
9DIVERSE8 SPORT

n Liga a 2-a / Et. 22: Dunãrea – FC Hermannstadt 0-0

Clasament

Etapa a 22-a / Rezultate

l Olimpia Satu Mare – CS Mioveni 0-3
l Luceafãrul Oradea – ASA Tg. Mureº 3-0
l UTA Arad – Academica Clinceni 1-3
Au marcat: D. Buia (10) / Gãinã (55), Blejdea (68), D. 
Popa (90+2 – aut.)
l Pandurii Tg. Jiu – Metaloglobus 1-0
A marcat B. Dãnãricu (25)
l Foresta Suceava – Dacia Unirea Brãila 1-0
A marcat: M. Matei (90+1)
l ªtiinþa Miroslava – FC Argeº 2-3
Au marcat: Al. Marin (77), A. Nemþanu (85) /  V. 
Buhãescu (44), R. Costin (45), I. ªerban (67)
l Sportul Snagov – Ripensia Timiºoara 1-1
Au marcat: V. Ferfelea (71) / Al. Bãdãuþã (62)
l ASU Poli Timiºoara – Chindia 1-0
A marcat C. Predescu (21 – penalty)
l CS Afumaþi – CS Baloteºti 4-1
Au marcat: M. Dedu (43', 70'), Fl. Buduroi (66'), Vl. 
Tudorache (90') / C. Mihai (64')
l Dunãrea – FC Hermannstadt 0-0

1. Dunãrea Cãlãraºi 22 15 5 2 43-16 50

2. AFC Hermannstadt 22 14 7 1 35-10 49

3. Chindia Târgoviºte 22 13 6 3 46-13 45

4. CS Afumaþi 22 12 5 5 28-15 41

5. Academica Clinceni 22 11 5 6 36-29 38

6. FC Argeº 22 10 7 5 31-18 37

7. ASU Poli Timiºoara 22 11 3 8 30-25 36

8. ASA Tg. Mureº 22 9 4 9 38-40 31

9. CS Mioveni 22 8 6 8 34-30 30

10. Sportul Snagov 22 7 6 9 17-20 27

11. Ripensia Timiºoara 22 6 8 8 43-32 26

12. UTA Arad 22 6 7 9 27-29 25

13. Luceafãrul Oradea 22 6 6 10 34-38 24

14. Metaloglobus 22 6 5 11 20-28 23

15. Foresta Suceava 22 7 2 13 20-61 23

16. ªtiinþa Miroslava 22 6 4 12 28-49 22

17. Pandurii Tg. Jiu 22 4 9 9 28-37 21

18. CS Baloteºti 22 5 5 12 25-46 20

19. Dacia Brãila 22 4 6 12 45-49 18

20. Olimpia Satu Mare 22 6 2 14 19-42 -30
ASA Tg. Mureº ºi Olimpia Satu Mare s-au retras din competiþie.

Programatã iniþial pe 3 martie, etapa a 23-a se va desfãºura pe 28 
martie. Runda a fost amânatã din cauza condiþiilor meteo 
nefavorabile.

Etapa a 24-a

l Sâmbãtã, 10 martie
11.00 Luceafãrul Oradea – FC Argeº
11.00 Foresta Suceava – Chindia Târgoviºte
11.00 ªtiinþa Miroslava – Metaloglobus
11.00 Pandurii Tg. Jiu – CS Mioveni
12.30 ASU Poli Timiºoara – Academica Clinceni
12.30 Dunãrea Cãlãraºi – CS Afumaþi
l Duminicã, 11 martie 
11.00 Ripensia Timiºoara – Dacia Unirea
12.00 UTA Arad – FC Hermannstadt
Sportul Snagov – ASA Tg. Mureº 3-0
Olimpia Satu Mare – CS Baloteºti 3-0

ul momentului în liga a 2-a.
Dunãrea rãmâne în continuare pe primul 
loc totalizând 50 de puncte, cu unul mai 
mult decât Hermannstadt (locul 2) ºi 5, în 
plus faþã de Chindia care a învins la 
Timiºoara pe ASU cu 2-1.
Sâmbãtã, 10 martie, Dunãrea va juca din 
nou acasã. În meci contând pentru etapa 
a 24-a, „galben – albaºtrii" se vor duela 
cu CS Afumaþi, echipã aflatã pe 4 în 
clasament. Partida va începe la ora 12.30 
de minute ºi se va desfãºura pe arena Ion 
Comºa.
Meciurile etapei a 23-a, amânate iniþial 
din cauza vremii nefavorabile, vor avea 
loc pe 28 martie, ora 15.00. Dunãrea va 
juca atunci în deplasare cu CS Baloteºti.

Dunãrea Cãlãraºi - AFC 
Hermannstadt 0-0

obþinut un penalty, cu multã uºurinþã Pe un frig pãtrunzãtor, de iarnã 
Dunãrea: C. Lungu (cpt.) - Þenea, B. acordat de centralul gãlãþean Adrian veritabilã, cele mai bune douã ªandru, B. Manole (Drãghiceanu 42'), M. Cojocaru, ratat însã de Bogdan Rusu. echipe ale ligii a 2-a, Dunãrea ºi FC Tomozei – A. Dobrosavlevici - Missi Mezu Golgeterul Sibiului a tras pe jos în stânga Hermannstadt s-au duelat în ultima (V. Munteanu 65'), Cr. Puºcaº, P. Iacob, C. lui Cezar Lungu pe lângã poartã. Oricum 

duminicã din februarie, în epilogul Doman - V. Alexandru (C. Rus 75'). portarul nostru era pe minge, alegând 
Rezerve: G. Popa - C. Cristea, B. Vasile, D. etapei a 22-a, prima din 2018. bine colþul. În rest, cele douã echipe ºi-au 
Spehar. Antrenor: Dan Alexaîmpãrþit perioadele de dominare, la 
AFC Hermannstadt: Cãbuz - Al. Coman, I. Departajate de un singur punct în pauzã scorul fiind acela din prima 
Stoica, R. Criºan, M. Stancu - Dâlbea clasament, cele douã rivale, sensibil secundã, 0-0.
(cpt.), Boboc – D. Tãtar (Hergheligiu 89'), întãrte în aceastã pauzã competiþionalã, În repriza secundã, Dan Alexa face câteva 
Curtean (Danci 90+3'), B. Rusu - ªt. au încercat pe alocuri sã joace ºi fotbal modificãri ºi în registrul tactic generând o 
Blãnaru (P. Petrescu 79'). Rezerve: T. Niga însã vremea pânã la urmã ºi-a spus superioritate ceva mai consistentã a 
- Pamfile, Ct. Pîrvulescu, S. Lupu. cuvântul. Terenul a fost apt pentru un Dunãrii, fãrã consecinþe, din pãcate, ºi pe 
Antrenor: Alexandru Peliciastfel de meci iar acest lucru s-a datorat tabelã. Odatã cu trecerea timpului, 
Arbitru: Adrian Viorel Cojocaru (Galaþi); eforturilor aproape supraomeneºti Hermannstadt pãrea cã se mulþumeºte 
Asistenþi: Imre-Laszlo Bucºi (Sfântu depuse de preºedintele Florin Briºan ºi cu remiza, lãsând impresia cã ºi-a 
Gheorghe) ºi Stelian Slabu (Braºov).echipa sa pânã aproape de startul îndeplinit obiectivul. 0-0 a fost ºi scorul 

jocului. Cartonaºe galbene: Cr. Puºcaº (39') / D. final, o remizã albã în deplinã 
Tãtar (38'), R. Criºan (62'), P. Petrescu Cea mai notabilã fazã a primei pãrþi s-a concordanþã ºi cu vremea rece, tãioasã, 
(83'), R. Boboc (88'), Al. Coman (90+2')derulat în minutul 17. Oaspeþii au de iarnã sub care s-a desfãºurat ºi derby-

rundei a 23-a, se va desfãºura miercuri, Etapa a 24-a a ligii a 2-a 
28 martie, ora 15.00programeazã sâmbãtã, 10 martie, 
Ce a fost în tur / 26 august / Et. 5începând cu ora 12.30 de minute, 
CS Afumaþi – Dunãrea Cãlãraºi 0-1pe arena centralã Ion Comºa din 
A marcat: V. Alexandru (43 – penalty)Cãlãraºi partida dintre Dunãrea ºi 
CS Afumaþi: A. Marinescu – I. Bãniþã, R. CS Afumaþi. Cele douã viitoare 
Patriche, N. Buzea, V. Cãliani, M. Dedu, adversare ocupã locurile 1 ºi 4 fiind 
V. Olariu (58 M. Vlada), V. Nicolae (58 R. departajate de 9 puncte.
Buduroi), Vl. Tudorache, ªt. Vasile, A. 

În tur, Dunãrea a câºtigat cu 1-0 graþie Zaharia (71 R. Avram). Rezerve: Al. Miºa 
reuºitei lui V. Alexandru care a – C. Robicek, Fl. Nicolescu, R. Onea. 
transformat o loviturã de la 11 metri în Antrenor: Vasile Neagu
minutul 43. Partida s-a desfãºurat pe 26 Dunãrea: C. Lungu – I. Þenea, ªt. 
august ºi a contat pentru etapa a 5-a. Mardare, B. ªandru, M. Tomozei (75 Fl. 
În prima etapã din 2018, Dunãrea a Ibrian), G. Preoteasa, S. Panã, B. Danciu, 
remizat acasã, 0-0 cu FC Hermannstadt Al. Pop (56 A. Puºcaºu), B. Kanda, V. 
iar CS Afumaþi s-a impuis cu 4-1, pe Alexandru (78 Cr. Puºcaº). Rezerve: G. 
teren propriu, în faþa celor de la CS Popa – Fl. Niculae, Al. Dincã, Al. Roºca. 
Baloteºti. Antrenor: Dan Alexa
În sezonul precedent, Dunãrea a câºtigat Arbitru: Viorel Flueran. Asistenþi: 
ambele dispute. A fost 1-0 la Cãlãraºi (et. Erchian Ionuº, Florin Iacob
7 – 17 septembrie 2016), respectiv 1-2 la Cartonaºe galbene: A. Zaharia (8), R. 
Afumaþi (et. 26 – 25 martie 2017). Patriche (43), M. Dedu (47), I. Bãniþã 
Partida Dunãrea – CS Afumaþi va fi (77), V. Cãliani (84) / G. Preoteasa (9), ªt. 
televizatã de reþeaua Digisport. Mardare (74), A. Puºcaºu (86), Fl. Ibrian 
Jocul CS Baloteºti – Dunãrea, din cadrul (90+2)

Sâmbãtã, 10 martie debuteazã etapa a 24-
a a ligii a 2-a, fiind programate primele 6 
partide. De la ora 12.30 de minute se va 
deasfãºura la Cãlãraºi, pe arena Ion Comºa, 
duelul dintre Dunãrea ºi CS Afumaþi. 
Preºedintele grupãrii din B-dul Republicii, 
39, Florin Briºan spune cã obiectivul este 
obþinerea victoriei care sã-i menþinã în 
continuare în „vârf" pe „galben – albaºtri". 
„Am trecut cu bine peste ultima furie a 
iernii. Sperãm ca la ora meciului cu CS Afumaþi terenul sã arate bine. 
Marþi era o baltã imensã, însã nãdãjduim cã pânã sâmbãtã, suprafaþa de 
joc sã fie optimã. Îi aºteptãm pe suporterii noºtri în numãr cât mai mare. 
Sperãm sã le oferim o nouã bucurie. Obligatoriu trebuie sã învingem ca 
sã rãmânem acolo sus" a declarat Briºan.

În tur, Dunãrea s-a impus cu 1-0, golul fiind marcat de atacantul Valentin 
Alexandru, în minutul 43 din loviturã de la 11 metri. În clasament, 
Dunãrea ºi CS Afumaþi sunt despãrþite de 3 locuri ºi 9 puncte în 
clasament.

Dunãrea ºi CS Afumaþi se vor afla pentru noi" a spus Dan Alexa care 
sâmbãtã faþã în faþã în meci contând sperã ca pânã la ora meciului ºi 
pentru etapa a 24-a a ligii a 2-a. suprafaþa de joc sã fie în condiþii 
Antrenorul Dan Alexa, aflat pe banca bune. „Conteazã foarte mult ºi starea 
echipei noastre ºi în tur când Dunãrea terenului în modul de abordare a 
a câºtigat la limitã cu 1-0 (gol marcat unui joc. Suntem o formaþie care ne 
de Valentin Alexandru din penalty preocupã fotbalul ºi cred cã un teren 
spre finalul primei pãrþi!) considerã cã bun ne avantajeazã ºi CS Afumaþi e o 
meciul cu ilfovenii va fi unul dificil echipã care joacã fotbal, cãreia îi 
însã trebuie câºtigat. În opinia sa, CS place sã aibã posesie. Atunci când a 
Afumaþi nu-i câtuºi de puþin un câºtigat, a fãcut-o într-o manierã 
adversar facil. „Vom întâlni sâmbãtã clarã. Repet, Afumaþi e una din 
o echipã bunã care trage la locul de echipele bune ale campionatului" a 
baraj. Acum câteva zile a câºtigat în continuat tehnicianul Dunãrii. „Ne lipsesc la acest joc Cristi Puºca, 
faþa Astrei Giurgiu cu 1-0 iar în prima Pentru partida de sâmbãtã, suspendat, Silviu Panã ºi Bodo Kanda 
etapã din acest s-a impus clar cu 4-1. programatã pe arena Ion Comºa sunt accidentaþi. Va lipsi de 
E o echipã foarte bunã a ligii a 2-a. În începând cu ora 12.30 de minute, asemenea ºi Marian Drãghiceanu, un 
consecinþã, va fi un meci greu dar pe Dan Alexa nu poate miza pe Cr. jucãtor important pentru noiu. S-a 
care trebuie sã-l câºtigãm. Cred cã la Puºcaº, suspendat, Bodo Kanda ºi accidentat la meciul cu 
noi este cheia meciului. Este Silviu Panã, accidentaþi încã din Hermannstadt din cauza terenului. 
important sã abordãm jocul cu perioada de pregãtire ºi Marian Dar sunt alþii care-i pot înlocui cu 
seriozitate ºi sã avem multã Drãghiceanu, care din cauza succes. Am încredere în ei. Avem un 
determinare pentru cã sunt 3 puncte terenului, s-a accidentat, la rândul lot de jucãtori de valori apropiate" a 
puse în joc ºi sunt foarte importante sãu, în partida cu FC Hermannstadt. conchis antrenorul liderului ligii a 2-a.

O remizã albã!

n Liga a 2-a / Et. 24 / Dunãrea – CS Afumaþi, sâmbãtã, 10 martie, ora 12.30. 

Ce a fost în tur!

n Liga a 2-a

Fl. Briºan: Obligatoriu trebuie 
sã învingem sâmbãtã!

n Liga a 2-a

Dan Alexa: Meciul cu Afumaþi va fi greu însã trebuie sã-l câºtigãm!

Pasagerii ºi bicicliºtii au gratuitate!

SC Coslo - Zinca SRL Cãlãraºi

Ferry-boat-urile „5 Cãlãraºi” ºi „Sãlcuþa”

Relaþii la telefon 0734.99.00.11

O cursã dus: 

12 
minute!

Zilnic între orele 05.00-24.00, din 30 în 30 de minute - “la fix” ºi “la ºi jumãtate”

Tarif autoturisme 8 euro/35 lei. Autoturismele cu numere 
de CL, CT ºi CC (Silistra) beneficiazã de reducere de 50%

Trecere Chiciu - Ostrov

Adunarea Generalã a Naþiunilor Unite a activitãþi ce vor fi premiate la finalul 
desemnat ziua de 22 martie ca fiind evenimentului:
Ziua Mondialã a Apei. Aceastã zi se - Concurs „GRAF-APA" : concurs graffiti 
sãrbãtoreºte încã din anul 1993. pe echipe - se vor face grafitii în staþia de 
UN-Water (Grupul ONU pentru Apã) a epurare
stabilit pentru anul 2018 tema - Concurs „PICT-APA" - concurs picturã 
evenimentului ca fiind „Soluþii naturale pe pânzã (vor fi 3 categorii de vârstã, 5-7 
pentru apã''. ani, 7-10 ani ºi peste 10 ani). Picturile vor 

fi expuse la Muzeul Municipal Cãlãraºi
ECOAQUA Cãlãraºi împreunã cu ADI - Concurs „FOTO- APA" - concurs de 
ECOAQUA Cãlãraºi au hotãrât sã fotografii în care APA va fi principalul 
celebreze aceastã zi printr-o serie de exponent -   concursul va fi anunþat pe 
acþiuni în parteneriat cu diverse instituþii Facebook, vor fi primite fotografiile în  
din judeþ. Acþiunile se vor desfãºura la format electronic, iar cele mai reuºite vor 
sediul Consiliului Judeþean Cãlãraºi, fi listate ºi expuse în cadrul Muzeului 
Primãriei Municipiului Cãlãraºi, Centrului Municipal Cãlãraºi
Cultural Judeþean Barbu ªtirbei, - Concurs „DESEN-APA" - concurs desene 
Muzeului Municipal Cãlãraºi, Muzeului pe hârtie / carton. Participã elevi, pe 3 
Judeþean Dunãrea de Jos Cãlãraºi ºi categorii de vârstã: clasele I-IV, clasele V-
Bibliotecii Judeþene Cãlãraºi. VIII, clasele IX-XII
În cadrul evenimentului sunt programate - Concurs „COLAJ-APA"  - concurs colaje 
o conferinþã, diverse concursuri ºi - Concurs „MACHET-APA" - concurs 
expoziþii tematice ºi o expoziþie de machete 
produse, echipamente ºi soluþii 

- Sesiune de referate/ prezentãri tip ppt 
tehnologice pentru domeniul apã-apã 

„APA în stiinþã" 
uzatã.

- Secþiune dedicatã iubitorilor de limbi 
În cadrul conferinþei vor avea loc: 

strãine, compusã din:
- Prezentarea proiectului implementat 

Activitãþi interactive în limba englezã 
prin fonduri europene POIM – „Proiect 

având ca temã apa (debate, speech, etc)
regional de dezvoltare a infrastructurii 

Eseuri ºi prezentãri în limba francezãde apã ºi apã uzatã pentru aria de 
Muzeul Judeþean "Dunãrea de Jos" ºi operare a operatorului regional în 
Biblioteca Judeþeanã Cãlãraºi vor judeþele Cãlãraºi ºi Ialomiþa, în 
organiza  expoziþii tematice.perioada 2014-2020", proiect ce constã 

în investiþii pentru tratarea ºi distribuþia Furnizorii de echipamente ºi tehnologii 
apei ºi colectarea ºi epurarea apelor din domeniul apei potabile, canalizãrii ºi 
uzate. Proiectul va fi implementat în epurãrii vor organiza o expoziþie de 
judeþele Cãlãraºi ºi Ialomiþa în zonele produse ºi soluþii tehnologice de 
urbane ºi rurale. Va avea drept rezultat interes.
conectarea la sisteme alimentare cu apã La eveniment sunt invitaþi sã participe, 
ºi canalizare a populaþiei din aceste zone alãturi de reprezentanþii autoritãþilor 
astfel încât sã se realizeze conformarea locale din judeþ (primari, consilieri locali, 
cu prevederile directivelor UE relevante. etc) ºi reprezentanþi ai operatorilor de 
- Prezentare "Istoria apei" realizatã de apã- canal ºi ai asociaþiilor de dezvoltare 
Biblioteca Judeþeanã împreunã cu intercomunitarã din domeniul apei ºi 
Muzeul Dunãrii de Jos apei uzate din întreaga þarã.
- Luãri de cuvânt pe tema apei ale unor Înscrierea la concursuri sau activitãþi, 
personalitãþi din mediul academic precum ºi obþinerea oricãror alte detalii 
(profesori universitari din cadrul se pot face de cãtre orice persoanã 
Universitãþii Tehnice de Construcþii interesatã la:
Bucureºti ºi Universitãþii Politehnice 

- adresa de e-mail Bucureºti) 
gaidamut.nicoleta@ecoaqua.ro

- Expuneri ale furnizorilor de tehnologii 
- telefon 0736001771, 0772053623din domeniul apã potabilã / canalizare – 

epurare. - pagina facebook 
www.facebook.com/ecoaquacalarasiSe vor desfãºura o serie de concursuri ºi 

Din punct de vedere al infrastructurii pot sã spun cã 
Olteniþa poate fi un exemplu de bune practici. Cu 
resurse limitate au fãcut minuni.
M-a impresionat neonatologia, dar m-a impresionat 
foarte mult dedicarea medicilor de aici. Deci aici, în 
Olteniþa, se fac minuni! Incredibil!
î În ce mãsurã puteþi sprijini, în calitate de 
ministru, finanþarea Spitalului din Olteniþa?
ªi de la Olteniþa ºi de la Cãlãraºi, da, partea de 
finanþare, din pãcate este cea stabilitã prin lege. 
Casa de Asigurãri de Sãnãtate finanþeazã în funcþie 
de numãrul de paturi ºi de serviciile medicale pe 
care spitalele le contracteazã. Dar, sper cã problema 
resursei umane odatã cu aceste creºteri salariale va 
fi rezolvatã iar pe de altã parte ºi pentru Olteniþa ºi 
pentru Cãlãraºi existã finanþãri europene care deja 
se deruleazã, unele vor fi lansate, pe care 
autoritãþile locale sunt convinsã cã le vor accesa. 
Iar ca minister, separat de aceste finanþãri europene, 
bineînþeles acolo unde este nevoie de fonduri 
pentru conformarea pânã în 2020 a spitalelor vom 
face o evaluare foarte clarã ºi vom ajuta spitalele.
Dar, vreau sã vãd întâi cã autoritãþile locale se 
implicã. Nu pot sta cu mâna întinsã ministerului ºi tu 

Aflatã la Cãlãraºi, la invitaþia liderilor PSD, Ciprian sã nu faci nimic. Eu cred cã existã aceastã voinþã în 
Pandea ºi Roxana Paþurcã, ministrul Sãnãtãþii, acest judeþ la ambele spitale ºi atunci ºi eu sunt 
Sorina Pintea a vizitat sâmbãtã Spitalul Judeþean de datoare sã acþionez.
Urgenþã din Cãlãraºi ºi Spitalul municipal din 

î Din discuþiile purtate cu managerii care ar fi Olteniþa. La finalul vizitei, ministrul Sãnãtãþii a 
problemele majore?acordat un scurt interviu conturând concluziile 
Lipsa de personal în primul rând pentru cã dacã vrei întâlnirilor cu managerii celor douã unitãþi 
sã faci un act medical de calitate, ai nevoie în primul spitaliceºti precum ºi cu reprezentanþii autoritãþilor 
rând de medici. Categoric ºi dotarea este locale ºi judeþene, responsabile cu finanþarea 
importantã, este a doua chestiune de care noi ca acestora.
guvern ne-am ocupat în continuare pentru cã aceste 
linii de finanþare sunt deschise inclusiv pentru 

î Doamnã ministru, care ar fi rezultatele vizitei dotarea cu aparaturã medicalã plus finanþãri ale 
întreprinse la Cãlãraºi ºi respective Olteniþa? Bãncii Medicale pe care le accesãm în continuare. 
Surprinzãtoare! În primul rând am constatat ceea ce Dar, avem nevoie de medici aici. În judeþul Cãlãraºi 
ºtiam dinainte, un sistem care are nevoie de este nevoie de medici ºi sunt surprinsã cã la o aºa 
investiþii nu doar materiale ci ºi de resurse umane. micã distanþã de Bucureºti, nu aici nu avem cadre 
Eu sper cã primul pas l-am fãcut, în calitate de medicale. Nu mã aºteptam sã fie locuri aici, dar sunt 
Guvern, în sensul cã de la 1 martie salariile convinsã cã vor veni. 
personalului medical vor creºte sau deja au crescut 

î Aveþi vreun sfat pentru manageri? ªi semnificativ. În schimb, ceea ce am constatat în 
dumneavoastrã aþi fost manager al unui spital din ambele pãrþi, implicarea medicilor. Sunt niºte eroi, 
Baia Mare pânã sã deveniþi ministru…cel puþin aici, la Olteniþa sunt chiar impresionatã de 
Sã þinã aproape de corpul medical ºi de autoritãþile modul în care ei gestioneazã activitatea medicalã din 
locale!acest spital. 

n 22 martie 

Ziua Mondialã a Apei
Sorina Pintea: Spitalul din Olteniþa 

poate fi un exemplu de bune practici!
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n Liga a 2-a / Et. 22: Dunãrea – FC Hermannstadt 0-0

Clasament

Etapa a 22-a / Rezultate

l Olimpia Satu Mare – CS Mioveni 0-3
l Luceafãrul Oradea – ASA Tg. Mureº 3-0
l UTA Arad – Academica Clinceni 1-3
Au marcat: D. Buia (10) / Gãinã (55), Blejdea (68), D. 
Popa (90+2 – aut.)
l Pandurii Tg. Jiu – Metaloglobus 1-0
A marcat B. Dãnãricu (25)
l Foresta Suceava – Dacia Unirea Brãila 1-0
A marcat: M. Matei (90+1)
l ªtiinþa Miroslava – FC Argeº 2-3
Au marcat: Al. Marin (77), A. Nemþanu (85) /  V. 
Buhãescu (44), R. Costin (45), I. ªerban (67)
l Sportul Snagov – Ripensia Timiºoara 1-1
Au marcat: V. Ferfelea (71) / Al. Bãdãuþã (62)
l ASU Poli Timiºoara – Chindia 1-0
A marcat C. Predescu (21 – penalty)
l CS Afumaþi – CS Baloteºti 4-1
Au marcat: M. Dedu (43', 70'), Fl. Buduroi (66'), Vl. 
Tudorache (90') / C. Mihai (64')
l Dunãrea – FC Hermannstadt 0-0

1. Dunãrea Cãlãraºi 22 15 5 2 43-16 50

2. AFC Hermannstadt 22 14 7 1 35-10 49

3. Chindia Târgoviºte 22 13 6 3 46-13 45

4. CS Afumaþi 22 12 5 5 28-15 41

5. Academica Clinceni 22 11 5 6 36-29 38

6. FC Argeº 22 10 7 5 31-18 37

7. ASU Poli Timiºoara 22 11 3 8 30-25 36

8. ASA Tg. Mureº 22 9 4 9 38-40 31

9. CS Mioveni 22 8 6 8 34-30 30

10. Sportul Snagov 22 7 6 9 17-20 27

11. Ripensia Timiºoara 22 6 8 8 43-32 26

12. UTA Arad 22 6 7 9 27-29 25

13. Luceafãrul Oradea 22 6 6 10 34-38 24

14. Metaloglobus 22 6 5 11 20-28 23

15. Foresta Suceava 22 7 2 13 20-61 23

16. ªtiinþa Miroslava 22 6 4 12 28-49 22

17. Pandurii Tg. Jiu 22 4 9 9 28-37 21

18. CS Baloteºti 22 5 5 12 25-46 20

19. Dacia Brãila 22 4 6 12 45-49 18

20. Olimpia Satu Mare 22 6 2 14 19-42 -30
ASA Tg. Mureº ºi Olimpia Satu Mare s-au retras din competiþie.

Programatã iniþial pe 3 martie, etapa a 23-a se va desfãºura pe 28 
martie. Runda a fost amânatã din cauza condiþiilor meteo 
nefavorabile.

Etapa a 24-a

l Sâmbãtã, 10 martie
11.00 Luceafãrul Oradea – FC Argeº
11.00 Foresta Suceava – Chindia Târgoviºte
11.00 ªtiinþa Miroslava – Metaloglobus
11.00 Pandurii Tg. Jiu – CS Mioveni
12.30 ASU Poli Timiºoara – Academica Clinceni
12.30 Dunãrea Cãlãraºi – CS Afumaþi
l Duminicã, 11 martie 
11.00 Ripensia Timiºoara – Dacia Unirea
12.00 UTA Arad – FC Hermannstadt
Sportul Snagov – ASA Tg. Mureº 3-0
Olimpia Satu Mare – CS Baloteºti 3-0

ul momentului în liga a 2-a.
Dunãrea rãmâne în continuare pe primul 
loc totalizând 50 de puncte, cu unul mai 
mult decât Hermannstadt (locul 2) ºi 5, în 
plus faþã de Chindia care a învins la 
Timiºoara pe ASU cu 2-1.
Sâmbãtã, 10 martie, Dunãrea va juca din 
nou acasã. În meci contând pentru etapa 
a 24-a, „galben – albaºtrii" se vor duela 
cu CS Afumaþi, echipã aflatã pe 4 în 
clasament. Partida va începe la ora 12.30 
de minute ºi se va desfãºura pe arena Ion 
Comºa.
Meciurile etapei a 23-a, amânate iniþial 
din cauza vremii nefavorabile, vor avea 
loc pe 28 martie, ora 15.00. Dunãrea va 
juca atunci în deplasare cu CS Baloteºti.

Dunãrea Cãlãraºi - AFC 
Hermannstadt 0-0

obþinut un penalty, cu multã uºurinþã Pe un frig pãtrunzãtor, de iarnã 
Dunãrea: C. Lungu (cpt.) - Þenea, B. acordat de centralul gãlãþean Adrian veritabilã, cele mai bune douã ªandru, B. Manole (Drãghiceanu 42'), M. Cojocaru, ratat însã de Bogdan Rusu. echipe ale ligii a 2-a, Dunãrea ºi FC Tomozei – A. Dobrosavlevici - Missi Mezu Golgeterul Sibiului a tras pe jos în stânga Hermannstadt s-au duelat în ultima (V. Munteanu 65'), Cr. Puºcaº, P. Iacob, C. lui Cezar Lungu pe lângã poartã. Oricum 

duminicã din februarie, în epilogul Doman - V. Alexandru (C. Rus 75'). portarul nostru era pe minge, alegând 
Rezerve: G. Popa - C. Cristea, B. Vasile, D. etapei a 22-a, prima din 2018. bine colþul. În rest, cele douã echipe ºi-au 
Spehar. Antrenor: Dan Alexaîmpãrþit perioadele de dominare, la 
AFC Hermannstadt: Cãbuz - Al. Coman, I. Departajate de un singur punct în pauzã scorul fiind acela din prima 
Stoica, R. Criºan, M. Stancu - Dâlbea clasament, cele douã rivale, sensibil secundã, 0-0.
(cpt.), Boboc – D. Tãtar (Hergheligiu 89'), întãrte în aceastã pauzã competiþionalã, În repriza secundã, Dan Alexa face câteva 
Curtean (Danci 90+3'), B. Rusu - ªt. au încercat pe alocuri sã joace ºi fotbal modificãri ºi în registrul tactic generând o 
Blãnaru (P. Petrescu 79'). Rezerve: T. Niga însã vremea pânã la urmã ºi-a spus superioritate ceva mai consistentã a 
- Pamfile, Ct. Pîrvulescu, S. Lupu. cuvântul. Terenul a fost apt pentru un Dunãrii, fãrã consecinþe, din pãcate, ºi pe 
Antrenor: Alexandru Peliciastfel de meci iar acest lucru s-a datorat tabelã. Odatã cu trecerea timpului, 
Arbitru: Adrian Viorel Cojocaru (Galaþi); eforturilor aproape supraomeneºti Hermannstadt pãrea cã se mulþumeºte 
Asistenþi: Imre-Laszlo Bucºi (Sfântu depuse de preºedintele Florin Briºan ºi cu remiza, lãsând impresia cã ºi-a 
Gheorghe) ºi Stelian Slabu (Braºov).echipa sa pânã aproape de startul îndeplinit obiectivul. 0-0 a fost ºi scorul 

jocului. Cartonaºe galbene: Cr. Puºcaº (39') / D. final, o remizã albã în deplinã 
Tãtar (38'), R. Criºan (62'), P. Petrescu Cea mai notabilã fazã a primei pãrþi s-a concordanþã ºi cu vremea rece, tãioasã, 
(83'), R. Boboc (88'), Al. Coman (90+2')derulat în minutul 17. Oaspeþii au de iarnã sub care s-a desfãºurat ºi derby-

rundei a 23-a, se va desfãºura miercuri, Etapa a 24-a a ligii a 2-a 
28 martie, ora 15.00programeazã sâmbãtã, 10 martie, 
Ce a fost în tur / 26 august / Et. 5începând cu ora 12.30 de minute, 
CS Afumaþi – Dunãrea Cãlãraºi 0-1pe arena centralã Ion Comºa din 
A marcat: V. Alexandru (43 – penalty)Cãlãraºi partida dintre Dunãrea ºi 
CS Afumaþi: A. Marinescu – I. Bãniþã, R. CS Afumaþi. Cele douã viitoare 
Patriche, N. Buzea, V. Cãliani, M. Dedu, adversare ocupã locurile 1 ºi 4 fiind 
V. Olariu (58 M. Vlada), V. Nicolae (58 R. departajate de 9 puncte.
Buduroi), Vl. Tudorache, ªt. Vasile, A. 

În tur, Dunãrea a câºtigat cu 1-0 graþie Zaharia (71 R. Avram). Rezerve: Al. Miºa 
reuºitei lui V. Alexandru care a – C. Robicek, Fl. Nicolescu, R. Onea. 
transformat o loviturã de la 11 metri în Antrenor: Vasile Neagu
minutul 43. Partida s-a desfãºurat pe 26 Dunãrea: C. Lungu – I. Þenea, ªt. 
august ºi a contat pentru etapa a 5-a. Mardare, B. ªandru, M. Tomozei (75 Fl. 
În prima etapã din 2018, Dunãrea a Ibrian), G. Preoteasa, S. Panã, B. Danciu, 
remizat acasã, 0-0 cu FC Hermannstadt Al. Pop (56 A. Puºcaºu), B. Kanda, V. 
iar CS Afumaþi s-a impuis cu 4-1, pe Alexandru (78 Cr. Puºcaº). Rezerve: G. 
teren propriu, în faþa celor de la CS Popa – Fl. Niculae, Al. Dincã, Al. Roºca. 
Baloteºti. Antrenor: Dan Alexa
În sezonul precedent, Dunãrea a câºtigat Arbitru: Viorel Flueran. Asistenþi: 
ambele dispute. A fost 1-0 la Cãlãraºi (et. Erchian Ionuº, Florin Iacob
7 – 17 septembrie 2016), respectiv 1-2 la Cartonaºe galbene: A. Zaharia (8), R. 
Afumaþi (et. 26 – 25 martie 2017). Patriche (43), M. Dedu (47), I. Bãniþã 
Partida Dunãrea – CS Afumaþi va fi (77), V. Cãliani (84) / G. Preoteasa (9), ªt. 
televizatã de reþeaua Digisport. Mardare (74), A. Puºcaºu (86), Fl. Ibrian 
Jocul CS Baloteºti – Dunãrea, din cadrul (90+2)

Sâmbãtã, 10 martie debuteazã etapa a 24-
a a ligii a 2-a, fiind programate primele 6 
partide. De la ora 12.30 de minute se va 
deasfãºura la Cãlãraºi, pe arena Ion Comºa, 
duelul dintre Dunãrea ºi CS Afumaþi. 
Preºedintele grupãrii din B-dul Republicii, 
39, Florin Briºan spune cã obiectivul este 
obþinerea victoriei care sã-i menþinã în 
continuare în „vârf" pe „galben – albaºtri". 
„Am trecut cu bine peste ultima furie a 
iernii. Sperãm ca la ora meciului cu CS Afumaþi terenul sã arate bine. 
Marþi era o baltã imensã, însã nãdãjduim cã pânã sâmbãtã, suprafaþa de 
joc sã fie optimã. Îi aºteptãm pe suporterii noºtri în numãr cât mai mare. 
Sperãm sã le oferim o nouã bucurie. Obligatoriu trebuie sã învingem ca 
sã rãmânem acolo sus" a declarat Briºan.

În tur, Dunãrea s-a impus cu 1-0, golul fiind marcat de atacantul Valentin 
Alexandru, în minutul 43 din loviturã de la 11 metri. În clasament, 
Dunãrea ºi CS Afumaþi sunt despãrþite de 3 locuri ºi 9 puncte în 
clasament.

Dunãrea ºi CS Afumaþi se vor afla pentru noi" a spus Dan Alexa care 
sâmbãtã faþã în faþã în meci contând sperã ca pânã la ora meciului ºi 
pentru etapa a 24-a a ligii a 2-a. suprafaþa de joc sã fie în condiþii 
Antrenorul Dan Alexa, aflat pe banca bune. „Conteazã foarte mult ºi starea 
echipei noastre ºi în tur când Dunãrea terenului în modul de abordare a 
a câºtigat la limitã cu 1-0 (gol marcat unui joc. Suntem o formaþie care ne 
de Valentin Alexandru din penalty preocupã fotbalul ºi cred cã un teren 
spre finalul primei pãrþi!) considerã cã bun ne avantajeazã ºi CS Afumaþi e o 
meciul cu ilfovenii va fi unul dificil echipã care joacã fotbal, cãreia îi 
însã trebuie câºtigat. În opinia sa, CS place sã aibã posesie. Atunci când a 
Afumaþi nu-i câtuºi de puþin un câºtigat, a fãcut-o într-o manierã 
adversar facil. „Vom întâlni sâmbãtã clarã. Repet, Afumaþi e una din 
o echipã bunã care trage la locul de echipele bune ale campionatului" a 
baraj. Acum câteva zile a câºtigat în continuat tehnicianul Dunãrii. „Ne lipsesc la acest joc Cristi Puºca, 
faþa Astrei Giurgiu cu 1-0 iar în prima Pentru partida de sâmbãtã, suspendat, Silviu Panã ºi Bodo Kanda 
etapã din acest s-a impus clar cu 4-1. programatã pe arena Ion Comºa sunt accidentaþi. Va lipsi de 
E o echipã foarte bunã a ligii a 2-a. În începând cu ora 12.30 de minute, asemenea ºi Marian Drãghiceanu, un 
consecinþã, va fi un meci greu dar pe Dan Alexa nu poate miza pe Cr. jucãtor important pentru noiu. S-a 
care trebuie sã-l câºtigãm. Cred cã la Puºcaº, suspendat, Bodo Kanda ºi accidentat la meciul cu 
noi este cheia meciului. Este Silviu Panã, accidentaþi încã din Hermannstadt din cauza terenului. 
important sã abordãm jocul cu perioada de pregãtire ºi Marian Dar sunt alþii care-i pot înlocui cu 
seriozitate ºi sã avem multã Drãghiceanu, care din cauza succes. Am încredere în ei. Avem un 
determinare pentru cã sunt 3 puncte terenului, s-a accidentat, la rândul lot de jucãtori de valori apropiate" a 
puse în joc ºi sunt foarte importante sãu, în partida cu FC Hermannstadt. conchis antrenorul liderului ligii a 2-a.

O remizã albã!

n Liga a 2-a / Et. 24 / Dunãrea – CS Afumaþi, sâmbãtã, 10 martie, ora 12.30. 

Ce a fost în tur!

n Liga a 2-a

Fl. Briºan: Obligatoriu trebuie 
sã învingem sâmbãtã!

n Liga a 2-a

Dan Alexa: Meciul cu Afumaþi va fi greu însã trebuie sã-l câºtigãm!

Pasagerii ºi bicicliºtii au gratuitate!

SC Coslo - Zinca SRL Cãlãraºi

Ferry-boat-urile „5 Cãlãraºi” ºi „Sãlcuþa”

Relaþii la telefon 0734.99.00.11

O cursã dus: 

12 
minute!

Zilnic între orele 05.00-24.00, din 30 în 30 de minute - “la fix” ºi “la ºi jumãtate”

Tarif autoturisme 8 euro/35 lei. Autoturismele cu numere 
de CL, CT ºi CC (Silistra) beneficiazã de reducere de 50%

Trecere Chiciu - Ostrov

Adunarea Generalã a Naþiunilor Unite a activitãþi ce vor fi premiate la finalul 
desemnat ziua de 22 martie ca fiind evenimentului:
Ziua Mondialã a Apei. Aceastã zi se - Concurs „GRAF-APA" : concurs graffiti 
sãrbãtoreºte încã din anul 1993. pe echipe - se vor face grafitii în staþia de 
UN-Water (Grupul ONU pentru Apã) a epurare
stabilit pentru anul 2018 tema - Concurs „PICT-APA" - concurs picturã 
evenimentului ca fiind „Soluþii naturale pe pânzã (vor fi 3 categorii de vârstã, 5-7 
pentru apã''. ani, 7-10 ani ºi peste 10 ani). Picturile vor 

fi expuse la Muzeul Municipal Cãlãraºi
ECOAQUA Cãlãraºi împreunã cu ADI - Concurs „FOTO- APA" - concurs de 
ECOAQUA Cãlãraºi au hotãrât sã fotografii în care APA va fi principalul 
celebreze aceastã zi printr-o serie de exponent -   concursul va fi anunþat pe 
acþiuni în parteneriat cu diverse instituþii Facebook, vor fi primite fotografiile în  
din judeþ. Acþiunile se vor desfãºura la format electronic, iar cele mai reuºite vor 
sediul Consiliului Judeþean Cãlãraºi, fi listate ºi expuse în cadrul Muzeului 
Primãriei Municipiului Cãlãraºi, Centrului Municipal Cãlãraºi
Cultural Judeþean Barbu ªtirbei, - Concurs „DESEN-APA" - concurs desene 
Muzeului Municipal Cãlãraºi, Muzeului pe hârtie / carton. Participã elevi, pe 3 
Judeþean Dunãrea de Jos Cãlãraºi ºi categorii de vârstã: clasele I-IV, clasele V-
Bibliotecii Judeþene Cãlãraºi. VIII, clasele IX-XII
În cadrul evenimentului sunt programate - Concurs „COLAJ-APA"  - concurs colaje 
o conferinþã, diverse concursuri ºi - Concurs „MACHET-APA" - concurs 
expoziþii tematice ºi o expoziþie de machete 
produse, echipamente ºi soluþii 

- Sesiune de referate/ prezentãri tip ppt 
tehnologice pentru domeniul apã-apã 

„APA în stiinþã" 
uzatã.

- Secþiune dedicatã iubitorilor de limbi 
În cadrul conferinþei vor avea loc: 

strãine, compusã din:
- Prezentarea proiectului implementat 

Activitãþi interactive în limba englezã 
prin fonduri europene POIM – „Proiect 

având ca temã apa (debate, speech, etc)
regional de dezvoltare a infrastructurii 

Eseuri ºi prezentãri în limba francezãde apã ºi apã uzatã pentru aria de 
Muzeul Judeþean "Dunãrea de Jos" ºi operare a operatorului regional în 
Biblioteca Judeþeanã Cãlãraºi vor judeþele Cãlãraºi ºi Ialomiþa, în 
organiza  expoziþii tematice.perioada 2014-2020", proiect ce constã 

în investiþii pentru tratarea ºi distribuþia Furnizorii de echipamente ºi tehnologii 
apei ºi colectarea ºi epurarea apelor din domeniul apei potabile, canalizãrii ºi 
uzate. Proiectul va fi implementat în epurãrii vor organiza o expoziþie de 
judeþele Cãlãraºi ºi Ialomiþa în zonele produse ºi soluþii tehnologice de 
urbane ºi rurale. Va avea drept rezultat interes.
conectarea la sisteme alimentare cu apã La eveniment sunt invitaþi sã participe, 
ºi canalizare a populaþiei din aceste zone alãturi de reprezentanþii autoritãþilor 
astfel încât sã se realizeze conformarea locale din judeþ (primari, consilieri locali, 
cu prevederile directivelor UE relevante. etc) ºi reprezentanþi ai operatorilor de 
- Prezentare "Istoria apei" realizatã de apã- canal ºi ai asociaþiilor de dezvoltare 
Biblioteca Judeþeanã împreunã cu intercomunitarã din domeniul apei ºi 
Muzeul Dunãrii de Jos apei uzate din întreaga þarã.
- Luãri de cuvânt pe tema apei ale unor Înscrierea la concursuri sau activitãþi, 
personalitãþi din mediul academic precum ºi obþinerea oricãror alte detalii 
(profesori universitari din cadrul se pot face de cãtre orice persoanã 
Universitãþii Tehnice de Construcþii interesatã la:
Bucureºti ºi Universitãþii Politehnice 

- adresa de e-mail Bucureºti) 
gaidamut.nicoleta@ecoaqua.ro

- Expuneri ale furnizorilor de tehnologii 
- telefon 0736001771, 0772053623din domeniul apã potabilã / canalizare – 

epurare. - pagina facebook 
www.facebook.com/ecoaquacalarasiSe vor desfãºura o serie de concursuri ºi 

Din punct de vedere al infrastructurii pot sã spun cã 
Olteniþa poate fi un exemplu de bune practici. Cu 
resurse limitate au fãcut minuni.
M-a impresionat neonatologia, dar m-a impresionat 
foarte mult dedicarea medicilor de aici. Deci aici, în 
Olteniþa, se fac minuni! Incredibil!
î În ce mãsurã puteþi sprijini, în calitate de 
ministru, finanþarea Spitalului din Olteniþa?
ªi de la Olteniþa ºi de la Cãlãraºi, da, partea de 
finanþare, din pãcate este cea stabilitã prin lege. 
Casa de Asigurãri de Sãnãtate finanþeazã în funcþie 
de numãrul de paturi ºi de serviciile medicale pe 
care spitalele le contracteazã. Dar, sper cã problema 
resursei umane odatã cu aceste creºteri salariale va 
fi rezolvatã iar pe de altã parte ºi pentru Olteniþa ºi 
pentru Cãlãraºi existã finanþãri europene care deja 
se deruleazã, unele vor fi lansate, pe care 
autoritãþile locale sunt convinsã cã le vor accesa. 
Iar ca minister, separat de aceste finanþãri europene, 
bineînþeles acolo unde este nevoie de fonduri 
pentru conformarea pânã în 2020 a spitalelor vom 
face o evaluare foarte clarã ºi vom ajuta spitalele.
Dar, vreau sã vãd întâi cã autoritãþile locale se 
implicã. Nu pot sta cu mâna întinsã ministerului ºi tu 

Aflatã la Cãlãraºi, la invitaþia liderilor PSD, Ciprian sã nu faci nimic. Eu cred cã existã aceastã voinþã în 
Pandea ºi Roxana Paþurcã, ministrul Sãnãtãþii, acest judeþ la ambele spitale ºi atunci ºi eu sunt 
Sorina Pintea a vizitat sâmbãtã Spitalul Judeþean de datoare sã acþionez.
Urgenþã din Cãlãraºi ºi Spitalul municipal din 

î Din discuþiile purtate cu managerii care ar fi Olteniþa. La finalul vizitei, ministrul Sãnãtãþii a 
problemele majore?acordat un scurt interviu conturând concluziile 
Lipsa de personal în primul rând pentru cã dacã vrei întâlnirilor cu managerii celor douã unitãþi 
sã faci un act medical de calitate, ai nevoie în primul spitaliceºti precum ºi cu reprezentanþii autoritãþilor 
rând de medici. Categoric ºi dotarea este locale ºi judeþene, responsabile cu finanþarea 
importantã, este a doua chestiune de care noi ca acestora.
guvern ne-am ocupat în continuare pentru cã aceste 
linii de finanþare sunt deschise inclusiv pentru 

î Doamnã ministru, care ar fi rezultatele vizitei dotarea cu aparaturã medicalã plus finanþãri ale 
întreprinse la Cãlãraºi ºi respective Olteniþa? Bãncii Medicale pe care le accesãm în continuare. 
Surprinzãtoare! În primul rând am constatat ceea ce Dar, avem nevoie de medici aici. În judeþul Cãlãraºi 
ºtiam dinainte, un sistem care are nevoie de este nevoie de medici ºi sunt surprinsã cã la o aºa 
investiþii nu doar materiale ci ºi de resurse umane. micã distanþã de Bucureºti, nu aici nu avem cadre 
Eu sper cã primul pas l-am fãcut, în calitate de medicale. Nu mã aºteptam sã fie locuri aici, dar sunt 
Guvern, în sensul cã de la 1 martie salariile convinsã cã vor veni. 
personalului medical vor creºte sau deja au crescut 

î Aveþi vreun sfat pentru manageri? ªi semnificativ. În schimb, ceea ce am constatat în 
dumneavoastrã aþi fost manager al unui spital din ambele pãrþi, implicarea medicilor. Sunt niºte eroi, 
Baia Mare pânã sã deveniþi ministru…cel puþin aici, la Olteniþa sunt chiar impresionatã de 
Sã þinã aproape de corpul medical ºi de autoritãþile modul în care ei gestioneazã activitatea medicalã din 
locale!acest spital. 

n 22 martie 

Ziua Mondialã a Apei
Sorina Pintea: Spitalul din Olteniþa 

poate fi un exemplu de bune practici!
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