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Alexandru Vasile a intrat de puþinã vreme în lumea 
fotbalului judeþean, susþinând o parte importantã din 
bugetul echipei, Tricolorul Jegãlia. Liderul nou – 
promovatei în liga a 4-a a declarat pentru 
www.arenamedia.ro cã susþine candidatura lui Dorinel 
Dincã pentru obþinerea celui de-al doilea mandat 
consecutiv de preºedinte al AJF Cãlãraºi. „Sunt de puþinã 

vreme în lumea 
fotbalului judeþean 
însã pot sã afirm cu 
tãrie cã am gãsit o 
echipã managerialã 
competentã în 
fruntea AJF 
Cãlãraºi. În plus ºi 
campionatul ligii a 
4-a e bine 
organizat, cele mai 
multe dintre 
echipele 
participante fiind 
preocupate de 
fotbal, de 
performanþã. N-am 
ce sã-i reproºez 

domnului preºedinte Dincã ºi echipei sale din acest punct 
de vedere. În mod cert, susþin candidatura domniei sale 
pentru un nou mandat de preºedinte, la alegerile interne 
programate pe 17 februarie" a spus Alexandru Vasile care 
a continuat „Am mare încredere în potenþialul sãu, în 
capacitatea sa managerialã de a duce fotbalul judeþean în 
direcþia bunã, a performanþei sportive. Îi vom oferi votul 
cu încredere având certitudinea cã va munci în beneficiul 
fotbalului judeþean cãlãraºean. Sunt sigur cã va dezvolta 
împreunã cu cluburile ºi asociaþiile de fotbal din judeþ 
proiiecte care sã vinã în sprijinul acestora în parteneriate 
fiabile cu FRF  ºi autoritãþile locale".

Dunãrea Cãlãraºi a dat peste un adversar redutabil în 
faza optimilor de finalã ale Cupei României, ediþia 2017 – 
2018. „Galben – albaºtrii" se vor duela, la Cãlãraºi, în 
manºã eliminatorie cu Imperial WET Miercurea Ciuc. 
Data partidei nu a fost încã stabilitã.

În campionat cele douã echipe s-au întâlnit deja de douã 
ori. Pe 7 octombrie, la Cãlãraºi, Dunãrea a câºtigat cu 5-3, 
partida contând pentru etapa a 5-a. În retur, mai exact pe 
10 decembrie, la Miercurea Ciuc, Imperial ºi Dunãrea au 
încheiat la egalitate, 5-5.
În topul ligii I, Dunãrea ocupã locul 5 iar Imperial, 6 fiind 
departajate de doar 6 puncte.
Câºtigãtoarea „la zi" a trofeului, Informatica Timiºoara va 
juca în deplasare cu formaþia de liga a 2-a, West Deva.
Finalista ediþiei precedente, Autobergamo Deva va merge 
la Braºv pentru confruntarea cu Colþea, o altã echipã ce 
activeazã în liga a 2-a.

w Bukovina Vicov (L2) – United Galaþi
w CSM Poli Iaºi – FK Odorheiu Secuiesc
w West Deva (L2) – Informatica Timiºoara
w Colþea Braºov (L2) – Autobergamo Deva
w Fortius Buzãu (L2) – Muncitorul Reºiþa
w Inter Gheorghieni (L2) – City us Tg. Mureº
w Dunãrea Cãlãraºi – Imperial WET Miercurea Ciuc
w CFF Clujana (L2) – Spicom Sf. Gheorghe.

 n Optimi de finalã / Program jocuri: 17-20 februarie

Primul meci oficioal din acest an s-ar putea Imperial, în sferturi se va duela cu United 
desfãºura pe 19 februarie, Dunãrea Galaþi, echipã pe care o va întâlni în prima 
întâlnind la Cãlãraºi, în faza optimilor de etapã a mini – returului, programatã la 
finalã ale Cupei României, formaþia de Cãlãraºi în jurul datei de 24 februarie. 
primã ligã, Imperial WET Miercurea Ciuc. „Dacã ne calificãm, vom juca de douã ori 
„Va fi un meci foarte greu în compania acasã, într-un interval scurt, cu United 
unui adversar care s-a întãrit în aceastã Galaþi. Prima oarã în campionat ºi apoi în 
iarnã. Au adus nu mai puþin de 8 stranieri, sferturile de finalã ale Cupei României." a 
portughezi ºi spanioli ºi în mod sigur îºi mai adãugat ªoty.
vor vinde scump pielea în Cupã. Ne Pânã la ora primului joc oficial, Dunãrea va 
pregãtim intens pentru acest duel pentru disputa, cel mai probabil, o dublã amicalã 
cã obiectivul nostru major ar fi calificarea cu Colþea Braºov, formaþie aflatã pe locul 7 
în Final Four-ul competiþiei" a spus în topul ligii a 2-a. Braºovenii s-au calificat 
antrenorul – jucãtor, Marian ªotârcã. ºi în optimile Cupei unde vor juca împotriva 
În cazul în care Dunãrea va trece de campionilor de la Autobergamo Deva.

Întruniþi miercuri dupã-amiazã în ºedinþã 
ordinarã de plen, consilierii locali ºi-au dat 
acordul cu privire la cedarea în administrare a 
Complexului Spotiv Dunãrea, pe o perioadã de 
20 de ani, cãtre Consiliul Judeþean validând 
Proiectul de hotãrâre privind darea în 
administrarea Consiliului Judeþean Cãlãraºi a 
imobilului teren ºi construcþii-Complexul 
Sportiv Municipal Dunãrea Cãlãraºi , aflat în 
domeniul public al municipiului Cãlãraºi ºi în 
administrarea Consiliului Local Cãlãraºi situat 
în municipiul Cãlãraºi, b-dul Republicii, nr. 39.

Imobilul constând din teren ºi construcþii, situat în 
municipiul Cãlãraºi, b-dul Republicii, nr. 39, nu va 
putea fi folosit în alte scopuri decât cel pentru care a 
fost atribuit. De asemenea, se interzice închirierea 
imobilului teren ºi construcþii-Complexul Sportiv 
Municipal, Dunãrea Cãlãraºi  precum ºi utilizarea în 
alte scopuri.

Potrivit unui amendament formulat în plenul 
ºedinþei de viceprimarul, Viorel Ivanciu, protocolul 
de predare-primire, se va încheia de cãtre Biroul 
Fond Funciar, Registrul Agricol ºi Cadastru, în 
termen de 30 de zile, dupã adoptarea hotãrârii mai 
sus – menþionate.  

Consiliul Judeþean Cãlãraºi, prin HCL  6/12.01.2018 a 
solicitat transmiterea imobilului din domeniul public 
al municipiului Cãlãraºi ºi administrarea Consiliului 
Local al municipiului Cãlãraºi în administrarea 
Consiliului Judeþean, respectiv Complexul Sportiv 
Municipal  Dunãrea Cãlãraºi, situat în municipiul 
Cãlãraºi, b-dul Republicii, nr. 39 din care: suprafaþã 
teren central (teren ºi construcþii)-24162 mp; 
suprafaþã teren =8986 mp; suprafaþã teren=3501 
mp si suprafaþã spaþiu administrativ, teren, alei ºi 
construcþii=21027,58 mp, pe o perioada de 20 de 
ani. Consiliul Judeþean Cãlãraºi intenþioneazã sã 
efectueze lucrãri, în sumã de circa 500 de mii de 
euro, care vizeazã reabilitarea, extinderea ºi 
modernizarea celor mai importante obiective care 
compun Complexul Sportiv Municipal Dunãrea" 
Cãlãraºi, din dorinþa de a acorda un acces facil 
cetãþenilor judeþului Cãlãraºi iubitori ai sportului.

Una dintre premisele îndeplinirii acestui scop îl 
reprezintã faptul cã Judeþul Cãlãraºi, prin Consiliul 
Judeþean Cãlãraºi, este membru fondator, alãturi de 
Municipiul Cãlãraºi, prin Consiliul Local al 
Municipiului Cãlãraºi, precum ºi de Societatea 
ECOAQUA SA Cãlãraºi, al AFC Dunãrea 2005 Cãlãraºi.

n Futsal / Dunãrea Cãlãraºi

Dunãrea Cãlãraºi va miza în acest de finalã ale Cupei României, 
an pe serviciile a doi noi jucãtori. ediþia 2017 – 2018. În campionat, 
Este vorba de brazilianul Rodrigo Dunãrea va debuta în acest an, 
Coelho Confettura (are ºi tot pe teren propriu, primul 
naþionalitate italianã), în vârstã adversar fiind CS United Galaþi. 
de 21 de ani, ultima oarã la Jocul va avea loc pe 24 februarie.
Maritime Augusta Futsal ºi 

n Cine sunt cei doi stranieriportughezul, Alex Silva Moreira 
(foto), 23 de ani, fost component Rodrigo Coelho Confettura. S-a 
al echipei franceze, UJS Toulouse. nãscut pe 20 iunie 1997, la Rio de 
„Zilele acestea, cei doi vor Janeiro. Brazilia. A aevoluat 
semna ºi angajamentele cu ultima oarã în Itlaia la Maritime 
echipa noastrã. Sperãm sã se Augusta Futsal.
integreze cât mai repede ºi sã ne 
ajute în îndeplinirea obiectivelor 
pe care ni le-am propus pentru 
acest sezon: o clasare cât mai 
bunã în campionat ºi o calificare 
în Final Four-ul Cupei României" 
a declarat antrenorul – jucãtor, 
Marian ªotârcã.

În aceastã pauzã competiþionalã, 
Dunãrea s-a despãrþit de sârbii, 
Aleksandar Stepic ºi Nenad 
Rancic ºi Dumitru Constantin Ion.

Primul examen oficial va avea loc 
în jurul datei de 19 februarie, 
Dunãrea urmând a se duela la Alex Silva Moreira. S-a nãscut pe 
Cãlãraºi cu Imperial WET 14 octombrie 1994. Portugalia. A 
Miercurea Ciuc în faza optimilor evoluat în Franþa la UJS Toulouse.

Modelenii de la Înainte au 
plecat încã de sâmbãta 
trecutã, imediat dupã finalul 
partidei amicale cu Venus 
Independenþa, într-un stagiu 
de pregãtire la Cãciulata, 
cazându-se la Hotelul Traian. 
Jucãtorii se vor antrena preþ de 
o sãptãmânã pe Valea Oltului, 
sub supravegherea 
antrenorului Virgil Niþoi dar ºi 
a a preºedintelui, Victor 
Neagu. Modelenii au stabilit ºi 
câteva jocuri de verificare în 
compania unor adversari din 
zona.

Deja, Înainte a disputat ºi douã 
partide de verificare, ambele la 
Modelu, Miercuri, modelenii 
au trecut de CSM Olteniþa cu 
4-1 iar sâmbãtã au dispus cu 2-
1 de liderul campionatului 
judeþean, Înainte Modelu.

La finele turului, Înainte s-a 
clasat pe locul 8 cu 16 puncte 
fiind cea mai bine clasatã 
echipã din fotbalul judeþean în 
Seria a 2-a a L3. În prima etapã 
a returului care va debuta pe 3 
martie, modelenii vor juca 
acasã cu Metalul Buzãu.

Dunãrea Ciocãneºti a disputat 
sâmbãtã prima partidã de 
verificare din aceastã pauzã 
competiþionalã întâlnind pe 
Abatorul Slobozia, liderul 
campionatului judeþean Ialomiþa. 
Partida a fost la discreþia Dunãrii 
care s-a impus categoric cu 9-1. 
Pânã la ora primului joc oficial din 
2018, cel cu Dunãrea Grãdiºtea din 
optimile de finalã ale Cupei 
României, programat pe 24 
februarie, în deplasare, Dunãrea va 
mai juca succesiv cu Mostiºtea 
Ulmu (pe 10 februarie, pe terenul 
sintetic de la Berceni) ºi ACSM 
Olteniþa (pe 17 februarie, pe 
sinteticul de la Prefab Arena).
În altã ordine de idei, echipa 
pregãtitã de Cornel Þicu ºi-ar fi 
asigurat serviciile lui Alexandru 
ªelaru, ultima oarã la Unirea 
Mãnãstirea.
La jumãtatea sezonului, Dunãrea 
Ciocãneºti ocupã locul 2 în topul 
campionatului judeþean strângând 
40 de puncte în cele 15 partide 
jucate.

Antrenor ºi jucãtor, Marius Lucan s-a Marius Lucan ºi-a manifestat intenþia sâmbãta trecutã ºi prima partidã de 
despãrþit de câteva zile de Dunãrea de a antrena în altã parte. Ne-am verificare din aceastã pauzã 
Grãdiºtea ºi destul de probabil va activa despãrþit, pe cale amiabilã. Am înþeles competiþionalã, terminând la egalitate, 
în retur la Unirea Dragalina. Cel puþin cã are probleme la locul de muncã ºi cã 2-2 cu echipa de liga a 5-a, Mostiºtea 
aºa susþine reprezentantul Dunãrii, Dan ar fi „ºantajat" sã rãmânã la Dragalina. Ulmu II.
Achim care a mai adãugat cã pânã la Asta a fost explicaþia lui, îi respectãm Aflatã pe locul 9 în topul campionatului 
varã el va conduce interimar, de pe dorinþa. Nu ne-am orientat cãtre un alt judeþean, la jumãtatea sezonului, 
bancã, aceastã echipã. „La Grãdiºtea, antrenor pentru cã o sã fie greu în Dunãrea Grãdiºtea va întâlni un adversar 
ne-am cam obiºnuit cu frãmântãrile de perioada asta sã se adapteze cu de marcã în optimile de finalã ale Cupei 
dinaintea începerii campionatului. Mai jucãtorii pe care-i avem. De aceea, eu României – faza judeþeanã. E vorba de 
tot timpul apare câte ceva. Acum, de voi conduce interimar, de pe bancã, Dunãrea Ciocãneºti, partida fiind 
exemplu, am rãmas fãrã antrenor. Am pânã în varã" a declarat Dan Achim programatã la Grãdiºtea, pe 24 
aflat în aceastã sãptãmânã cã domnul În altã ordine de idei, Dunãrea a disputat februarie.

Roseþi, ce va avea loc sâmbãtã, 10 februarie iar pe 17 ar putea În perioada 18-25 februarie, campioana judeþeanã de 
sã fie programat, în devans, duelul din optimile Cupei României toamnã se va antrena pe Valea Oltului, la Brezoi.
– faza judeþeanã cu Conpet ªtefan cel Mare. Între 18 ºi 25 

Preºedintele echipei de fotbal Venus Independenþa, Ion Radu, a februarie, echipa se va pregãti la Brezoi. 
declarat pentru www.arenamedia.ro, cã obiectivul major al "Pe 10 februarie, vom juca cu Spicul Roseþi. În funcþie de 
liderului momentului în campionatul judeþean îl reprezintã vreme vom evolua probabil pe terenul sintetic de la Modelu. 
promovarea, în premierã, în liga a 3-a. "Da, obiectivul rãmâne Noi avem meci de Cupã pe 24 februarie, în cadrul optimilor de 
promovarea!" a "decretat" Radu. finalã. Dat fiind faptul cã pe data de 18 ei pleacã în 
În prima parte a sezonului, Venus a mers aproape fãrã greºealã. cantonament 7 zile, am discutat cu cei de la ªtefan cel Mare, 
În cele 15 partide disputate, echipa pregãtitã de Ilie Zeciu a adversarii noºtri ºi le-am propus ca acest meci de Cupã sã-l 
obþinut 14 victorii ºi o remizã, având ºi un golaveraj excelent, jucãm pe 17 februarie, în preziua plecãrii în cantonament. 
62-12. Verbal au fost de acord. Cantonamentul se va desfãºura pe 
Pânã la ora startului returului, programat pe 3 martie, Venus va Valea Oltului, într-o locaþie din zona Brezoi. Acolo în afarã de 
efectua ºi un stagiu de pregãtire, de o sãptãmânã, la munte ºi ºedinþele de pregãtire vom avea ºi douã meciuri amicale, 
va disputa ºi câteva jocuri de verificare. poate chiar 3 cu prima ºi a doua clasatã din campionatul 

judeþului Vâlcea." a precizat preºedintele vicecampioanei en-Primul a avut loc sâmbãta trecutã, la Modelu cu Înainte, pierdut 
titre, Ion Radu.cu 2-1. Pentru Venus au jucat ºi cele douã "noutãþi": fundaºul 

Nicu Epaminonda, fost campion al României în 2009 cu Unirea În prima etapã a returului ce va avea loc pe 3 martie, Venus va 
Urziceni ºi Denis Dobra, fost component al Dunãrii Cãlãraºi, juca acasã cu Dunãrea Grãdiºtea, singura echipã care a reuºit sã 

le smulgã un punct lui Borbely&Co.ultima oarã la ACSM Olteniþa. Urmeazã confruntarea cu ACS 

Complexul Sportiv Dunãrea, 
de acum în administrarea 

Consiliului Judeþean

M. ªotârcã: Calificarea în Final Four-ul 
Cupei României, obiectivul nostru major

n Futsal

Dunãrea - Imperial WET, 
în optimile de finalã ale 

Cupei României

n Futsal

Un brazilian ºi un portughez
vor îmbrãca tricoul Dunãrii

n Liga a 3-a

Înainte, 
în pregãtiri 

la Cãciulata!

n Liga a 4-a

Dunãrea 
Ciocãneºti, start 

furtunos în 
amicale!

n Liga a 4-a

Lucan nu mai e antrenorul Dunãrii Grãdiºtea!

n Venus Independenþa

Radu: Obiectivul rãmâne promovarea!

Una din reprezentantele 
de marcã ale fotbalului 
judeþean, Venus 
Independenþa a declarat 
prin vocea preºedintelui 
executiv, Ion Radu cã va 
susþine candidatura lui 
Dorinel Dincã la alegerile 
pentru ºefia AJF Cãlãraºi, 
programate pe 17 
februarie. „Cu siguranþã 
vom susþine 
candidatura domnului 
preºedinte Dorinel 

Dincã! Eu am lucrat cu dumnealui în Biroul Executiv ºi vreau sã 
vã spun cã este o persoanã care acceptã toate sugestiile, le 
filtreazã, ºi în funcþie de propunerile care sunt, împreunã cu 
noi, cu cei care reprezentãm fotbalul din judeþ, luãm mãsurile 
care credem noi cã sunt cele mai bune. Sigur, probabil cã sunt 
ºi nemulþumiri dar dumnealui cautã în limitele regulamentului 
sã le rezolve. Voi susþine candidatura domniei sale." a spus 
Radu care i-a fãcut ºi o recomandare actualului dar ºi viitorului 
preºedinte al AJF Cãlãraºi. „În primul rând sã meargã pe 
aceeaºi linie pe care o are acum. Dumnealui este omul care 
doreºte sã aibã acces la foarte multe informaþii, la ceea ce e 
nou. Are o foarte bunã colaborare cu Federaþia Românã de 
Fotbal care ne coordoneazã din punct de vedere tehnic, 
aducând în judeþ persoane ºi personalitãþi care nu fac altceva 
decât bine fotbalului din judeþ. ªi probabil cã se regãseºte ºi 
prin poziþia dumnealui în ceea ce se întâmplã acum chiar cu 
clubul fanion Dunãrea Cãlãraºi care se aflã pentru prima oarã 
în istorie în situaþia de promova pe prima scenã a fotbalului 
românesc." a conchis Ion Radu.
Vicepreºedinte al forului fotbalistic local, Ion Radu este o 
prezenþã constanþã în stafful AJF din anii 90 ºi pânã în prezent 
cunoscând foarte bine problemele cu care se confruntã nu doar 
instituþia ci ºi fenomenul fotbalistic, în general.

Dupã Unirea 
Mãnãstirea ºi 
Dunãrea Grãdiºtea 
ºi-a manifestat 
intenþia de a susþine 
candidatura lui 
Dorinel Dincã 
pentru obþinerea 
celui de-al doilea 
mandat de 
preºedinte al AJF 
Cãlãraºi. „Dacã aº 
spune ceva acum 
pentru cã-l cunosc 
de multã vreme pe 
domnul Dincã, ar putea pãrea cã sunt subiectiv. Pentru 
dânsul vorbesc rezultatele. Ca sã fiu scurt, opþiunea 
noastrã la alegerile din 17 februarie este domnul Dorinel 
Dincã" a spus reprezentantul Dunãrii, Dan Achim care a 
continuat „Nu ºtiu dacã are nevoie de vreo recomandare 
din partea mea pentru cel de-al doilea mandat. Am vãzut 
cã este conectat permanent la ceea ce se întâmplã în 
fotbalul judeþean. În plus ascultã pãrerile tuturor ºi asta 
e foarte important. Totuºi, cred ar trebui sã manifeste 
mai puþinã „largheþe" faþã de echipele care mai de lucru 
în ceea ce priveºte asigurarea condiþiilor de joc, mai ales 
cele din liga a 5-a. Am vãzut ce a declarat domnul Perca 
de la Mãnãstirea, legat de arbitri. Nu ºtiu cum am putea 
sã-i încurajãm pe tineri sã opteze pentru arbitraj dacã în 
liga a 5-a sunt probleme cu terenurile, cu securitatea 
fizicã. În plus cred cã avem arbitri „mai în vârstã" 
valoroºi. Nu trebuie judecaþi oamenii dupã o anume 
eroare. Avem arbitri valoroºi iar cei tineri pot creºte 
destul de bine, în preajma lor. Haideþi sã punem pe 
primul loc valoarea ºi apoi vârsta. Vârsta nu e cea din 
buletin, ci cea pe care þi-o arãþi pe teren ca arbitru sau 
jucãtor".

Unirea Mãnãstirea este primul club 
din fotbalul judeþean cãlãrãºean care 
prin vocea lui Costel Perca ºi-a 
manifestat intenþia de a susþine 
candidatura lui Dorinel Dincã pentru 
un nou mandat în fruntea AJF 
Cãlãraºi, la alegerile din 17 februarie. 
„Eu, personal, vreau sã vã spun cã 
sunt foarte mulþumit de colaborarea 
pe care o am cu AJF, în raport cu anii 
precedenþi când practic nu aveam 
acces deloc în ciuda faptului cã ne 
achitam cotizaþiile. Unirea 
Mãnãstirea e o 
echipã de 
tradiþie, la noi 
se mãnâncã 
practic fotbal 
pe pâine. În altã 
ordine de idei, 
în aceastã 
perioadã a 
crescut foarte 
mult în bine, 
desigur, 
imaginea AJF 
–ului. Totul este 
transparent iar o mare parte din 
problemele pe care le întâmpinam 
înainte au fost rezolvate. Domnul 
Dincã este un om cu suflet mare, un 
om care poate sã facã ºi în 
continuare lucruri bune pentru 
fotbalul judeþean. În mod cert, o sã-l 
susþinem pe domnul Dincã la 
alegerile din 17 februarie" a declarat 
Perca.

Întrebat ce i-ar recomanda actualului 
preºedinte în cazul în care va obþine al 
doilea mandat, Perca a spus „Sã dea 
mai mult credit tinerilor arbitri. Sã-i 
susþinã, sã-i încurajeze iar pe arbitrii 
mai în vârstã sã-i lase. Chiar dacã 
greºesc, tinerii meritã o ºansã. Fãrã 
ei, nu putem progresa" a conchis 
Costel Perca.

î În 3 din cei 4 ani de mandat, campioana 
judeþeanã a reuºit sã promoveze în liga a 3-a. 
E un semn cã ºi campionatul judeþean a 
devenit mai dinamic, mai puternic. Iar 
conducãtorii echipelor au investit mai ales în 
jucãtori. E limpede cã AJF Cãlãraºi a început 
sã conteze la acest nivel.
În primul rând este meritul echipelor pentru 
cã au înþeles cã evolueazã într-o competiþie 
serioasã. Avem un campionat judeþean 
puternic lucru de care a aflat toatã lumea. 
Judeþele învecinate nouã, la baraj, cautã sã nu 
se împerecheze cu noi. S-a creat o competiþie 
care a condus la aceastã performanþã de a 
promova aproape an de an
î Atât relaþia cu FRF cât ºi cea cu autoritãþile 
locale, judeþene au cunoscut o puternicã 
dezvoltare. Nu mai departe de anul trecut, 
AJF a promovat douã proiecte importante, 
unul cu ajutorul federaþiei, celãlalt cu 
sprijinul CJ Cãlãraºi, ambele desigur, în 
beneficiul echipelor.
Ne chinuim de câþiva ani sã accesãm aceste 
proiecte. Au venit un pic mai târziu dar 
sperãm ca de-acum încolo sã fim „abonaþi" la 
astfel de proiecte pentru cã avem acest drept. 
Suntem o asociaþie numeroasã, având în 

Pe 17 februarie, va avea loc ªedinþa Adunãrii terminând cu jucãtorii, problemele nu ne-au vedere numãrul mare de jucãtori legitimaþi. 
Generale a AJF Cãlãraºi pe ordinea de zi ocolit. Dar, uºor – uºor le-am pus la punct. Sunt proiecte binevenite pentru cã în fotbalul 
figurând alegerea preºedintelui asociaþiei Important e cã dupã ce am preluat aceastã judeþean finanþarea e mediocrã. ªtiu cã aceste 
pentru urmãtorii 4 ani. În competiþie se aflã asociaþie, am fãcut, împreunã cu colegii mei, proiecte au fost apreciate de reprezentanþii 
doar actualul preºedinte, Dorinel Dincã, ales ordine mai ales în chestiunile de ordin juridic. echipelor!
pentru prima oarã în aceastã funcþie pe 15 Consider cã e decisiv sã ai o legãturã strânsã 

î Pe 17 februarie vor avea loc alegerile. Care 
februarie 2014. Dincã vorbeºte, în interviul cu membrii afiliaþi. De fiecare datã când am 

este mesajul pe care-l transmiþi în calitate de 
acordat www.arenamedia.ro de lucrurile luat o decizie, m-am consultat cu membrii 

actual dar ºi de viitor preºedinte?
întâmplate în acest mandat subliniind cã Biroului Executiv ºi am afiºat o transparenþã 

Mesajul e simplu ºi clar. În primul rând sã obiectivul sãu major pentru urmãtorii 4 ani totalã. Am constituit comisiile de specialitate 
continuãm lucrurile bune pe care le-am fãcut. este organizarea, la toate nivelurile, a unor care au acþionat independent, în conformitate 
În al 2-lea rând, ne dorim sã organizãm campionate bine puse la puncte în care sã strict cu prevederile statutare ºi 
campionate bine puse la punct, inclusiv la predomine fair play-ul ºi respectul faþã de regulamentele în vigoare. Fiecare ºi-a fãcut 
nivel de copii ºi juniori. Fair – play-ul, toþi cei implicate în buna desfãºurare a treaba în dreptul sãu. Am reuºit ca pentru 
respectul faþã de toþi cei implicaþi sunt doar o competiþiilor fotbalistice. conducerea Comisiei de Disciplinã sã 
parte din valorile dupã care trebuie sã ne identificãm o persoanã cu studii juridice aºa 
ghidãm cu toþii.cum prevede regulamentul. E vorba de î Dorinel Dincã, puþine zile ne mai despart 
Tuturor membrilor afiliaþi le transmit sã aibã domnul avocat Aurelian Dumitru, o persoanã de organizarea alegerilor pentru ºefia AJF 
încredere pentru cã viitorul Executiv va potrivitã cãreia îi place foarte mult fotbalul. Cãlãraºi, programate mai exact pe 17 
respecta, aºa cum a fãcut-o ºi pânã acum, Astfel, cred cã am pus lucrurile la punct. Am februarie. Au fost 4 ani, cu rezultate bune ºi 
competiþia sportivã, indiferentã de nivelul ei. avut uºa deschisã de fiecare datã pentru pe alocuri chiar foarte bune. Aº vrea sã ne 
Le mulþumesc tuturor pentru colaborarea oricine a avut o problemã, fie cã vorbim de spui, succint, cum þi s-a pãrut acest mandat?
bunã pe care am avut-o pânã acum ºi-mi reprezentanþi ai echipelor din liga a 4-a, din Nu a fost deloc uºor! Din afarã, pare total doresc ca ea sã se desfãºoare în aceleaºi liga a 5-a sau de la copii ºi juniori. La „plusuri" diferit. Iniþial ºi eu am avut aceeaºi pãrere cã corrdonate ºi în urmãtorii 4 ani.am trecut ºi situaþia juridicã ºi în consecinþã lucrurile sunt mai simple însã atâta vreme cât 
î Mulþumesc ºi succes!cred cã suntem pe drumul cel bun.lucrezi cu oamenii, începând de la preºedinþi ºi 

n AJF Cãlãraºi

D. Dincã: Am avut uºa deschisã 
pentru oricine a avut o problemã!

n Liga a 4-a / Unirea Mãnãstirea

Costel Perca: 
Îl susþinem pe 
domnul Dincã!

n Liga a 4-a / Tricolorul Jegãlia

Alexandru Vasile: Avem 
încredere în domnul Dincã!

n Liga a 4-a / Venus Independenþa n Liga a 4-a / Dunãrea Grãdiºtea

Ion Radu: Voi susþine 
candidatura domniei sale!

Dan Achim: Opþiunea 
noastrã este domnul Dincã!
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Alexandru Vasile a intrat de puþinã vreme în lumea 
fotbalului judeþean, susþinând o parte importantã din 
bugetul echipei, Tricolorul Jegãlia. Liderul nou – 
promovatei în liga a 4-a a declarat pentru 
www.arenamedia.ro cã susþine candidatura lui Dorinel 
Dincã pentru obþinerea celui de-al doilea mandat 
consecutiv de preºedinte al AJF Cãlãraºi. „Sunt de puþinã 

vreme în lumea 
fotbalului judeþean 
însã pot sã afirm cu 
tãrie cã am gãsit o 
echipã managerialã 
competentã în 
fruntea AJF 
Cãlãraºi. În plus ºi 
campionatul ligii a 
4-a e bine 
organizat, cele mai 
multe dintre 
echipele 
participante fiind 
preocupate de 
fotbal, de 
performanþã. N-am 
ce sã-i reproºez 

domnului preºedinte Dincã ºi echipei sale din acest punct 
de vedere. În mod cert, susþin candidatura domniei sale 
pentru un nou mandat de preºedinte, la alegerile interne 
programate pe 17 februarie" a spus Alexandru Vasile care 
a continuat „Am mare încredere în potenþialul sãu, în 
capacitatea sa managerialã de a duce fotbalul judeþean în 
direcþia bunã, a performanþei sportive. Îi vom oferi votul 
cu încredere având certitudinea cã va munci în beneficiul 
fotbalului judeþean cãlãraºean. Sunt sigur cã va dezvolta 
împreunã cu cluburile ºi asociaþiile de fotbal din judeþ 
proiiecte care sã vinã în sprijinul acestora în parteneriate 
fiabile cu FRF  ºi autoritãþile locale".

Dunãrea Cãlãraºi a dat peste un adversar redutabil în 
faza optimilor de finalã ale Cupei României, ediþia 2017 – 
2018. „Galben – albaºtrii" se vor duela, la Cãlãraºi, în 
manºã eliminatorie cu Imperial WET Miercurea Ciuc. 
Data partidei nu a fost încã stabilitã.

În campionat cele douã echipe s-au întâlnit deja de douã 
ori. Pe 7 octombrie, la Cãlãraºi, Dunãrea a câºtigat cu 5-3, 
partida contând pentru etapa a 5-a. În retur, mai exact pe 
10 decembrie, la Miercurea Ciuc, Imperial ºi Dunãrea au 
încheiat la egalitate, 5-5.
În topul ligii I, Dunãrea ocupã locul 5 iar Imperial, 6 fiind 
departajate de doar 6 puncte.
Câºtigãtoarea „la zi" a trofeului, Informatica Timiºoara va 
juca în deplasare cu formaþia de liga a 2-a, West Deva.
Finalista ediþiei precedente, Autobergamo Deva va merge 
la Braºv pentru confruntarea cu Colþea, o altã echipã ce 
activeazã în liga a 2-a.

w Bukovina Vicov (L2) – United Galaþi
w CSM Poli Iaºi – FK Odorheiu Secuiesc
w West Deva (L2) – Informatica Timiºoara
w Colþea Braºov (L2) – Autobergamo Deva
w Fortius Buzãu (L2) – Muncitorul Reºiþa
w Inter Gheorghieni (L2) – City us Tg. Mureº
w Dunãrea Cãlãraºi – Imperial WET Miercurea Ciuc
w CFF Clujana (L2) – Spicom Sf. Gheorghe.

 n Optimi de finalã / Program jocuri: 17-20 februarie

Primul meci oficioal din acest an s-ar putea Imperial, în sferturi se va duela cu United 
desfãºura pe 19 februarie, Dunãrea Galaþi, echipã pe care o va întâlni în prima 
întâlnind la Cãlãraºi, în faza optimilor de etapã a mini – returului, programatã la 
finalã ale Cupei României, formaþia de Cãlãraºi în jurul datei de 24 februarie. 
primã ligã, Imperial WET Miercurea Ciuc. „Dacã ne calificãm, vom juca de douã ori 
„Va fi un meci foarte greu în compania acasã, într-un interval scurt, cu United 
unui adversar care s-a întãrit în aceastã Galaþi. Prima oarã în campionat ºi apoi în 
iarnã. Au adus nu mai puþin de 8 stranieri, sferturile de finalã ale Cupei României." a 
portughezi ºi spanioli ºi în mod sigur îºi mai adãugat ªoty.
vor vinde scump pielea în Cupã. Ne Pânã la ora primului joc oficial, Dunãrea va 
pregãtim intens pentru acest duel pentru disputa, cel mai probabil, o dublã amicalã 
cã obiectivul nostru major ar fi calificarea cu Colþea Braºov, formaþie aflatã pe locul 7 
în Final Four-ul competiþiei" a spus în topul ligii a 2-a. Braºovenii s-au calificat 
antrenorul – jucãtor, Marian ªotârcã. ºi în optimile Cupei unde vor juca împotriva 
În cazul în care Dunãrea va trece de campionilor de la Autobergamo Deva.

Întruniþi miercuri dupã-amiazã în ºedinþã 
ordinarã de plen, consilierii locali ºi-au dat 
acordul cu privire la cedarea în administrare a 
Complexului Spotiv Dunãrea, pe o perioadã de 
20 de ani, cãtre Consiliul Judeþean validând 
Proiectul de hotãrâre privind darea în 
administrarea Consiliului Judeþean Cãlãraºi a 
imobilului teren ºi construcþii-Complexul 
Sportiv Municipal Dunãrea Cãlãraºi , aflat în 
domeniul public al municipiului Cãlãraºi ºi în 
administrarea Consiliului Local Cãlãraºi situat 
în municipiul Cãlãraºi, b-dul Republicii, nr. 39.

Imobilul constând din teren ºi construcþii, situat în 
municipiul Cãlãraºi, b-dul Republicii, nr. 39, nu va 
putea fi folosit în alte scopuri decât cel pentru care a 
fost atribuit. De asemenea, se interzice închirierea 
imobilului teren ºi construcþii-Complexul Sportiv 
Municipal, Dunãrea Cãlãraºi  precum ºi utilizarea în 
alte scopuri.

Potrivit unui amendament formulat în plenul 
ºedinþei de viceprimarul, Viorel Ivanciu, protocolul 
de predare-primire, se va încheia de cãtre Biroul 
Fond Funciar, Registrul Agricol ºi Cadastru, în 
termen de 30 de zile, dupã adoptarea hotãrârii mai 
sus – menþionate.  

Consiliul Judeþean Cãlãraºi, prin HCL  6/12.01.2018 a 
solicitat transmiterea imobilului din domeniul public 
al municipiului Cãlãraºi ºi administrarea Consiliului 
Local al municipiului Cãlãraºi în administrarea 
Consiliului Judeþean, respectiv Complexul Sportiv 
Municipal  Dunãrea Cãlãraºi, situat în municipiul 
Cãlãraºi, b-dul Republicii, nr. 39 din care: suprafaþã 
teren central (teren ºi construcþii)-24162 mp; 
suprafaþã teren =8986 mp; suprafaþã teren=3501 
mp si suprafaþã spaþiu administrativ, teren, alei ºi 
construcþii=21027,58 mp, pe o perioada de 20 de 
ani. Consiliul Judeþean Cãlãraºi intenþioneazã sã 
efectueze lucrãri, în sumã de circa 500 de mii de 
euro, care vizeazã reabilitarea, extinderea ºi 
modernizarea celor mai importante obiective care 
compun Complexul Sportiv Municipal Dunãrea" 
Cãlãraºi, din dorinþa de a acorda un acces facil 
cetãþenilor judeþului Cãlãraºi iubitori ai sportului.

Una dintre premisele îndeplinirii acestui scop îl 
reprezintã faptul cã Judeþul Cãlãraºi, prin Consiliul 
Judeþean Cãlãraºi, este membru fondator, alãturi de 
Municipiul Cãlãraºi, prin Consiliul Local al 
Municipiului Cãlãraºi, precum ºi de Societatea 
ECOAQUA SA Cãlãraºi, al AFC Dunãrea 2005 Cãlãraºi.

n Futsal / Dunãrea Cãlãraºi

Dunãrea Cãlãraºi va miza în acest de finalã ale Cupei României, 
an pe serviciile a doi noi jucãtori. ediþia 2017 – 2018. În campionat, 
Este vorba de brazilianul Rodrigo Dunãrea va debuta în acest an, 
Coelho Confettura (are ºi tot pe teren propriu, primul 
naþionalitate italianã), în vârstã adversar fiind CS United Galaþi. 
de 21 de ani, ultima oarã la Jocul va avea loc pe 24 februarie.
Maritime Augusta Futsal ºi 

n Cine sunt cei doi stranieriportughezul, Alex Silva Moreira 
(foto), 23 de ani, fost component Rodrigo Coelho Confettura. S-a 
al echipei franceze, UJS Toulouse. nãscut pe 20 iunie 1997, la Rio de 
„Zilele acestea, cei doi vor Janeiro. Brazilia. A aevoluat 
semna ºi angajamentele cu ultima oarã în Itlaia la Maritime 
echipa noastrã. Sperãm sã se Augusta Futsal.
integreze cât mai repede ºi sã ne 
ajute în îndeplinirea obiectivelor 
pe care ni le-am propus pentru 
acest sezon: o clasare cât mai 
bunã în campionat ºi o calificare 
în Final Four-ul Cupei României" 
a declarat antrenorul – jucãtor, 
Marian ªotârcã.

În aceastã pauzã competiþionalã, 
Dunãrea s-a despãrþit de sârbii, 
Aleksandar Stepic ºi Nenad 
Rancic ºi Dumitru Constantin Ion.

Primul examen oficial va avea loc 
în jurul datei de 19 februarie, 
Dunãrea urmând a se duela la Alex Silva Moreira. S-a nãscut pe 
Cãlãraºi cu Imperial WET 14 octombrie 1994. Portugalia. A 
Miercurea Ciuc în faza optimilor evoluat în Franþa la UJS Toulouse.

Modelenii de la Înainte au 
plecat încã de sâmbãta 
trecutã, imediat dupã finalul 
partidei amicale cu Venus 
Independenþa, într-un stagiu 
de pregãtire la Cãciulata, 
cazându-se la Hotelul Traian. 
Jucãtorii se vor antrena preþ de 
o sãptãmânã pe Valea Oltului, 
sub supravegherea 
antrenorului Virgil Niþoi dar ºi 
a a preºedintelui, Victor 
Neagu. Modelenii au stabilit ºi 
câteva jocuri de verificare în 
compania unor adversari din 
zona.

Deja, Înainte a disputat ºi douã 
partide de verificare, ambele la 
Modelu, Miercuri, modelenii 
au trecut de CSM Olteniþa cu 
4-1 iar sâmbãtã au dispus cu 2-
1 de liderul campionatului 
judeþean, Înainte Modelu.

La finele turului, Înainte s-a 
clasat pe locul 8 cu 16 puncte 
fiind cea mai bine clasatã 
echipã din fotbalul judeþean în 
Seria a 2-a a L3. În prima etapã 
a returului care va debuta pe 3 
martie, modelenii vor juca 
acasã cu Metalul Buzãu.

Dunãrea Ciocãneºti a disputat 
sâmbãtã prima partidã de 
verificare din aceastã pauzã 
competiþionalã întâlnind pe 
Abatorul Slobozia, liderul 
campionatului judeþean Ialomiþa. 
Partida a fost la discreþia Dunãrii 
care s-a impus categoric cu 9-1. 
Pânã la ora primului joc oficial din 
2018, cel cu Dunãrea Grãdiºtea din 
optimile de finalã ale Cupei 
României, programat pe 24 
februarie, în deplasare, Dunãrea va 
mai juca succesiv cu Mostiºtea 
Ulmu (pe 10 februarie, pe terenul 
sintetic de la Berceni) ºi ACSM 
Olteniþa (pe 17 februarie, pe 
sinteticul de la Prefab Arena).
În altã ordine de idei, echipa 
pregãtitã de Cornel Þicu ºi-ar fi 
asigurat serviciile lui Alexandru 
ªelaru, ultima oarã la Unirea 
Mãnãstirea.
La jumãtatea sezonului, Dunãrea 
Ciocãneºti ocupã locul 2 în topul 
campionatului judeþean strângând 
40 de puncte în cele 15 partide 
jucate.

Antrenor ºi jucãtor, Marius Lucan s-a Marius Lucan ºi-a manifestat intenþia sâmbãta trecutã ºi prima partidã de 
despãrþit de câteva zile de Dunãrea de a antrena în altã parte. Ne-am verificare din aceastã pauzã 
Grãdiºtea ºi destul de probabil va activa despãrþit, pe cale amiabilã. Am înþeles competiþionalã, terminând la egalitate, 
în retur la Unirea Dragalina. Cel puþin cã are probleme la locul de muncã ºi cã 2-2 cu echipa de liga a 5-a, Mostiºtea 
aºa susþine reprezentantul Dunãrii, Dan ar fi „ºantajat" sã rãmânã la Dragalina. Ulmu II.
Achim care a mai adãugat cã pânã la Asta a fost explicaþia lui, îi respectãm Aflatã pe locul 9 în topul campionatului 
varã el va conduce interimar, de pe dorinþa. Nu ne-am orientat cãtre un alt judeþean, la jumãtatea sezonului, 
bancã, aceastã echipã. „La Grãdiºtea, antrenor pentru cã o sã fie greu în Dunãrea Grãdiºtea va întâlni un adversar 
ne-am cam obiºnuit cu frãmântãrile de perioada asta sã se adapteze cu de marcã în optimile de finalã ale Cupei 
dinaintea începerii campionatului. Mai jucãtorii pe care-i avem. De aceea, eu României – faza judeþeanã. E vorba de 
tot timpul apare câte ceva. Acum, de voi conduce interimar, de pe bancã, Dunãrea Ciocãneºti, partida fiind 
exemplu, am rãmas fãrã antrenor. Am pânã în varã" a declarat Dan Achim programatã la Grãdiºtea, pe 24 
aflat în aceastã sãptãmânã cã domnul În altã ordine de idei, Dunãrea a disputat februarie.

Roseþi, ce va avea loc sâmbãtã, 10 februarie iar pe 17 ar putea În perioada 18-25 februarie, campioana judeþeanã de 
sã fie programat, în devans, duelul din optimile Cupei României toamnã se va antrena pe Valea Oltului, la Brezoi.
– faza judeþeanã cu Conpet ªtefan cel Mare. Între 18 ºi 25 

Preºedintele echipei de fotbal Venus Independenþa, Ion Radu, a februarie, echipa se va pregãti la Brezoi. 
declarat pentru www.arenamedia.ro, cã obiectivul major al "Pe 10 februarie, vom juca cu Spicul Roseþi. În funcþie de 
liderului momentului în campionatul judeþean îl reprezintã vreme vom evolua probabil pe terenul sintetic de la Modelu. 
promovarea, în premierã, în liga a 3-a. "Da, obiectivul rãmâne Noi avem meci de Cupã pe 24 februarie, în cadrul optimilor de 
promovarea!" a "decretat" Radu. finalã. Dat fiind faptul cã pe data de 18 ei pleacã în 
În prima parte a sezonului, Venus a mers aproape fãrã greºealã. cantonament 7 zile, am discutat cu cei de la ªtefan cel Mare, 
În cele 15 partide disputate, echipa pregãtitã de Ilie Zeciu a adversarii noºtri ºi le-am propus ca acest meci de Cupã sã-l 
obþinut 14 victorii ºi o remizã, având ºi un golaveraj excelent, jucãm pe 17 februarie, în preziua plecãrii în cantonament. 
62-12. Verbal au fost de acord. Cantonamentul se va desfãºura pe 
Pânã la ora startului returului, programat pe 3 martie, Venus va Valea Oltului, într-o locaþie din zona Brezoi. Acolo în afarã de 
efectua ºi un stagiu de pregãtire, de o sãptãmânã, la munte ºi ºedinþele de pregãtire vom avea ºi douã meciuri amicale, 
va disputa ºi câteva jocuri de verificare. poate chiar 3 cu prima ºi a doua clasatã din campionatul 

judeþului Vâlcea." a precizat preºedintele vicecampioanei en-Primul a avut loc sâmbãta trecutã, la Modelu cu Înainte, pierdut 
titre, Ion Radu.cu 2-1. Pentru Venus au jucat ºi cele douã "noutãþi": fundaºul 

Nicu Epaminonda, fost campion al României în 2009 cu Unirea În prima etapã a returului ce va avea loc pe 3 martie, Venus va 
Urziceni ºi Denis Dobra, fost component al Dunãrii Cãlãraºi, juca acasã cu Dunãrea Grãdiºtea, singura echipã care a reuºit sã 

le smulgã un punct lui Borbely&Co.ultima oarã la ACSM Olteniþa. Urmeazã confruntarea cu ACS 

Complexul Sportiv Dunãrea, 
de acum în administrarea 

Consiliului Judeþean

M. ªotârcã: Calificarea în Final Four-ul 
Cupei României, obiectivul nostru major

n Futsal

Dunãrea - Imperial WET, 
în optimile de finalã ale 

Cupei României

n Futsal

Un brazilian ºi un portughez
vor îmbrãca tricoul Dunãrii

n Liga a 3-a

Înainte, 
în pregãtiri 

la Cãciulata!

n Liga a 4-a

Dunãrea 
Ciocãneºti, start 

furtunos în 
amicale!

n Liga a 4-a

Lucan nu mai e antrenorul Dunãrii Grãdiºtea!

n Venus Independenþa

Radu: Obiectivul rãmâne promovarea!

Una din reprezentantele 
de marcã ale fotbalului 
judeþean, Venus 
Independenþa a declarat 
prin vocea preºedintelui 
executiv, Ion Radu cã va 
susþine candidatura lui 
Dorinel Dincã la alegerile 
pentru ºefia AJF Cãlãraºi, 
programate pe 17 
februarie. „Cu siguranþã 
vom susþine 
candidatura domnului 
preºedinte Dorinel 

Dincã! Eu am lucrat cu dumnealui în Biroul Executiv ºi vreau sã 
vã spun cã este o persoanã care acceptã toate sugestiile, le 
filtreazã, ºi în funcþie de propunerile care sunt, împreunã cu 
noi, cu cei care reprezentãm fotbalul din judeþ, luãm mãsurile 
care credem noi cã sunt cele mai bune. Sigur, probabil cã sunt 
ºi nemulþumiri dar dumnealui cautã în limitele regulamentului 
sã le rezolve. Voi susþine candidatura domniei sale." a spus 
Radu care i-a fãcut ºi o recomandare actualului dar ºi viitorului 
preºedinte al AJF Cãlãraºi. „În primul rând sã meargã pe 
aceeaºi linie pe care o are acum. Dumnealui este omul care 
doreºte sã aibã acces la foarte multe informaþii, la ceea ce e 
nou. Are o foarte bunã colaborare cu Federaþia Românã de 
Fotbal care ne coordoneazã din punct de vedere tehnic, 
aducând în judeþ persoane ºi personalitãþi care nu fac altceva 
decât bine fotbalului din judeþ. ªi probabil cã se regãseºte ºi 
prin poziþia dumnealui în ceea ce se întâmplã acum chiar cu 
clubul fanion Dunãrea Cãlãraºi care se aflã pentru prima oarã 
în istorie în situaþia de promova pe prima scenã a fotbalului 
românesc." a conchis Ion Radu.
Vicepreºedinte al forului fotbalistic local, Ion Radu este o 
prezenþã constanþã în stafful AJF din anii 90 ºi pânã în prezent 
cunoscând foarte bine problemele cu care se confruntã nu doar 
instituþia ci ºi fenomenul fotbalistic, în general.

Dupã Unirea 
Mãnãstirea ºi 
Dunãrea Grãdiºtea 
ºi-a manifestat 
intenþia de a susþine 
candidatura lui 
Dorinel Dincã 
pentru obþinerea 
celui de-al doilea 
mandat de 
preºedinte al AJF 
Cãlãraºi. „Dacã aº 
spune ceva acum 
pentru cã-l cunosc 
de multã vreme pe 
domnul Dincã, ar putea pãrea cã sunt subiectiv. Pentru 
dânsul vorbesc rezultatele. Ca sã fiu scurt, opþiunea 
noastrã la alegerile din 17 februarie este domnul Dorinel 
Dincã" a spus reprezentantul Dunãrii, Dan Achim care a 
continuat „Nu ºtiu dacã are nevoie de vreo recomandare 
din partea mea pentru cel de-al doilea mandat. Am vãzut 
cã este conectat permanent la ceea ce se întâmplã în 
fotbalul judeþean. În plus ascultã pãrerile tuturor ºi asta 
e foarte important. Totuºi, cred ar trebui sã manifeste 
mai puþinã „largheþe" faþã de echipele care mai de lucru 
în ceea ce priveºte asigurarea condiþiilor de joc, mai ales 
cele din liga a 5-a. Am vãzut ce a declarat domnul Perca 
de la Mãnãstirea, legat de arbitri. Nu ºtiu cum am putea 
sã-i încurajãm pe tineri sã opteze pentru arbitraj dacã în 
liga a 5-a sunt probleme cu terenurile, cu securitatea 
fizicã. În plus cred cã avem arbitri „mai în vârstã" 
valoroºi. Nu trebuie judecaþi oamenii dupã o anume 
eroare. Avem arbitri valoroºi iar cei tineri pot creºte 
destul de bine, în preajma lor. Haideþi sã punem pe 
primul loc valoarea ºi apoi vârsta. Vârsta nu e cea din 
buletin, ci cea pe care þi-o arãþi pe teren ca arbitru sau 
jucãtor".

Unirea Mãnãstirea este primul club 
din fotbalul judeþean cãlãrãºean care 
prin vocea lui Costel Perca ºi-a 
manifestat intenþia de a susþine 
candidatura lui Dorinel Dincã pentru 
un nou mandat în fruntea AJF 
Cãlãraºi, la alegerile din 17 februarie. 
„Eu, personal, vreau sã vã spun cã 
sunt foarte mulþumit de colaborarea 
pe care o am cu AJF, în raport cu anii 
precedenþi când practic nu aveam 
acces deloc în ciuda faptului cã ne 
achitam cotizaþiile. Unirea 
Mãnãstirea e o 
echipã de 
tradiþie, la noi 
se mãnâncã 
practic fotbal 
pe pâine. În altã 
ordine de idei, 
în aceastã 
perioadã a 
crescut foarte 
mult în bine, 
desigur, 
imaginea AJF 
–ului. Totul este 
transparent iar o mare parte din 
problemele pe care le întâmpinam 
înainte au fost rezolvate. Domnul 
Dincã este un om cu suflet mare, un 
om care poate sã facã ºi în 
continuare lucruri bune pentru 
fotbalul judeþean. În mod cert, o sã-l 
susþinem pe domnul Dincã la 
alegerile din 17 februarie" a declarat 
Perca.

Întrebat ce i-ar recomanda actualului 
preºedinte în cazul în care va obþine al 
doilea mandat, Perca a spus „Sã dea 
mai mult credit tinerilor arbitri. Sã-i 
susþinã, sã-i încurajeze iar pe arbitrii 
mai în vârstã sã-i lase. Chiar dacã 
greºesc, tinerii meritã o ºansã. Fãrã 
ei, nu putem progresa" a conchis 
Costel Perca.

î În 3 din cei 4 ani de mandat, campioana 
judeþeanã a reuºit sã promoveze în liga a 3-a. 
E un semn cã ºi campionatul judeþean a 
devenit mai dinamic, mai puternic. Iar 
conducãtorii echipelor au investit mai ales în 
jucãtori. E limpede cã AJF Cãlãraºi a început 
sã conteze la acest nivel.
În primul rând este meritul echipelor pentru 
cã au înþeles cã evolueazã într-o competiþie 
serioasã. Avem un campionat judeþean 
puternic lucru de care a aflat toatã lumea. 
Judeþele învecinate nouã, la baraj, cautã sã nu 
se împerecheze cu noi. S-a creat o competiþie 
care a condus la aceastã performanþã de a 
promova aproape an de an
î Atât relaþia cu FRF cât ºi cea cu autoritãþile 
locale, judeþene au cunoscut o puternicã 
dezvoltare. Nu mai departe de anul trecut, 
AJF a promovat douã proiecte importante, 
unul cu ajutorul federaþiei, celãlalt cu 
sprijinul CJ Cãlãraºi, ambele desigur, în 
beneficiul echipelor.
Ne chinuim de câþiva ani sã accesãm aceste 
proiecte. Au venit un pic mai târziu dar 
sperãm ca de-acum încolo sã fim „abonaþi" la 
astfel de proiecte pentru cã avem acest drept. 
Suntem o asociaþie numeroasã, având în 

Pe 17 februarie, va avea loc ªedinþa Adunãrii terminând cu jucãtorii, problemele nu ne-au vedere numãrul mare de jucãtori legitimaþi. 
Generale a AJF Cãlãraºi pe ordinea de zi ocolit. Dar, uºor – uºor le-am pus la punct. Sunt proiecte binevenite pentru cã în fotbalul 
figurând alegerea preºedintelui asociaþiei Important e cã dupã ce am preluat aceastã judeþean finanþarea e mediocrã. ªtiu cã aceste 
pentru urmãtorii 4 ani. În competiþie se aflã asociaþie, am fãcut, împreunã cu colegii mei, proiecte au fost apreciate de reprezentanþii 
doar actualul preºedinte, Dorinel Dincã, ales ordine mai ales în chestiunile de ordin juridic. echipelor!
pentru prima oarã în aceastã funcþie pe 15 Consider cã e decisiv sã ai o legãturã strânsã 

î Pe 17 februarie vor avea loc alegerile. Care 
februarie 2014. Dincã vorbeºte, în interviul cu membrii afiliaþi. De fiecare datã când am 

este mesajul pe care-l transmiþi în calitate de 
acordat www.arenamedia.ro de lucrurile luat o decizie, m-am consultat cu membrii 

actual dar ºi de viitor preºedinte?
întâmplate în acest mandat subliniind cã Biroului Executiv ºi am afiºat o transparenþã 

Mesajul e simplu ºi clar. În primul rând sã obiectivul sãu major pentru urmãtorii 4 ani totalã. Am constituit comisiile de specialitate 
continuãm lucrurile bune pe care le-am fãcut. este organizarea, la toate nivelurile, a unor care au acþionat independent, în conformitate 
În al 2-lea rând, ne dorim sã organizãm campionate bine puse la puncte în care sã strict cu prevederile statutare ºi 
campionate bine puse la punct, inclusiv la predomine fair play-ul ºi respectul faþã de regulamentele în vigoare. Fiecare ºi-a fãcut 
nivel de copii ºi juniori. Fair – play-ul, toþi cei implicate în buna desfãºurare a treaba în dreptul sãu. Am reuºit ca pentru 
respectul faþã de toþi cei implicaþi sunt doar o competiþiilor fotbalistice. conducerea Comisiei de Disciplinã sã 
parte din valorile dupã care trebuie sã ne identificãm o persoanã cu studii juridice aºa 
ghidãm cu toþii.cum prevede regulamentul. E vorba de î Dorinel Dincã, puþine zile ne mai despart 
Tuturor membrilor afiliaþi le transmit sã aibã domnul avocat Aurelian Dumitru, o persoanã de organizarea alegerilor pentru ºefia AJF 
încredere pentru cã viitorul Executiv va potrivitã cãreia îi place foarte mult fotbalul. Cãlãraºi, programate mai exact pe 17 
respecta, aºa cum a fãcut-o ºi pânã acum, Astfel, cred cã am pus lucrurile la punct. Am februarie. Au fost 4 ani, cu rezultate bune ºi 
competiþia sportivã, indiferentã de nivelul ei. avut uºa deschisã de fiecare datã pentru pe alocuri chiar foarte bune. Aº vrea sã ne 
Le mulþumesc tuturor pentru colaborarea oricine a avut o problemã, fie cã vorbim de spui, succint, cum þi s-a pãrut acest mandat?
bunã pe care am avut-o pânã acum ºi-mi reprezentanþi ai echipelor din liga a 4-a, din Nu a fost deloc uºor! Din afarã, pare total doresc ca ea sã se desfãºoare în aceleaºi liga a 5-a sau de la copii ºi juniori. La „plusuri" diferit. Iniþial ºi eu am avut aceeaºi pãrere cã corrdonate ºi în urmãtorii 4 ani.am trecut ºi situaþia juridicã ºi în consecinþã lucrurile sunt mai simple însã atâta vreme cât 
î Mulþumesc ºi succes!cred cã suntem pe drumul cel bun.lucrezi cu oamenii, începând de la preºedinþi ºi 

n AJF Cãlãraºi

D. Dincã: Am avut uºa deschisã 
pentru oricine a avut o problemã!

n Liga a 4-a / Unirea Mãnãstirea

Costel Perca: 
Îl susþinem pe 
domnul Dincã!

n Liga a 4-a / Tricolorul Jegãlia

Alexandru Vasile: Avem 
încredere în domnul Dincã!

n Liga a 4-a / Venus Independenþa n Liga a 4-a / Dunãrea Grãdiºtea

Ion Radu: Voi susþine 
candidatura domniei sale!

Dan Achim: Opþiunea 
noastrã este domnul Dincã!
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