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Fără palmares, culori și marcă
Unul dintre vicepreședinții Consiliului Județean Călărași
recunoaște că actuala echipă de fotbal care activează în
municipiul Călărași, în liga a II-a, denumită Dunărea
Călărași, este înființată de la 0, în anul 2005, deși a
activat direct în eșalonul al doilea, fapt cu totul ieșit din
comun. Și cu încălcarea regulamentelor sportive. De la vechea
echipă cu aceeași denumire, Dunărea Călărași, nu au fost
preluate următoarele: palmaresul, culorile, marca. “E o echipă
nouă”. Marian Dinulescu confirmă că nu există nici un document

care să ateste că actuala echipă de fotbal care activează în
municipiul Călărași ar avea vreo legătură cu fosta echipă,
care a activat până în anul 2005, denumită tot Dunărea
Călărași. În viziunea acestuia, criteriul conform căruia
actuala echipă de fotbal din eșalonul secund, denumită Dunărea
Călărași, ar avea palmaresul, culorile și marca fostului club,
denumit tot Dunărea Călărași, e reprezentat de faptul că e
singura echipă de fotbal care activează în municipiu, la ora
actuală. “Nu avem nimic pe acte.”
Acte în pungi de plastic
Până în 2005, echipa de fotbal denumită Dunărea Călărași
activa ca asociație sportivă constituită din persoane fizice,
în parte oameni de sport, în parte politicieni. În 2004, după
ce Partidul Social Democrat a pierdut alegerile, în județul
Călărași, actele asociației sportive au fost abandonate în
niște pungi de plastic și aruncate prin curtea complexului
sportiv de pe bulevardul Republicii, nr. 39. Nimeni nu a mai
putut să reconfigureze situația financiară de la acel moment.
Sunt indicii temeinice că asociația sportivă a fost folosită
ca pretext pentru colectarea de bani, prin devalizarea
fostelor întreprinderi agricole de stat (IAS-uri), aceștia
fiind folosiți în campania electorală din acel an. Ca echipă
nou-înființată, prin A.F.C. Dunărea 2005 Călărași, aceasta,
conform prevederilor ROAF (Regulamentul de Organizare a
Activității Fotbalistice), trebuia să se afilieze “şi să
participe în competiţii numai la asociaţia judeţeană de fotbal
din judeţul în care îşi are sediul social”. În condițiile în
care AFC Dunărea 2005 Călărași nu a preluat, pe acte, nimic de
la vechiul club care activa, la momentul anului 2005, în liga
a II-a, participarea acesteia în competiția respectivă s-a
făcut cu încălcarea regulamentelor sportive. Adică
participarea sa în competiție a fost nelegală.
Explicațiile halucinante ale primarului
4,5 milioane de lei primește AFC Dunărea 2005 Călărași din

banii comunității, în fiecare an. Este echivalentul sumei de 1
milion de euro. Actualul primar al municipiului Călărași,
Daniel Ștefan Drăgulin, recunoaște că nu a existat niciodată o
consultare publică prin care să se stabilească dacă locuitorii
din municipiul Călărași doresc ca o astfel de sumă să fie
direcționată către AFC Dunărea 2005 Călărași, adică la fotbal,
sau pentru reabilitarea de străzi sau construirea de locuințe
pentru tinerii căsătoriți, spre exemplu. “Există posibilitatea
să faci locuințe pentru tineri, există posibilitatea să ajuți
și sportul, pentru că este un model care și în țara noastră se
poartă.” Cu suma de 2 milioane de euro, adică bugetul pe doi
ani al acestui club cu denumire de furat, se putea reabilita
principala arteră a municipiului, strada București, de la un
capăt la altul. Tot cu o astfel de sumă, o mare parte din
cartierul Mircea Vodă ar fi fost asfaltată. La prețurile
actuale ale materialelor de construcții și la cel al forței de
muncă, de pe raza județului, tot cu o astfel de sumă, în
Călărași s-ar fi construit 100 de apartamente. Nici un
călărășean nu a fost întrebat, vreodată, dacă banii publici
trebuie folosiți într-un scop strict edilitar sau în
sprijinirea unui club cu fotbaliști plătiți de localnici și
veniți inclusiv din Africa.
Date statistice: sărăcie endemică
Pentru anul 2016, județul Călărași a fost ultimul din țară la
creșterea produsului intern brut, cu o medie de 1,6 la sută.
În anul 2017, într-un top al veniturilor populației, sub formă
de salarii, județul Călărași s-a situat pe locul 14, de la
coadă, cu o medie a veniturilor de 1.857 lei. Într-un alt top,
cel reprezentat de beneficiarii de venit minim garantat,
județul Călărași se află printre cele fruntașe, pe locul 8.
Regiunea Sud Muntenia înregistrează cel mai mare număr al
persoanelor cu dizabilități aflate în plată. În județul
Călărași, la sfârșitul anului 2016, numărul acestora era de
12.499, la o populație de 315.613, la data de 1.01.2017, media
fiind de aproape 4 la sută, una dintre cele mai mari din țară.

În septembrie 2016, numărul salariaților din județ era de
45.235, inclusiv bugetari, ocupând un loc la coada listei,
într-un astfel de clasament, după județele Giurgiu, Mehedinți,
Ialomița și Tulcea. Într-o astfel de situație dezastruoasă din
punct de vedere economic, județul Călărași își permite să
plătească, anual, 1 milion de euro pentru mofturile unor
politicieni vremelnici, care se visează mari conducători de
cluburi de fotbal. Actualul președinte al AFC Dunărea 2005
Călărași, Florin Brișan, ne spune că o eventuală accedere a
acestei echipe, cu nume de furat, Dunărea Călărași, în primul
eșalon fotbalistic, și-ar acoperi cheltuielile, din drepturile
tv, în proporție de 40 la sută. Diferența de bani va veni tot
din bani publici.
Orgolii pe banii cetățenilor
O eventuală clasare pe locul 14, în prima ligă fotbalistică a
țării, loc retrogradabil, va aduce clubului AFC Dunărea 2005
Călărași venituri, din drepturile tv, în valoare de 1,3
milioane euro. Cum suma aceasta este apreciată de actualul
președinte Florin Brișan la circa 40 la sută din necesitățile
financiare pentru a evolua în primul eșalon, înseamnă că
diferența de circa 1,5 milioane de euro va fi acoperită din
bani publici. Cu alte cuvinte, populația județului Călărași va
plăti, pentru fotbal, cu 50 la sută mai mult decât în momentul
de față, doar pentru a satisface orgoliile unor politicieni
vremelnici, pe banii cetățenilor. Florin Brișan nu știe să ne
spună de ce este necesar să se suporte, din bani publici,
cheltuielile făcute de un club sportiv de drept privat și de
ce, dacă tot se visează mare conducător de club de fotbal, de
primă divizie, actualul președinte al Consiliului Județean
Călărași, Vasile Iliuță, nu-și înființează, pe banii lui,
propriul club. Banii publici la AFC Dunărea 2005 Călărași vin
de la Primăria Călărași, de la Consiliul Județean Călărași și
de la firma publică Ecoaqua SA. De la această firmă, anual,
pleacă o sumă nesemnificativă către AFC Dunărea 2005 Călărași,
sumă care se regăsește în costul final al apei potabile care

este plătită de populație. Tot în costul final plătit de
populație se regăsește în contravaloarea gunoiului menajer
prin angajarea unor fotbaliști la firmele de salubritate.
Dincă, Mendy și Neymar
4 călărășeni activează la AFC Dunărea 2005 Călărași. Motivul
este unul halucinant. “Din păcate, nu au valoare”, este
explicația dată de Brișan. Acesta recunoaște că fotbaliștii
călărășeni nu ar avea valoare pentru prima divizie, astfel
explicându-se de ce sunt aduși jucători alogeni, inclusiv din
Senegal. După o astfel de logică, ar trebui să aducem
jucătorii cei mai buni de pe planetă, pentru a satisface
orgoliile locale. Nimeni nu ne spune de ce nu este adus, spre
exemplu, Neymar, acesta fiind mult mai valoros decât recenta
achiziție a clubului, Gaston Mendy, aterizat din Africa de
Vest. Și mult mai bun decât băiatul lui Dorinel Dincă,
actualul șef al Asociației Județene de Fotbal, și el component
al respectivului club. AFC Dunărea 2005 Călărași și-a
prezentat lotul, într-o conferință de presă ținută în cadrul
unei instituții publice, Consiliul Județean Călărași. Nu am
fost invitat la aceasta, deși se știa că avem multiple
nelămuriri în legătură cu această asociație sportivă. Am emis
inclusiv adrese oficiale la care, după 50 de zile, încă mai
așteptăm răspunsuri. Explicația acestei neinvitări este dată
de Cătălin Nițu, responsabilul cu presa din cadrul AFC Dunărea
2005: “Păi dacă nu am meilul?! Nu numai la tine, la mai mulți
nu a ajuns.” Desigur, putea să ne facă și o invitație
telefonică. “Nu m-am gândit.” A mai spus că nu ne-a invitat
fiindcă noi nu publicăm texte pe temă sportivă. Se înșeală!
Ajutoare sociale pentru aurolacii de presă
Astfel de texte, despre AFC Dunărea 2005 Călărași, publică, în
schimb, niște aurolaci de presă. Dar nu oricum, ci pe bani!
Tot bani publici. În fapt, ofițerul de presă Cătălin Nițu
emite un comunicat care este preluat, ulterior, de respectivii
aurolaci de presă care se poreclesc, unii pe alții, ziariști,

și difuzat în mediul on-line de pe platforme despre care nu a
auzit nimeni. Către aceștia, în 2016, s-a scurs suma de 33.500
lei. Unii dintre ei și-au făcut alfabetizarea la Penitenciarul
Slobozia, vreme de 2 ani. Alții se alfabetizează, zi de zi, pe
caiet, la terasă, la Ciuti, o bombă de lângă stadionul
municipal. Pentru tot anul 2017, unul dintre aceștia, Decebal
Mihalache, a scris 12 texte, din care 5 despre Sorin Danciu, 4
despre Vasile Iliuță și 3 despre cât de dezastruoasă este
situația financiară la AFC Dunărea 2005 Călărași. Celelalte
texte publicate de acesta sunt comunicate / anunțuri. Un
altul, Valentin Popa, nu a mai reușit să scrie mai nimic
imediat după fraza “Ana are mere”, dictată la clasa întâi. Pe
tot anul 2017, individul, care a luat, de la AFC Dunărea 2005,
suma de 6.000 lei, a reușit să scrie maxim 20 de fraze, din
capul lui. O sumă identică a luat, tot de la AFC Dunărea 2005,
un altul, Nicolae Costache. Nimeni nu știe unde scrie, dacă
scrie sau dacă a reușit să închege, vreodată, un articol.
Forin Brișan, actualul președinte al AFC Dunărea 2005
Călărași, nu știe să ne dea măcar un singur nume de publicație
tipărită sau difuzată on-line care să aparțină acestor
indivizi.
Sedii-fantomă
În plus, AFC Dunărea 2005 ocupă, în cadrul Complexului Sportiv
Municipal, de pe bulevardul Republicii, nr. 39, spații
construite ilegal, pe proprietatea publică. O clădire cu etaj,
de circa 200 mp, este folosită de AFC Dunărea 2005 pe post de
cantină, de dormitoare și de birouri. Spațiul respectiv a fost
construit de firma Consid SA Călărași, ca sediu pentru clubul
de fotbal Sportul Agroconsid Călărași, ajuns până în eșalonul
al treilea fotbalistic, în cursul anului 1993. Ulterior a
fuzionat cu Victoria Chirnogi. Nu știm dacă respectiva clădire
se află prinsă în actele contabile ale fostei firme Consid SA,
devenită, ulterior, prin privatizare, Marc Trust Consid.
Viorel Ivanciu, conducătorul de-atunci al clubului Sportul
Agroconsid, de fapt o asociere între firma Consid și fosta IAS

Drumu Subțire, afirmă că respectiva clădire a fost, ulterior,
intabulată de Primăria Călărași și trecută în proprietate
publică. De la Primăria Călărași nu ni se pot arăta
respectivele documente care să confirme această situație.
Marian Dinulescu ne spune ce este cu ea: “E o construcție care
nu e înregistrată de nimeni.”
Dezastru în teritoriu
Într-o astfel de situație, într-un județ măcinat de o sărăcie
endemică, suma de 2 milioane de euro, direcționată pentru
echipe sportive cu jucători alogeni, doar pentru mofturile
politicienilor vremelnici sau pentru satisfacerea fanteziilor
sexuale ale unor odrasle veșnic îndrăgostite de sportivi
proveniți de pe alte meleaguri, ar putea acoperi cota de
cofinanțare pentru proiecte derulate de primăriile din
teritoriu, pentru o sumă de 100 de milioane de euro. În
schimb, se organizează chefuri anuale, cu lăutari: Hăi, hăi,
cine are mare valoare? Tot lăutarii sunt cei care răspund unei
astfel de dileme: S-audă toată luumeea, hăi, hăi, că ducem
Dunărea-n a, hăi, hăi! Primării cu proiecte acceptate la
finanțare nu le pot derula din lipsa acestor cote de
participare. Proiectele respective vizează asfaltarea de
străzi, rețele de apă potabilă și canalizare, stații de apă și
stații de epurare. Sunt primării unde nu s-au primit
salariile, pe lunile noiembrie și decembrie. Altele
înregistrează arierate uriașe. Ca un ultim exemplu, în
municipiul Călărași, cererea de locuințe este următoarea: 555
cereri pentru ANL, 987 cereri pentru locuințe sociale, 207
cereri pentru locuințe în regim de cumpărare. Strigă tareee,
hai Iliuțăăă, areee valooaree! Hăi, hăi! Situația e de o
tristețe devastatoare!…

