
Primăria comunei Ştefan Vodă, Pentru participarea la concurs Candidaţii vor depune dosarele de 
judeţul Călăraşi, organizează în data candidaţii trebuie să îndeplinească participare la concurs în termen de 

00de 18.12.2020, ora 10  concurs de următoarele condiţii: 10 zile de la publicarea anunţului în 
recrutare pentru ocuparea Monitorul Oficial, partea a III a, la I. Guard
următoarelor posturi contractuale sediul unităţii. Condiţiile de Să fie cetăţean  român/UE cu 
vacante  în cadrul compartimentului participare şi bibliografia se afişază domiciliul în România;
administrativ, după cum urmează: la sediul instituţiei.Studii medii/generale

Relaţii suplimentare la sediul I. Guard (femeie de serviciu) Vechime: nu este cazul
Primăriei Ştefan Vodă, Str. 

Vechime: nu este cazulII. Muncitor Viorelelor, nr.114, persoană de 
II. MuncitorConcursul se va desfăşura astfel: contact Bogdan Daniel, tel/fax 
Să fie cetăţean  român/UE cu 0769041305,  E-mail: Proba scrisă în data de 18.12.2020, 
domiciliul în România; stefanvoda_cl@yahoo.comora 10.00.
Studii medii Primar,Interviul în data de 21.12.2020, ora 
Vechime: 15 ani10.00 Zardova Ionel
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În ciuda opoziţiei manifestată public, nu de acum ci de vreo 
10 ani încoace, primăriţa liberală a comunei Radovanu, 
Vasilica Dobrescu va fi, totuşi, nevoită să lucreze în 
Executivul Primăriei cu Ionuţ Gălbinaşu, rivalul său de la 
PSD, pe care l-a învins pe 27 septembrie, la scrutinul pentru 
locale, la o diferenţă de doar 15 voturi şi după cum susţin 
social – democraţii cu sprijinul secretarei Primăriei pe 
numele căreia a fost depusă şi o plângere în acest sens. 
Priviţi datele de mai jos şi veţi “sesiza” şi singuri diferenţele 
care pot face, lejer, obiectul unei cercetări...penale.
În cadrul unei şedinţe extraordinare, convocată la 
solicitarea celor 7 aleşi locali PSD şi la care au participat 12 
din cei 13 consilieri în funcţie, Gălbinaşu a preluat luni 
mandatul de viceprimar. Asta după ce săptămâna trecută, 
în cadrul unei şedinţe ordinare, primăriţa a reuşit, la “procedură”, mai cu seamă că deţin majoritatea simplă şi 
capătul unui scandal la care au trebuit să intervină şi câţiva nici unul dintre ei nu intenţionează să trădeze, adică să 
poliţişti, să retragă de pe ordinea de zi Proiectul de hotărâre treacă în barca primăriţei care deşi este din 2008 la cârma 
privind alegerea viceprimarului. De data asta, în prezenţa Primăriei, rezultatele muncii sale sunt sublime dar lipsesc 
întregii conducerii a Consiliului Judeţean, Dobrescu a tăcut, cu desăvârşire.
nu s-a mai dat în spectacol, permiţând desfăşurarea în 

Rezultate alegeri locale Radovanu    condiţii normale, civilizate, a şedinţei în cadrul căreia aleşii 
liberali, 5 la număr, cel de-al 6-lea fiind suspect COVID, n-au – 27 septembrie
dorit să avanseze nicio propunere, conştienţi că demersul 

n Primărielor seamănă fix cu o frecţie la picior de scaun. 
Vasilica Dobrescu (PNL): 1110 voturi / 48,94%Dacă prefectul judeţului, Marian Stoica, pus în funcţie la 

începutul anului de PNL, nu va ataca în contencios, Ionuţ Gălbinaşu (PSD): 1095 voturi / 48,28%
proiectul adoptat luni, atunci Ionuţ Gălbinaşu îşi va putea n Consiliul Local
continua mandatul de viceprimar pe care l-a mai deţinut şi 

PSD: 7 mandate (1072 voturi)în trecut. În caz contrar, social – democraţii nu sunt dispuşi 
PNL: 6 mandate (1029 voturi)să renunţe, anunţând deja că intenţionează să reia întreaga 

n Liga a 2-a / Et. 14: Dunărea Călăraşi – CS Mioveni 1-0 (0-0)

Impactul Programului Interreg V-A România-Bulgaria îmbunătăţire a calităţii vieţii, o creştere a mobilităţii 
asupra zonei transfrontaliere dintre România şi muncii etc. iar îmbunătăţirea managementului 
Bulgaria a fost evaluat recent, concluzia fiind că comun al riscurilor a fost sprijinită în mod 
Programul este unul matur, care contribuie la semnificativ de către iniţiativele finanţate în cadrul 
dezvoltarea infrastructurii de transport şi la Programului. De asemenea, analiza a confirmat 
dezvoltarea soluţiilor comune pentru managementul faptul că Programul are o contribuţie importantă la 
riscurilor precum şi la dezvoltarea turismului şi a progresul înregistrat în domeniul moştenirii culturale 
relaţiilor dintre diverse instituţii din regiune, din regiune, 34 de noi produse turistice integrate 
conform Raportului de Evaluare a Impactului aşteptând turiştii dornici să descopere frumuseţile şi 
Programului Interreg V-A Romania-Bulgaria. Prin tradiţiile din zonă şi datorită celor 120 km de drumuri 
analiza performanţelor actuale care a stat la baza modernizaţi până în acest moment, peste 600.000 de 
realizării raportului, este oferit un punct de vedere oameni beneficiază de o reţea de drumuri 
independent asupra impactului şi sustenabilităţii îmbunătăţită.

Programului şi de Control de Prim Nivel pentru programului şi, în egală măsură, pentru a contribui la În cadrul Programului Interreg V-A România – beneficiarii din România. Ministerul Lucrărilor elaborarea următorului program. Bulgaria, Biroul Regional pentru Cooperare Publice, Dezvoltării şi Administraţiei din România are 
Conform raportului, Programul este considerat în Transfrontalieră Călăraşi pentru graniţa România – rolul de Autoritate de Management iar Ministerul 
zona transfrontalieră drept o oportunitate foarte Bulgaria are rolul de Secretariat Comun al Dezvoltării Regionale şi Lucrărilor Publice din 
relevantă pentru nevoile comunităţilor în timp ce Bulgaria are rolul de Autoritate Naţională.
managementul şi controlul din cadrul Programului Multe alte concluzii, rezultate, informaţii şi date 
sunt apreciate ca foarte eficiente. statistice sunt disponibile în Raportul de Evaluare a 

Impactului, pe care îl găsiţi împreună cu anexele pe Totodată, Programul a înlesnit o importantă creştere 
p a g i n a  d e  i n t e r n e t  a  p r o g r a m u l u i ,  în creearea relaţiilor de cooperare în mediul de 
www.interregrobg.eu.afaceri din zona trasfrontalieră, ceea ce implică şi o 

www.interregrobg.eu
      Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene

A fost evaluat impactul Programului Interreg V-A România-Bulgaria

Continuă procesul de reabilitare şi modernizare a drumurilor 
judeţene. Luni a fost inaugurat DJ-ul care leagă localităţile 
Vasilaţi şi Frumuşani, o investiţie de 4,5 milioane lei, realizată de 
SC Drumuri şi Poduri SA şi suportată integral din bugetul 
Consiliului Judeţean. “Este o promisiune asumată pe care am 
finalizat-o cu succes în beneficiul locuitorilor din această zonă” 
a spus preşedintele Consiliului Judeţean, Vasile Iliuţă care a 
continuat “E o investiţie, ca lungime de 4,5 km, în valoare de 
4,5 milioane lei, sumă pe care Consiliul Judeţean a adus-o în 
Vasilaţi. Discuţiile privind reabilitarea şi modernizarea acestui 
drum au demarat la finele lunii martie iar la începutul lunii 
iunie ne-am apucat de treabă. Din păcate pe 10 august, 
lucrările au fost sistate la ordinul fostului vicepreşedinte Barbu 
pe motiv că e o lucrare electorală. E o mare realizare de care 
se vor bucura cetăţenii din Vasilaţi dar şi din zonele limitrofe 
care se vor putea deplasa în condiţii optime, de acum, spre 
Capitală.” a spus Iliuţă.
Primarul localităţii Vasilaţi, Lucian Vasile, a salutat investiţia 
finalizată într-un timp record. “Sincer, mă aşteptam să nu se 
mai termine dar iată că lucrările s-au finalizat până la urmă. 
Sunt extrem de mulţumit în condiţiile în care lucrările au fost 
întrerupte chiar înaintea startului campaniei electorale de la 
locale. Vă mulţumesc, dle preşedinte, şi în numele cetăţenilor 
care şi-au dorit acest drum încă din vremea lui Filipescu. Iată 
că s-a finalizat în timpul mandatului dvs. Este într-adevăr o 
investiţie necesară, benefică.” a declarat Lucian Vasile.
În altă ordine de idei, preşedintele Vasile Iliuţă a mai subliniat că 
pentru următorii 4 ani, obiectivul CJ Călăraşi este reabilitarea şi 
asfaltarea a încă 150 de km de drumuri judeţene, alocarea 
bugetară anuală fiind estimată la suma de 20 de milioane de lei. 
“În ultimii 3 ani, cred că am asfaltat în jur de 110 km de 
drumuri judeţene, în condiţiile în care înainte să preiau 
mandatul se realizau în jur de 4, 5 km. Ne-am propus ca în 
următorii 4 ani să asfaltăm în jur de 150 de km, prevăzând şi o 
alocare anuală de 20 de milioane de lei. “Repornim 
Călăraşiul!” nu e doar un simplu slogan de campanie, ci o 
obligaţie faţă de cetăţenii acestui judeţ care ne-au conferit 
încrederea pentru a construi lucruri durabile.” a conchis liderul 
CJ Călăraşi, Vasile Iliuţă.

Recolta Gheorghe Doja şi ACSM Olteniţa s-au întâlnit 
abia duminica trecută în meci contând pentru prima 
etapă a returului ligii a 3-a deşi meciul fusese 
programat pe 14 noiembrie. Gazdele şi-au luat revanşa 
după eşecul suferit la Olteniţa, în tur (scor 4-0), 
câştigând acum cu 4-1, rezultat care le propulsează pe 
locul 8 în topul Seriei a 3-a.
Cu 7 înfrângeri consecutive, Olteniţa “iernează” pe 
ultima treaptă a clasamentului, totalizând doar 4 
puncte.
În această rundă a 10-a, modelenii de la Înainte au fost 
învinşi în deplasare de FC Viitorul 2 cu 1-0 iar Agricola a 
trecut de Gloria Albeşti la Borcea cu 2-0.
Pe primul loc se află CS Afumaţi cu 28 de puncte, 

cu câte 15 puncte fiecare dar departajate de golaveraj.ilfovenii fiind secondaţi de Mostiştea Ulmu cu 21 de 
puncte. Pe 3 se situează Axiopolis Cernavodă cu 18 Campionatul se reia anul viitor pe 13 martie când ar 
puncte. Înainte Modelu şi Agricola Borcea sunt vecine trebui să aibă loc meciurile rundei a 11-a. Returul se va 
în clasament ocupând locurile 5 şi respectiv 6, ambele încheia pe 30 aprilie 2021.

Casa Fotbalului a găzduit luni, 9 noiembrie, tragerea la 
sorţi a duelurilor din şaisprezecimile de finală ale Cupei 
României, ediţia 2020-2021. În această rundă vor intra 
în competiţie şi cluburile din Liga 1.
Dunărea Călăraşi se va duela în deplasare cu CSC 
Sânmartin, echipă aflată în acest moment pe locul 6 în 
topul Seriei a 10-a a ligii a 3-a. Formaţia bihoreană s-a 
calificat în 16-imi trecând succesiv de Luceafărul 
Oradea (et. 2) cu 8-7, de Sportul Şimleu Silvaniei (et. 
3), cu 2-1 şi de Fotbal Comuna Recea (et. 4) cu 4-3. 
Echipa noastră a învins-o în runda precedentă pe 
Mostiştea Ulmu cu 2-1.
În urma procedurii au fost stabilite următoarele 
meciuri, programate după cum urmează:
n Vineri, 27 noiembrie
18.00 Chindia Târgovişte – Hermannstadt
20.45 Progresul Spartac – Universitatea Craiova
n Sâmbătă, 28 noiembrie
11.00 Turris Tr Măgurele – Sepsi Sf. Gheorghe
12.00 CSC Sânmartin – Dunărea Călăraşi
13.15 U Craiova 1948 – ASU Poli Timişoara
13.30 Farul Constanţa – Academica Clinceni
13.30 Concordia Chiajna – FC Botoşani
13.30 Viitorul Pandurii – FC Argeş
18.00 Ceahlăul Piatra Neamţ – Petrolul Ploieşti
20.45 Dinamo – Viitorul Constanţa
n Duminică, 29 noiembrie
12.15 Ripensia Timişoara – Astra Giurgiu
13.30 ACS Huşana Huşi – Universitatea Cluj
17.30 FC Voluntari – Gaz Metan Mediaş
20.30 Politehnica Iaşi – CFR Cluj
n Luni, 30 noiembrie
18.00 AFK Csikszereda – UTA Arad
20.45 Gloria Buzău – FCSB
Partidele se vor desfăşura în conformitate cu 
prevederile articolului 30 din ROAF, “Organizarea şi 
programarea Cupei României”. În caz de egalitate după 
90 de minute de joc, se procedează la prelungiri şi, 
după caz, la executarea loviturilor de departajare din 
punctul de pedeapsă.continentală, adversară care nu mai 

găsea colţul ringului să se ascundă de 
ploaia de lovituri ce s-a abătut, ca o 
furtună, asupra ei.  În ultima repriză, 
meciul a fost oprit de arbitrul de ring, şi 
rusoaica a fost numărată, astfel victoria 
nemaiputând fi pusă la îndoială.Minunea s-a întâmplat! Pugilista 

călărăşeană, Loredana Marin (CSM) a Felicitări Loredana, felicitări Costică 
devenit astăzi campioană europeană de Bebeşelea! Suntem mândri de voi. Aţi 
tineret. În finala cat. 60 kg, Loredana s-a făcut cinste ţării noastre, imnul 
impus în faţa rusoaicei, Vladlena României răsunând cu putere, încă o 
Bezlapova. Antrenată la Călăraşi de dată, într-un nou colţ de lume. Iată că se 
inimosul prof. Constantin Bebeşelea, pot face lucruri minunate şi în 
Loredana Marin a trecut în sferturi de România!” a fost mesajul transmis pe 
bulgăroaica Anna Maria Dyalova (scor 5- Facebook de directorul CSM Călăraşi, 
0) iar în semifinale de Cristina Chiper Dumitru Chirilă.
(Moldova), scor 3-0. întâlnească pe Vladlena BEZLAPOVA, 
Loredana Marin este multiplă campioană Ediţia din acest an s-a desfăşurat în campioana Rusiei, ţara cu cel mai 
a României iar în urmă cu un an a ocupat oraşul Budva (Muntenegru / 11-23 puternic box amator din lume.
locul 5 la Campionatul European de noiembrie) şi a adunat la start 175 de Loredana, care şi-a dorit enorm 
Juniori. puglişti (băieţi şi fete) din 22 de ţări. câştigarea titlului european, fără să fie 

Competiţia s-a disputant cu respectarea “După un parcurs în care şi-a depăşit timorată de numele ţării din care 
strictă a unui regulament medical categoric adversarele întâlnite, tânăra şi provenea adversara sa, a atacat din 

frumoasa noastră sportivă s-a calificat aprobat de Confederaţia europeană a prima secundă a meciului, dominându-şi 
în finala concursului, unde urma să o boxului. copios valoroasa adversară din finala 

Încă o promisiune onorată: DJ-
ul care leagă localităţile Vasilaţi 
şi Frumuşani a fost modernizat!

n Radovanu

I. Gălbinaşu (PSD) a preluat luni mandatul de viceprimar

ROMÂNIA / JUDEŢUL  CĂLĂRAŞI

PRIMĂRIA ŞTEFAN VODĂ
Adresa: Strada Viorelelor, nr. 114; Cod fiscal: 4133000; email: stefanvoda_cl@yahoo.com

ANUNŢ

1. CS Afumaţi 10 9 1 0 23-4 28

2. Mostiştea Ulmu 10 6 3 1 18-6 21

3. Axiopolis Cernavodă 10 5 3 2 29-17 18

4. FC Viitorul II 10 5 2 3 23-18 17

5. Înainte Modelu 10 5 0 5 21-13 15

6. Agricola Borcea 10 5 0 5 26-23 15

7. SC Popeşti Leordeni 10 3 2 5 13-14 11

8. Recolta Gh. Doja 10 3 0 7 10-30 9

9. Gloria Albeşti 10 2 0 8 11-21 6

10. CSM Olteniţa 10 1 1 8 11-39 4

Program etape viitoare: 

Et. 11 / 13 martie 2021; Et. 12 / 20 martie; Et. 13 / 27 martie; Et. 14 / 
3 aprilie; Et. 15 / 10 aprilie; Et. 16 / 17 aprilie; Et. 17 / 24 aprilie; Et. 18 
/ 30 aprilie

Clasament
n Liga a 3-a

CSM Olteniţa a pierdut şi restanţa cu Recolta!

n FOTBAL

CSC Sânmartin - Dunărea 
Călăraşi, în 16-imile de 

finală ale Cupei României

n BOX

Loredana Marin (CSM Călăraşi), 
campioană europeană de tineret!

disputa restanţa cu Turris iar o săptămână 
mai târziu va evolua pe Cluj Arena împotriva 
Universităţii, în ultimul meci al anului.

Dunărea Călăraşi – CS 
Mioveni 1-0

A marcat: Valentin Alexanderu (56)

Dunărea: 12. Răzvan Began – 27. Teodor 
Caragea, 20. Bogdan Şandru, 6. Kamil 
Wiktorski, 18. Robert Sălceanu – 11. Sandro 
Djuric, 11. Alin Cârstocea – 7. Mădălin 
Tudoran (21. Mădălin Calu, 84'), 90. 
Saifeddine Alami (14. Ariel Lopez, 71'), 70. 
Alexandru Ciucur (8. Marius Fotescu, 52') – 
19. Valentin Alexandru.

Rezerve: 1. Stefan Krell – 4. Adrian Bedea, 
73. Charles Acolatse, 28. Andrei Rus, 10. 
Adrian Zaluschi, 29. Costin Petre.
Antrenor: Cristian Pustai
CS Mioveni: 22. Iustin Popescu – 26. Dorinel 

mai târziu, Pelici îl schimbă pe Garutti, Oancea, 14. Alexandru Iacob, 24. Garutti Toate punctele au rămas miercuri la 
salvându-şi probabil echipa de o posibilă Gomez (5. Robert Gherghe, 41'), 18. Alin Călăraşi! Cu ceva emoţii, Dunărea a 
eliminare. Şerban (2. Adrian Mar, 76'), 7. Daniel Toma, 

câştigat bătălia cu CS Mioveni, scor   16. Ionuţ Rădescu (20. Laurenţiu Marinescu, Echilibrul se rupe în partea a doua, mai exact 
1-0, graţie golului superb marcat în 63'), 8. Szilard Veres (11. Mihai Isfan, 63'), 9. în minutul 56. Corner de pe dreapta, balonul 

Davide Massaro (21. Sergiu Negruţ, 76'), 6. este reluat perfect cu capul de Vali minutul 56 de Valentin Alexandru.
Ionuţ Burnea, 90. Bogdan Rusu.Alexandru, de la colţul scurt, intervenţia lui 
Rezerve: 12. Bogdan Preda – 4. Andrei Justin Popescu, portarul dorit în vară la “Galben – albaştrii” au început prudent, 
Traşcu, 10. Valentin Coşereanu, 25. Sebastian Călăraşi fiind inutilă.expediind primul şut, dar peste poartă, abia 
Ivan.Şi pentru că nici un necaz nu vine singur, în în minutul 9, prin Şandru care a executat o 
Antrenor: Alexandru Pelici.minutul 73, CS Mioveni rămâne în 10.Al. lovitură liberă de la circa 30 de metri.

Iacob vede al doilea “galben” pentru un henţ Au arbitrat: Cristian Georgescu (Bucureşti) - Câteva minute mai târziu, Mioveniul putea 
la 20 de metri (pe primul l-a încasat în Daniel Hulubei (Vaslui) şi George Turcu deschide scorul. În urma unui corner, balonul 
minutul 68!), fiind eliminat. (Bucureşti); Rezervă: Nicolae Breoi (Ploieşti); ajunge la Garutti Gomez care reia din 2 metri 

Observatori: Marian Deaconu (Ploieşti) şi Deşi în inferioritate, oaspeţii nu renunţă, însă Sălcianu reuşeşte să respingă de pe linia 
Lucian Carjă (Constanţa).forţează egalarea însă tabela rămâne porţii.

nemodificată. Dunărea care putea să-şi Cartonaşe galbene: R. Began (45'), T. În minutul 23, oaspeţii desenează frumos pe 
majoreze diferenţa în al 3 lea minut al Caragea (88'), A. Lopez (90+4') / Garutti (9'), gazonul verde. Massaro deviază cu câlcâiul 
prelungirilor dacă acelaşi Vali Alexandru, D. Massaro (42'), S. Veres (55'), Al. Iacob (68', pentru Rusu care trimite o pasă pe culoar lui 
rămas singur în careu, n-ar fi fost blocat în 73'), D. Toma (77'), B. Rusu (90')Rădescu dar Began intervine şi respinge până 
momentul pasei, bifează a 7-a victorie Cartonaşe roşii: Al. Iacob (CS Mioveni – 73')la... Massaro care reia cu boltă deşi “trecuse” 
stagională, contabilizând până acum nu mai Clasament: 1. U Craiova 1948 – 27p (13j); 2. de portarul nostru.
puţin de 23 de puncte. ASU Poli – 24p (13j); 3. Dunărea – 23p (12J); Dunărea revine în ofensivă ratând o bună 
Urmează 3 meciuri “de foc”. Sâmbătă, elevii 4. Viitorul Pandurii – 23p (13j); 5. ocazie în minutul 30 prin Valentin Alexandru 
lui Pustai vor forţa pătrunderea în optimile Metaloglobus – 22p (14j); 6. FC Rapid – 22p care reia spectaculos cu capul dar balonul 
de finală ale Cupei României ţintind victoria (12j).trece puţin peste bara transversală. Meciul 
cu CSC Sânmartin, programată în deplasare Partidele FK Csikszereda – Univ. Cluj şi FC parcă se încinge, în minutul 39, Garutti ar fi 
de la ora 13.30 de minute. Rapid – CSM Reşiţa s-au desfăşurat joi, 26 trebuit să vadă al doilea cartonaş galben şi 

noiembrie, după închiderea ediţiei. Jocul Pe 1 decembrie, în campionat, de la ora implicit pe cel roşu dar este iertat de 
Ripensia – Farul a fost amânat.16.45 de minute, în nocturnă, Dunărea va centralul Cristian Georgescu. Două minute 

 Victorie cu emoţii!

AVI Galina Cooperativa Agricolă anunţă publicul 
interesat asupra depunerii solicitării de emitere 

a acordului de mediu pentru proiectul 
“IMOBILE DEPOZITARE ŞI PROCESARE PRODUSE 

AGRICOLE” propus a fi amplasat în judeţul 
Călăraşi, comuna Ştefan Vodă, UTR 4 (Fostul IAS 

Drumu Subţire), nr. cadastral 5205.
Informaţii privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul APM Călăraşi, Şos. 
Chiciului, Nr. 2, jud. Călăraşi şi la sediul 
titularului, judeţul Călăraşi, sat Modelu, 

comuna Modelu, str. Călăraşi, nr. 89, cam.2, în 
zilele de luni-vineri, între orele 08.00-16.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la 

sediul APM Călăraşi.

Anunţ public privind 
depunerea solicitării de 

emitere a acordului de mediu



Primăria comunei Ştefan Vodă, Pentru participarea la concurs Candidaţii vor depune dosarele de 
judeţul Călăraşi, organizează în data candidaţii trebuie să îndeplinească participare la concurs în termen de 

00de 18.12.2020, ora 10  concurs de următoarele condiţii: 10 zile de la publicarea anunţului în 
recrutare pentru ocuparea Monitorul Oficial, partea a III a, la I. Guard
următoarelor posturi contractuale sediul unităţii. Condiţiile de Să fie cetăţean  român/UE cu 
vacante  în cadrul compartimentului participare şi bibliografia se afişază domiciliul în România;
administrativ, după cum urmează: la sediul instituţiei.Studii medii/generale

Relaţii suplimentare la sediul I. Guard (femeie de serviciu) Vechime: nu este cazul
Primăriei Ştefan Vodă, Str. 

Vechime: nu este cazulII. Muncitor Viorelelor, nr.114, persoană de 
II. MuncitorConcursul se va desfăşura astfel: contact Bogdan Daniel, tel/fax 
Să fie cetăţean  român/UE cu 0769041305,  E-mail: Proba scrisă în data de 18.12.2020, 
domiciliul în România; stefanvoda_cl@yahoo.comora 10.00.
Studii medii Primar,Interviul în data de 21.12.2020, ora 
Vechime: 15 ani10.00 Zardova Ionel

7ACTUALITATE 6 ACTUALITATE

În ciuda opoziţiei manifestată public, nu de acum ci de vreo 
10 ani încoace, primăriţa liberală a comunei Radovanu, 
Vasilica Dobrescu va fi, totuşi, nevoită să lucreze în 
Executivul Primăriei cu Ionuţ Gălbinaşu, rivalul său de la 
PSD, pe care l-a învins pe 27 septembrie, la scrutinul pentru 
locale, la o diferenţă de doar 15 voturi şi după cum susţin 
social – democraţii cu sprijinul secretarei Primăriei pe 
numele căreia a fost depusă şi o plângere în acest sens. 
Priviţi datele de mai jos şi veţi “sesiza” şi singuri diferenţele 
care pot face, lejer, obiectul unei cercetări...penale.
În cadrul unei şedinţe extraordinare, convocată la 
solicitarea celor 7 aleşi locali PSD şi la care au participat 12 
din cei 13 consilieri în funcţie, Gălbinaşu a preluat luni 
mandatul de viceprimar. Asta după ce săptămâna trecută, 
în cadrul unei şedinţe ordinare, primăriţa a reuşit, la “procedură”, mai cu seamă că deţin majoritatea simplă şi 
capătul unui scandal la care au trebuit să intervină şi câţiva nici unul dintre ei nu intenţionează să trădeze, adică să 
poliţişti, să retragă de pe ordinea de zi Proiectul de hotărâre treacă în barca primăriţei care deşi este din 2008 la cârma 
privind alegerea viceprimarului. De data asta, în prezenţa Primăriei, rezultatele muncii sale sunt sublime dar lipsesc 
întregii conducerii a Consiliului Judeţean, Dobrescu a tăcut, cu desăvârşire.
nu s-a mai dat în spectacol, permiţând desfăşurarea în 

Rezultate alegeri locale Radovanu    condiţii normale, civilizate, a şedinţei în cadrul căreia aleşii 
liberali, 5 la număr, cel de-al 6-lea fiind suspect COVID, n-au – 27 septembrie
dorit să avanseze nicio propunere, conştienţi că demersul 

n Primărielor seamănă fix cu o frecţie la picior de scaun. 
Vasilica Dobrescu (PNL): 1110 voturi / 48,94%Dacă prefectul judeţului, Marian Stoica, pus în funcţie la 

începutul anului de PNL, nu va ataca în contencios, Ionuţ Gălbinaşu (PSD): 1095 voturi / 48,28%
proiectul adoptat luni, atunci Ionuţ Gălbinaşu îşi va putea n Consiliul Local
continua mandatul de viceprimar pe care l-a mai deţinut şi 

PSD: 7 mandate (1072 voturi)în trecut. În caz contrar, social – democraţii nu sunt dispuşi 
PNL: 6 mandate (1029 voturi)să renunţe, anunţând deja că intenţionează să reia întreaga 

n Liga a 2-a / Et. 14: Dunărea Călăraşi – CS Mioveni 1-0 (0-0)

Impactul Programului Interreg V-A România-Bulgaria îmbunătăţire a calităţii vieţii, o creştere a mobilităţii 
asupra zonei transfrontaliere dintre România şi muncii etc. iar îmbunătăţirea managementului 
Bulgaria a fost evaluat recent, concluzia fiind că comun al riscurilor a fost sprijinită în mod 
Programul este unul matur, care contribuie la semnificativ de către iniţiativele finanţate în cadrul 
dezvoltarea infrastructurii de transport şi la Programului. De asemenea, analiza a confirmat 
dezvoltarea soluţiilor comune pentru managementul faptul că Programul are o contribuţie importantă la 
riscurilor precum şi la dezvoltarea turismului şi a progresul înregistrat în domeniul moştenirii culturale 
relaţiilor dintre diverse instituţii din regiune, din regiune, 34 de noi produse turistice integrate 
conform Raportului de Evaluare a Impactului aşteptând turiştii dornici să descopere frumuseţile şi 
Programului Interreg V-A Romania-Bulgaria. Prin tradiţiile din zonă şi datorită celor 120 km de drumuri 
analiza performanţelor actuale care a stat la baza modernizaţi până în acest moment, peste 600.000 de 
realizării raportului, este oferit un punct de vedere oameni beneficiază de o reţea de drumuri 
independent asupra impactului şi sustenabilităţii îmbunătăţită.

Programului şi de Control de Prim Nivel pentru programului şi, în egală măsură, pentru a contribui la În cadrul Programului Interreg V-A România – beneficiarii din România. Ministerul Lucrărilor elaborarea următorului program. Bulgaria, Biroul Regional pentru Cooperare Publice, Dezvoltării şi Administraţiei din România are 
Conform raportului, Programul este considerat în Transfrontalieră Călăraşi pentru graniţa România – rolul de Autoritate de Management iar Ministerul 
zona transfrontalieră drept o oportunitate foarte Bulgaria are rolul de Secretariat Comun al Dezvoltării Regionale şi Lucrărilor Publice din 
relevantă pentru nevoile comunităţilor în timp ce Bulgaria are rolul de Autoritate Naţională.
managementul şi controlul din cadrul Programului Multe alte concluzii, rezultate, informaţii şi date 
sunt apreciate ca foarte eficiente. statistice sunt disponibile în Raportul de Evaluare a 

Impactului, pe care îl găsiţi împreună cu anexele pe Totodată, Programul a înlesnit o importantă creştere 
p a g i n a  d e  i n t e r n e t  a  p r o g r a m u l u i ,  în creearea relaţiilor de cooperare în mediul de 
www.interregrobg.eu.afaceri din zona trasfrontalieră, ceea ce implică şi o 

www.interregrobg.eu
      Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene

A fost evaluat impactul Programului Interreg V-A România-Bulgaria

Continuă procesul de reabilitare şi modernizare a drumurilor 
judeţene. Luni a fost inaugurat DJ-ul care leagă localităţile 
Vasilaţi şi Frumuşani, o investiţie de 4,5 milioane lei, realizată de 
SC Drumuri şi Poduri SA şi suportată integral din bugetul 
Consiliului Judeţean. “Este o promisiune asumată pe care am 
finalizat-o cu succes în beneficiul locuitorilor din această zonă” 
a spus preşedintele Consiliului Judeţean, Vasile Iliuţă care a 
continuat “E o investiţie, ca lungime de 4,5 km, în valoare de 
4,5 milioane lei, sumă pe care Consiliul Judeţean a adus-o în 
Vasilaţi. Discuţiile privind reabilitarea şi modernizarea acestui 
drum au demarat la finele lunii martie iar la începutul lunii 
iunie ne-am apucat de treabă. Din păcate pe 10 august, 
lucrările au fost sistate la ordinul fostului vicepreşedinte Barbu 
pe motiv că e o lucrare electorală. E o mare realizare de care 
se vor bucura cetăţenii din Vasilaţi dar şi din zonele limitrofe 
care se vor putea deplasa în condiţii optime, de acum, spre 
Capitală.” a spus Iliuţă.
Primarul localităţii Vasilaţi, Lucian Vasile, a salutat investiţia 
finalizată într-un timp record. “Sincer, mă aşteptam să nu se 
mai termine dar iată că lucrările s-au finalizat până la urmă. 
Sunt extrem de mulţumit în condiţiile în care lucrările au fost 
întrerupte chiar înaintea startului campaniei electorale de la 
locale. Vă mulţumesc, dle preşedinte, şi în numele cetăţenilor 
care şi-au dorit acest drum încă din vremea lui Filipescu. Iată 
că s-a finalizat în timpul mandatului dvs. Este într-adevăr o 
investiţie necesară, benefică.” a declarat Lucian Vasile.
În altă ordine de idei, preşedintele Vasile Iliuţă a mai subliniat că 
pentru următorii 4 ani, obiectivul CJ Călăraşi este reabilitarea şi 
asfaltarea a încă 150 de km de drumuri judeţene, alocarea 
bugetară anuală fiind estimată la suma de 20 de milioane de lei. 
“În ultimii 3 ani, cred că am asfaltat în jur de 110 km de 
drumuri judeţene, în condiţiile în care înainte să preiau 
mandatul se realizau în jur de 4, 5 km. Ne-am propus ca în 
următorii 4 ani să asfaltăm în jur de 150 de km, prevăzând şi o 
alocare anuală de 20 de milioane de lei. “Repornim 
Călăraşiul!” nu e doar un simplu slogan de campanie, ci o 
obligaţie faţă de cetăţenii acestui judeţ care ne-au conferit 
încrederea pentru a construi lucruri durabile.” a conchis liderul 
CJ Călăraşi, Vasile Iliuţă.

Recolta Gheorghe Doja şi ACSM Olteniţa s-au întâlnit 
abia duminica trecută în meci contând pentru prima 
etapă a returului ligii a 3-a deşi meciul fusese 
programat pe 14 noiembrie. Gazdele şi-au luat revanşa 
după eşecul suferit la Olteniţa, în tur (scor 4-0), 
câştigând acum cu 4-1, rezultat care le propulsează pe 
locul 8 în topul Seriei a 3-a.
Cu 7 înfrângeri consecutive, Olteniţa “iernează” pe 
ultima treaptă a clasamentului, totalizând doar 4 
puncte.
În această rundă a 10-a, modelenii de la Înainte au fost 
învinşi în deplasare de FC Viitorul 2 cu 1-0 iar Agricola a 
trecut de Gloria Albeşti la Borcea cu 2-0.
Pe primul loc se află CS Afumaţi cu 28 de puncte, 

cu câte 15 puncte fiecare dar departajate de golaveraj.ilfovenii fiind secondaţi de Mostiştea Ulmu cu 21 de 
puncte. Pe 3 se situează Axiopolis Cernavodă cu 18 Campionatul se reia anul viitor pe 13 martie când ar 
puncte. Înainte Modelu şi Agricola Borcea sunt vecine trebui să aibă loc meciurile rundei a 11-a. Returul se va 
în clasament ocupând locurile 5 şi respectiv 6, ambele încheia pe 30 aprilie 2021.

Casa Fotbalului a găzduit luni, 9 noiembrie, tragerea la 
sorţi a duelurilor din şaisprezecimile de finală ale Cupei 
României, ediţia 2020-2021. În această rundă vor intra 
în competiţie şi cluburile din Liga 1.
Dunărea Călăraşi se va duela în deplasare cu CSC 
Sânmartin, echipă aflată în acest moment pe locul 6 în 
topul Seriei a 10-a a ligii a 3-a. Formaţia bihoreană s-a 
calificat în 16-imi trecând succesiv de Luceafărul 
Oradea (et. 2) cu 8-7, de Sportul Şimleu Silvaniei (et. 
3), cu 2-1 şi de Fotbal Comuna Recea (et. 4) cu 4-3. 
Echipa noastră a învins-o în runda precedentă pe 
Mostiştea Ulmu cu 2-1.
În urma procedurii au fost stabilite următoarele 
meciuri, programate după cum urmează:
n Vineri, 27 noiembrie
18.00 Chindia Târgovişte – Hermannstadt
20.45 Progresul Spartac – Universitatea Craiova
n Sâmbătă, 28 noiembrie
11.00 Turris Tr Măgurele – Sepsi Sf. Gheorghe
12.00 CSC Sânmartin – Dunărea Călăraşi
13.15 U Craiova 1948 – ASU Poli Timişoara
13.30 Farul Constanţa – Academica Clinceni
13.30 Concordia Chiajna – FC Botoşani
13.30 Viitorul Pandurii – FC Argeş
18.00 Ceahlăul Piatra Neamţ – Petrolul Ploieşti
20.45 Dinamo – Viitorul Constanţa
n Duminică, 29 noiembrie
12.15 Ripensia Timişoara – Astra Giurgiu
13.30 ACS Huşana Huşi – Universitatea Cluj
17.30 FC Voluntari – Gaz Metan Mediaş
20.30 Politehnica Iaşi – CFR Cluj
n Luni, 30 noiembrie
18.00 AFK Csikszereda – UTA Arad
20.45 Gloria Buzău – FCSB
Partidele se vor desfăşura în conformitate cu 
prevederile articolului 30 din ROAF, “Organizarea şi 
programarea Cupei României”. În caz de egalitate după 
90 de minute de joc, se procedează la prelungiri şi, 
după caz, la executarea loviturilor de departajare din 
punctul de pedeapsă.continentală, adversară care nu mai 

găsea colţul ringului să se ascundă de 
ploaia de lovituri ce s-a abătut, ca o 
furtună, asupra ei.  În ultima repriză, 
meciul a fost oprit de arbitrul de ring, şi 
rusoaica a fost numărată, astfel victoria 
nemaiputând fi pusă la îndoială.Minunea s-a întâmplat! Pugilista 

călărăşeană, Loredana Marin (CSM) a Felicitări Loredana, felicitări Costică 
devenit astăzi campioană europeană de Bebeşelea! Suntem mândri de voi. Aţi 
tineret. În finala cat. 60 kg, Loredana s-a făcut cinste ţării noastre, imnul 
impus în faţa rusoaicei, Vladlena României răsunând cu putere, încă o 
Bezlapova. Antrenată la Călăraşi de dată, într-un nou colţ de lume. Iată că se 
inimosul prof. Constantin Bebeşelea, pot face lucruri minunate şi în 
Loredana Marin a trecut în sferturi de România!” a fost mesajul transmis pe 
bulgăroaica Anna Maria Dyalova (scor 5- Facebook de directorul CSM Călăraşi, 
0) iar în semifinale de Cristina Chiper Dumitru Chirilă.
(Moldova), scor 3-0. întâlnească pe Vladlena BEZLAPOVA, 
Loredana Marin este multiplă campioană Ediţia din acest an s-a desfăşurat în campioana Rusiei, ţara cu cel mai 
a României iar în urmă cu un an a ocupat oraşul Budva (Muntenegru / 11-23 puternic box amator din lume.
locul 5 la Campionatul European de noiembrie) şi a adunat la start 175 de Loredana, care şi-a dorit enorm 
Juniori. puglişti (băieţi şi fete) din 22 de ţări. câştigarea titlului european, fără să fie 

Competiţia s-a disputant cu respectarea “După un parcurs în care şi-a depăşit timorată de numele ţării din care 
strictă a unui regulament medical categoric adversarele întâlnite, tânăra şi provenea adversara sa, a atacat din 

frumoasa noastră sportivă s-a calificat aprobat de Confederaţia europeană a prima secundă a meciului, dominându-şi 
în finala concursului, unde urma să o boxului. copios valoroasa adversară din finala 

Încă o promisiune onorată: DJ-
ul care leagă localităţile Vasilaţi 
şi Frumuşani a fost modernizat!

n Radovanu

I. Gălbinaşu (PSD) a preluat luni mandatul de viceprimar

ROMÂNIA / JUDEŢUL  CĂLĂRAŞI

PRIMĂRIA ŞTEFAN VODĂ
Adresa: Strada Viorelelor, nr. 114; Cod fiscal: 4133000; email: stefanvoda_cl@yahoo.com

ANUNŢ

1. CS Afumaţi 10 9 1 0 23-4 28

2. Mostiştea Ulmu 10 6 3 1 18-6 21

3. Axiopolis Cernavodă 10 5 3 2 29-17 18

4. FC Viitorul II 10 5 2 3 23-18 17

5. Înainte Modelu 10 5 0 5 21-13 15

6. Agricola Borcea 10 5 0 5 26-23 15

7. SC Popeşti Leordeni 10 3 2 5 13-14 11

8. Recolta Gh. Doja 10 3 0 7 10-30 9

9. Gloria Albeşti 10 2 0 8 11-21 6

10. CSM Olteniţa 10 1 1 8 11-39 4

Program etape viitoare: 

Et. 11 / 13 martie 2021; Et. 12 / 20 martie; Et. 13 / 27 martie; Et. 14 / 
3 aprilie; Et. 15 / 10 aprilie; Et. 16 / 17 aprilie; Et. 17 / 24 aprilie; Et. 18 
/ 30 aprilie

Clasament
n Liga a 3-a

CSM Olteniţa a pierdut şi restanţa cu Recolta!

n FOTBAL

CSC Sânmartin - Dunărea 
Călăraşi, în 16-imile de 

finală ale Cupei României

n BOX

Loredana Marin (CSM Călăraşi), 
campioană europeană de tineret!

disputa restanţa cu Turris iar o săptămână 
mai târziu va evolua pe Cluj Arena împotriva 
Universităţii, în ultimul meci al anului.

Dunărea Călăraşi – CS 
Mioveni 1-0

A marcat: Valentin Alexanderu (56)

Dunărea: 12. Răzvan Began – 27. Teodor 
Caragea, 20. Bogdan Şandru, 6. Kamil 
Wiktorski, 18. Robert Sălceanu – 11. Sandro 
Djuric, 11. Alin Cârstocea – 7. Mădălin 
Tudoran (21. Mădălin Calu, 84'), 90. 
Saifeddine Alami (14. Ariel Lopez, 71'), 70. 
Alexandru Ciucur (8. Marius Fotescu, 52') – 
19. Valentin Alexandru.

Rezerve: 1. Stefan Krell – 4. Adrian Bedea, 
73. Charles Acolatse, 28. Andrei Rus, 10. 
Adrian Zaluschi, 29. Costin Petre.
Antrenor: Cristian Pustai
CS Mioveni: 22. Iustin Popescu – 26. Dorinel 

mai târziu, Pelici îl schimbă pe Garutti, Oancea, 14. Alexandru Iacob, 24. Garutti Toate punctele au rămas miercuri la 
salvându-şi probabil echipa de o posibilă Gomez (5. Robert Gherghe, 41'), 18. Alin Călăraşi! Cu ceva emoţii, Dunărea a 
eliminare. Şerban (2. Adrian Mar, 76'), 7. Daniel Toma, 

câştigat bătălia cu CS Mioveni, scor   16. Ionuţ Rădescu (20. Laurenţiu Marinescu, Echilibrul se rupe în partea a doua, mai exact 
1-0, graţie golului superb marcat în 63'), 8. Szilard Veres (11. Mihai Isfan, 63'), 9. în minutul 56. Corner de pe dreapta, balonul 

Davide Massaro (21. Sergiu Negruţ, 76'), 6. este reluat perfect cu capul de Vali minutul 56 de Valentin Alexandru.
Ionuţ Burnea, 90. Bogdan Rusu.Alexandru, de la colţul scurt, intervenţia lui 
Rezerve: 12. Bogdan Preda – 4. Andrei Justin Popescu, portarul dorit în vară la “Galben – albaştrii” au început prudent, 
Traşcu, 10. Valentin Coşereanu, 25. Sebastian Călăraşi fiind inutilă.expediind primul şut, dar peste poartă, abia 
Ivan.Şi pentru că nici un necaz nu vine singur, în în minutul 9, prin Şandru care a executat o 
Antrenor: Alexandru Pelici.minutul 73, CS Mioveni rămâne în 10.Al. lovitură liberă de la circa 30 de metri.

Iacob vede al doilea “galben” pentru un henţ Au arbitrat: Cristian Georgescu (Bucureşti) - Câteva minute mai târziu, Mioveniul putea 
la 20 de metri (pe primul l-a încasat în Daniel Hulubei (Vaslui) şi George Turcu deschide scorul. În urma unui corner, balonul 
minutul 68!), fiind eliminat. (Bucureşti); Rezervă: Nicolae Breoi (Ploieşti); ajunge la Garutti Gomez care reia din 2 metri 

Observatori: Marian Deaconu (Ploieşti) şi Deşi în inferioritate, oaspeţii nu renunţă, însă Sălcianu reuşeşte să respingă de pe linia 
Lucian Carjă (Constanţa).forţează egalarea însă tabela rămâne porţii.

nemodificată. Dunărea care putea să-şi Cartonaşe galbene: R. Began (45'), T. În minutul 23, oaspeţii desenează frumos pe 
majoreze diferenţa în al 3 lea minut al Caragea (88'), A. Lopez (90+4') / Garutti (9'), gazonul verde. Massaro deviază cu câlcâiul 
prelungirilor dacă acelaşi Vali Alexandru, D. Massaro (42'), S. Veres (55'), Al. Iacob (68', pentru Rusu care trimite o pasă pe culoar lui 
rămas singur în careu, n-ar fi fost blocat în 73'), D. Toma (77'), B. Rusu (90')Rădescu dar Began intervine şi respinge până 
momentul pasei, bifează a 7-a victorie Cartonaşe roşii: Al. Iacob (CS Mioveni – 73')la... Massaro care reia cu boltă deşi “trecuse” 
stagională, contabilizând până acum nu mai Clasament: 1. U Craiova 1948 – 27p (13j); 2. de portarul nostru.
puţin de 23 de puncte. ASU Poli – 24p (13j); 3. Dunărea – 23p (12J); Dunărea revine în ofensivă ratând o bună 
Urmează 3 meciuri “de foc”. Sâmbătă, elevii 4. Viitorul Pandurii – 23p (13j); 5. ocazie în minutul 30 prin Valentin Alexandru 
lui Pustai vor forţa pătrunderea în optimile Metaloglobus – 22p (14j); 6. FC Rapid – 22p care reia spectaculos cu capul dar balonul 
de finală ale Cupei României ţintind victoria (12j).trece puţin peste bara transversală. Meciul 
cu CSC Sânmartin, programată în deplasare Partidele FK Csikszereda – Univ. Cluj şi FC parcă se încinge, în minutul 39, Garutti ar fi 
de la ora 13.30 de minute. Rapid – CSM Reşiţa s-au desfăşurat joi, 26 trebuit să vadă al doilea cartonaş galben şi 

noiembrie, după închiderea ediţiei. Jocul Pe 1 decembrie, în campionat, de la ora implicit pe cel roşu dar este iertat de 
Ripensia – Farul a fost amânat.16.45 de minute, în nocturnă, Dunărea va centralul Cristian Georgescu. Două minute 

 Victorie cu emoţii!

AVI Galina Cooperativa Agricolă anunţă publicul 
interesat asupra depunerii solicitării de emitere 

a acordului de mediu pentru proiectul 
“IMOBILE DEPOZITARE ŞI PROCESARE PRODUSE 

AGRICOLE” propus a fi amplasat în judeţul 
Călăraşi, comuna Ştefan Vodă, UTR 4 (Fostul IAS 

Drumu Subţire), nr. cadastral 5205.
Informaţii privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul APM Călăraşi, Şos. 
Chiciului, Nr. 2, jud. Călăraşi şi la sediul 
titularului, judeţul Călăraşi, sat Modelu, 

comuna Modelu, str. Călăraşi, nr. 89, cam.2, în 
zilele de luni-vineri, între orele 08.00-16.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la 

sediul APM Călăraşi.

Anunţ public privind 
depunerea solicitării de 

emitere a acordului de mediu
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