliului
Judeþean, Dan Drãgulin, a fost cel care a
susþinut permanent echipa de handbal ºi
care a promovat aceastã asociere. Dacã în
anii precedenþi a avut o evoluþie modestã,
anul acesta echipa se aflã pe locul III în
clasamentul seriei B din Divizia A,
devansând echipe cu tradiþie în handbalul
naþional. Handbalul se bucurã de o mare
tradiþie în þara noastrã, iar la nivel local
existã un potenþial de viitori sportivi.

Retur II, etapa II,
sâmbãtã 25, aprilie

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

Clubul Sportiv Triumf are un protocol de
parteneriat încheiat cu Clubul Sportiv
ªcolar Cãlãraºi prin care juniorii sãi
activeazã ºi în Campionatul Naþional de
seniori.

„Avem proiecte mari pe
viitor”
Calificarea tinerilor sportivi juniori ai CSS
Cãlãraºi în ultimii ani la turneele
semifinale ºi finale, numãrându-se printre
primele 6 echipe din þarã, alãturi de oraºe
ca Baia Mare, Iaºi, Braºov, Cluj, impune o
soluþie de continuitate a practicãrii

acestui sport la un nivel superior. De
asemenea, anul trecut au fost convocaþi la
Loturile Naþionale de Cadeþi mai mulþi
sportivi care evolueze la CSS Triumf.
„Prin susþinerea echipei de seniori putem
da ºansa acestor sportivi sã reprezinte
oraºul nostru la un moment dat în Liga
Naþionalã. Avem proiecte mari pe viitor ºi
poate odatã cu finalizarea Sãlii Polivalente
vom vedea ºi noi meciuri la Cãlãraºi din
Liga Naþionalã la handbal”, a declarat
antrenorul lui CS Triumf, Constantin
Frâncu.

Clasament, Seria B:

* Echipã
penalizatã cu
1 punct lipsã
asistenþã
medicalã
** ACS FairPlay Univ.
Construcþii
Bucureºti
eliminatã din
competiþie
pentru 2
neprezentãri.
www.obiectiv-online.ro
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17 - 23 aprilie 2009
...afli ce se-ntâmplã

REZULTATE

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

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

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

CLASAMENT - Liga a IV-a EST

V

Felicitãri Phoenix!
Steaua Lehliu, lamentabilã!

REZULTATE

asile Târºolea a demonstrat
sâmbãtã cã are onoare. Echipa
Phoenix a tratat ºi acest joc, cu
Steaua Lehliu, cu maximã seriozitate,
terminând învingãtoare. A câºtigat cu
3-1, ºi-a luat revanºa din tur ºi
aºteaptã liniºtitã jocurile din PLAYOFF, unde va intra cu o zestre de
puncte consistentã. În schimb, Steaua
Lehliu trage sã moarã. Meciul de
sâmbãtã cu Phoenix a confirmat încã
o datã cã roº-albaºtrii lui Matei,
Cãlinoiu ºi Claudel nu mai sperie pe
nimeni. Steaua traverseazã poate cea
mai întunecatã perioadã de când
activeazã în fotbalul judeþean. Nici
mãcar umbra formaþiei care anul
trecut defila în liga lui Caþaros. Acum
a devenit o echipã oarecare, afundatã
în propria neputinþã, a pierdut ºi locul
IV, ultimul care îi permitea sã ajungã
la PLAY-OFF. Jocul de la Ulmu a
demonstrat cã se afundã în

mediocritate, fiind clar în lipsã de idei
ºi în imposibilitatea de a se exprima
fotbalistic aºa cum o fãcea altãdatã.
Aºa cum am spus în cronica trecutã,
iatã cã acel patrulater Phoenix-VenusVictoria-Spicul a devenit realitate ºi
dominã seria pe acest final de
campionat. Venus ºi-a conservat locul
2 în clasament, obþinând pe teren
propriu o victorie lejerã, cu 3-1, în faþa
agricultorilor din Borcea. Dunãrea
Grãdiºtea s-a impus cu 5-0 în faþa
echipei lui Costel Ghiþã, Avântul
Pietroiu, însã aceastã victorie nu face
decât sã aducã regrete ºi amintiri
frumoase din vremuri trecute. Spicul
Roseþi a renãscut dupã victoria de la
Lehliu din etapa anterioarã ºi a
obþinut în aceastã etapã scorul etapei
6-1, trecând Rapidul din Gãlãþui pe o
linie secundarã în clasament. Conpet
nu a reuºit sã treacã Dunãrea din
Ciocãneºti, cedând pe teren propriu cu

Gloria Fundeni - Progresul Fundulea
CS Curcani - Victoria Chirnogi
FP Gãlbinaþi - Fortuna Tãmãdãu
CS Budeþti - Steaua Radovanu
Viitorul Þoldanu - Unirea Spanþov
Dinamo Sãruleþti - Rapid Ulmeni
Voinþa Nana - Gl Valea Argovei

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

2-5 ºi pãstreazã ºanse mici de salvare
de la retrogradare. Cel mai aºteptat
joc al etapei s-a disputat la Lehliu
Garã acolo unde elevii lui Cucu ºi
Iacomi au spulberat cu 5-1 echipa
Avântul Dor Mãrunt. Acest rezultat
confirmã faptul cã Victoria din Lehliu
se gândeºte serios la Liga a III-a.
Unioniºtii din Dragalina ºi-au asigurat
cele 3 puncte la masa verde în
compania Speranþa Plumbuita.
Urmãtoarea etapã, a XXIII-a, are pe
tablou jocuri cu implicaþii directe
pentru PLAY-OFF. Victoria Lehliu se
deplaseazã la Ciocãneºti unde nu
concepe decât obþinerea celor 3
puncte. Spicul are un meci mai uºor la
Pietroiu, iar Steaua Lehliu merge la
Gãlãþui unde Rapidul ºi-a încetinit
mersul. Venus se duce la Dragalina cu
gândul sã dezbine Unirea iar Phoenix
va avea un meci uºor cu Conpet
ªtefan Cel Mare.

1. Phoenix Ulmu
2 .Venus Independenþa
3. Victoria Lehliu
4. Spicul Roseþi
5. Steaua Lehliu
6. Dunãrea Ciocãneþti
7. Dunãrea Grãdiþtea
8. Unirea Dragalina
9. Agricola Borcea
10. Rapid Gãlãþui
11. Avântul Dor Mãrunt
12. Avântul Pietroiu
13. Conpet Þtefan cel Mare
14. Speranþa Plumbuita *

19
18
14
13
12
11
10
8
6
7
6
6
5
2

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

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

1
3
6
5
5
8
8
12
12
14
13
16
15
19

85
65
63
60
53
47
51
38
31
43
40
31
28
24

-

10
23
26
20
26
52
33
53
37
52
57
90
79
101

59
55
44
43
41
36
34
26
22
22
21
18
17
7

+26
+22
+11
+10
+8
+3
+1
-7
-11
-11
-12
-15
-16
-26

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

=Etapa a XXIII-a, sâmbãtã, 18.04.2009, ora 16.00

Programare jocuri, arbitri ºi observatori
1. Dunãrea Ciocãneþti – Victoria Lehliu
A Adam Emilian, A1 Andrei Lucian, A2 Bârzã Valentin, Obs. AJF: Þtefan Viorel

2. Unirea Dragalina – Venus Independenþa
A Balaban Gabi, A1 Gheorghe Ionuþ, A2 Melente Ionuþ, Obs. AJF: Bratu Gheorghe

3. Agricola Borcea – Dunãrea Grãdiþtea
A Fenghea Ion, A1 Coman Cristian, A2 Lungu Tiberiu Obs. AJF: Þtefan Marin

4. Avântul Pietroiu – Spicul Roseþi
A Brânduþã Cristian, A1 Rãdulescu Ionel, A2 Oprea Claudiu, Obs. AJF: Aragea Costel

5. Rapid Gãlãþui - Steaua Lehliu
A Greceanu C-tin, A1 Carciog Robert, A2 Nãstase Gigel, Obs. AJF: Burlacu Mirel

6. Conpet Þt cel Mare – Phoenix Ulmu
A Panait George, A1 Grigore Adrian, A2 Drãgãnescu Alexandru, Obs. AJF: Clopot Marius

7. Av Dor Mãrunt – Speranþa Plumbuita 3-0
Speranþa Plumbuita a fost exclusã din campionat.

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

CLASAMENT - Liga a IV-a VEST
1. CS Curcani
2. Progresul Fundulea
3. Voinþa Nana
4. FP Gãlbinaþi
5. Fortuna Tãmãdãu
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 *

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

16
14
13
12
13
10
10
10
10
8
8
7
6
3

5
1
3
3
0
5
3
1
1
1
1
1
1
0

1
7
6
7
9
7
9
11
11
13
13
14
15
19

44
60
39
51
54
45
54
55
49
43
29
41
31
16

13
28
22
31
36
37
48
42
51
61
52
51
67
72

-

53
43
42
39
39
35
33
31
31
25
25
22
19
9

+20
+10
+9
+6
+6
+2
0
-2
-2
-8
-8
-11
-14
-24

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

=Etapa a XXIII-a, sâmbãtã, 18.04.2009, ora 16.00

Programare jocuri, arbitri ºi observatori
1. Unirea Spanþov – CS Budeþti
A Bondoc Gabriel, A1 Balaban Gabriel, A2 Axinte Florin, Obs. AJF: Caramavrov Romeo

2. Steaua Radovanu – Voinþa Nana
A Solomon Viorel, A1 Andrei Cristian, A2 Ioniþã Cãtãlin Obs. AJF: Dobrin C-tin

3. Fortuna Tãmãdãu – CS Curcani
A Anghel Marius, A1 Ion Cãtãlin, A2 Petre C-tin, Obs. AJF: Kosztelnic Adrian

4. Victoria Chirnogi – Gloria Fundeni
A Coman George, A1 Voinea Valentin, A2 Tãnase Vasile Obs. AJF: Panã Silviu

5. Progresul Fundulea - Rapid Ulmeni
A Dan Costin, A1 Mitea Liviu, A2 Dãnilã Marius, Obs. AJF: Lulea Dan

6. Viitorul Þoldanu – Dinamo Sãruleþti
A Vãleanu Virgil, A1 Brânduþã Theodor, A2 Ion Victor, Obs. AJF: Þtefan Þtefan

7. Gl Valea Argovei – FP Gãlbinaþi 3-0
Gl Valea. Argovei s-a retras din campionat

L

Info AJF

a sfârºitul campionatului
2008-2009, primele patru
clasate din seria EST vor
susþine câte un singur joc cu
primele patru clasate din seria
VEST. Fiecare echipã va juca
douã jocuri acasã ºi douã jocuri
în deplasare dupã programul pe
care îl vom prezenta mai jos.
Echipele participante vor intra
în turneul play-off cu
rezultatele din meciurile
directe. La sfârºitul turneului
play-off, se va alcãtui un
clasament general în urma
cãruia prima clasatã va fi
declaratã campioanã judeþeanã

www.obiectiv-online.ro

Ce nebunie este în aceastã serie!

D

atoritã rezultatelor
surprinzãtoare înregistrate în
aceastã serie, acest final de
campionat este cel mai frumos ºi mai
strâns din ultimii ani ai fotbalului
judeþean. Cu excepþia echipei CS
Curcani, care este matematic
câºtigãtoarea seriei, Progresul
Fundulea poate ajunge oricând pe
locul 5, iar Fortuna Tãmãdãu pe locul
2. În aceastã etapã urmeazã doar
jocuri de foc, aproape toate putând fi
considerate derbiuri. O sã vedem
chiar mâine dacã Fortuna meritã un
loc în PLAY-OFF, întrucât va întâlni
liderul. Gloria Fundeni a ratat prilejul
de a se apropia de locurile ce duc în

ºi va obþine dreptul de a
participa ºi reprezenta judeþul
Cãlãraºi la barajul de
promovare în Liga a III-a.
16 Mai - Etapa I
1E-4V / 2E-3V / 3E-2V / 4E-1V
23 Mai - Etapa II
3V-1E / 2V-2E / 1V-3E / 4V-4E
30 Mai - Etapa III
1E-2V / 2E-1V / 3E-4V / 4E-3V
06 Iunie - Etapa IV
1V-1E / 4V-2E / 3V-3E / 2V-4E

PLAY-OFF, pierzând acasã cu 0-1 în
faþa ocupantei locului 2, Progresul
Fundulea. FP Gãlbinaºi a complicat ºi
mai mult (dar în mod plãcut) lupta
pentru turneul PLAY-OFF, reuºind sã
iasã învingãtoare cu 1-0 în faþa echipei
din Tãmãdãu. Liderul CS Curcani a
scos-o definitiv din postura de
candidatã la PLAY-OFF pe Victoria
Chirnogi, cãreia i-a administrat o
înfrângere usturãtoare 5-1. Finanþiºtii
d-lui Sima au stins Steaua din
Radovanu ºi se îndepãrteazã de
nisipurile miºcãtoare ale retrogradãrii,
obþinând o victorie meritatã cu 5-1.
Derbiul suferinþei s-a încheiat cu
victoria la limitã 3-2 în favoarea

echipei din ªoldanu. Rapidul din
Ulmeni a deraiat la Sãruleºti, unde
câinii au muºcat zdravãn, reuºind sã
câºtige cu 4-3. Voinþa Nana a avut
pauzã, luând cele 3 puncte la masa
verde cu Gloria Valea Argovei. Etapa
de mâine programeazã câteva jocuri
ºoc: Fortuna Tãmãdãu-CS Curcani sau
a fi sau a nu fi în PLAY-OFF. Steaua
Radovanu-Voinþa Nana, joc în care
Nana are ocazia sã arate cã are forþã ºi
fãrã cifra octanicã a GPL-ului, ºi nu în
ultimul rând Unirea Spanþov-CS
Budeºti, un joc pentru menþinerea în
liga a IV-a. Un joc de palmares se
joacã la Chirnogi unde oaspeþi vor fi
Gloria Fundeni.

a

Sunt zile când trebuie sa ne reamintim sã Ultimã
or
fim mai buni, mai plini de dragoste cu
inima caldã ºi mai deschisã, când lumina
sfântã coboarã în casele ºi în inimile
noastre...

PAªTE FERICIT!
Preºedinte AJF, prof. Bratu Caþaros

M

Cristian Brânduºã
va arbitra FC Predeal FC Petrolistul Kaproni

eciul dintre echipele FC Predeal ºi
FC Petrolistul Kaproni, care se va
disputa astãzi de la ora 17:00 pe
stadionul Predeal, va fi arbitrat de o brigadã
din Cãlãraºi, avându-l la centru pe Cristian
Brânduºã, ajutat la cele douã linii de Ionel
Rãdulescu ºi Giani Drãguºin, arbitru de
rezervã fiind Dan Costin. Observatorul partidei
va fi Nicolae Tilihoi, fostul mare fotbalist al
Craiovei.

Paginã realizatã de
Mircea Brânduºã,
suporter AJF
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SC MEDIR SRL
CÃLÃRAªI
Executã ºi proiecteazã
lucrãri de
construcþii
civile ºi
industriale
instalaþii
alimentãri
cu apã
canalizãri
ºi staþii de
epurare
Prelungirea Bucureºti
Bl. I 39, parter
(în Parcul Florilor)

Mica publicitate
Închiriez spaþiu comercial, 68 mp, pe strada
Corniºei, la parter. Bloc B25. Douã grupuri
sanitare, ieºire pe strada Progresului. Unic
proprietar. 520 euro, negociabil. Telefon:
0722.524.940 si 0727.500.145.
--------------------------------------------------------Vând apartament 3 camere in CALARASI,
confort 1, et.2 din 4, 2 balcoane, centrala
proprie, AC, parchet. Strada Flacara nr.16,
Bl B22. 38.000 EUR., negociabil. Relatii la
0720124748, 0726803170.
--------------------------------------------------------Vând garaj, în zona „5 Cãlãraºi“. Relaþii la

telefon 0728.699.588.
--------------------------------------------------------Angajez curieri pedeºtri pentru oraºul
Cãlãraºi. Relaþii la telefon 0733.076.253.
--------------------------------------------------------Pierdut certificat ITP 0333/KD pentru
cisterna CL74 YUG. Se declarã nul.
--------------------------------------------------------Asistenþi medicali pentru spital MilanoItalia, cu contract de muncã,
international@arenajobs.ro. Telefon:
0374.008.188.
--------------------------------------------------------Vând apartament 3 camere, etaj 2 lângã
Bazar. Relatii la tel: 0722.567.771.

Publicitate outdoor
de mare impact

Zona 5
Cãlãraºi
Telefon: 0723/349.158.

...afli ce se-ntâmplã
Ziarul "Obiectiv" este editat de

SC LOTMAR PRESS SRL

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

--------------------------------------------------------Bani mulþi acasã. Chiar am vazut ca este
posibil! Munceºti acasã ºi câºtigi bani sigur
ºi comod! Este foarte serios! Detalii la
email www.mitzati@yahoo.com.
--------------------------------------------------------Închiriez apartament 2 camere - zona 10
Nivele, complet mobilat (apã caldã ºi
cãldurã), pe termen lung (1 -2 ani), pentru
suma de 200 euro/lunã (la încheierea
contractului doresc plata anticipatã pe 3
luni). Relatii la telefon: 0751.046.485.
--------------------------------------------------------Vând garsonierã, Strada ªtirbei Vodã, nr 4,
bl. M10, sc.1, etaj 1, renovata, intabulare,

cadastru. Preþ 40.000 euro negociabil.
Tel: 0741.176.030.
--------------------------------------------------------SC CENTA 3000 SRL închiriazã spaþii
comerciale. Tel: 0722.212.267.
--------------------------------------------------------SOCIETATE COMERCIALÃ EXECUTÃ
IZOLAÞII LA PREÞURI AVANTAJOASE.
TELEFON: 0731.039.440
--------------------------------------------------------Vând teren, 5,8960 ha, deschidere 115 m
pe DN 21 (ªos.Sloboziei), km.9. Preþ 10
euro/mp - negociabil. Telefon 0722.269.787.
----------------------------------------------------------

SUPER CELE MAI MICI
OFERTÃ! PREÞURI DIN ORAª
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).
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Bella Hair Studio

COAFOR, COSMETICÃ, MASAJ, REFLEXOTERAPIE, MANICHIURÃ, PEDICHIURÃ

B-dul Cuza Vodã, zona 5 Cãlãraºi, vizavi de staþia de taxi

SC ROMANOR SRL CÃLÃRAªI
Str. Gheorghe Lazãr, Nr 8, Telefoane: 0242.322602 sau 0728.088.800
www.obiectiv-online.ro
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Dormitor
Dormitor
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