
9DIVERSE8 SPORT

n Liga a 2-a / Et. 25: Dunărea – Sportul Snagov 2-0 (1-0)

Clasament

Etapa a 25-a / Rezultate

l Dacia Unirea – ASA Tg. Mureş 3-0

l CS Afumaţi – Olimpia Satu Mare 3-0

l FC Argeş – RipensiaTimişoara 2-1

Au marcat: Costin (31'), Buhăescu (33') / N. Mediop (64')

l Metaloglobus – Foresta Suceava 2-1

Au marcat: V. Ghenovici (42'), A. Voican (65') / A. Cerlincă 
(73')

l Academica Clinceni – Ştiinţa Miroslava 0-0

l CS Baloteşti – UTA Arad 2-2

Au marcat: Cl. Herea (20'), Ov. Herea (65') / M. Roşca 
(57'), C. Hlistei (82')

l Dunărea Călăraşi – Sportul Snagov 2-0

Au marcat: Cr. Puşcaş (12'), V. Munteanu (90+3')

l FC Hermannstadt – Pandurii Tg. Jiu 1-0

A marcat: B. Rusu (50')

l Chindia Târgovişte – Luceafărul Oradea 2-1

A marcat: L. Mihai (76'), Cr. Neguţ (84') /  Vl. Rusu (50' – 
penalty)

l CS Mioveni – ASU Poli Timişoara 1-1

Au marcat: C. Năstăsie (38' – penalty) / I. Plămadă (81')

1. Dunărea Călăraşi 24 17 5 2 47-17 56

2. AFC Hermannstadt 24 15 8 1 37-11 53

3. Chindia Târgovişte 24 14 7 3 49-15 49

4. CS Afumaţi 24 13 5 6 32-17 44

5. FC Argeş 24 11 7 6 35-22 40

6. Academica Clinceni 24 11 7 6 38-31 40

7. ASU Poli Timişoara 24 11 5 8 33-28 38

8. CS Mioveni 24 8 7 9 36-33 31

9. ASA Tg. Mureş 24 9 4 11 38-46 31

10. Sportul Snagov 24 8 6 10 20-22 30

11. Ripensia Timişoara 24 7 8 9 46-35 29

12. UTA Arad 24 6 9 9 30-32 27

13. Luceafărul Oradea 24 7 6 11 38-42 27

14. Metaloglobus 24 7 6 11 23-30 27

15. Pandurii Tg. Jiu 24 5 9 10 30-39 24

16. CS Baloteşti 24 6 6 12 30-48 24

17. Ştiinţa Miroslava 24 6 6 12 29-50 24

18. Foresta Suceava 24 7 3 14 22-64 24

19. Dacia Brăila 24 5 6 13 49-51 21

20. Olimpia Satu Mare 24 6 2 16 19-48 -38

ASA Tg. Mureş şi Olimpia Satu Mare s-au retras din 
competiţie.

Etapa a 26-a

l Sâmbătă, 24 martie
11.00 Luceafărul Oradea – Metaloglobus
11.00 Foresta Suceava – Academica Clinceni
11.00 Ştiinţa Miroslava – CS Mioveni
11.00 Pandurii Tg. Jiu – CS Baloteşti
12.30 Sportul Snagov – Dacia Brăila
14.30 Ripensia Timişoara – Chindia Târgovişte
l Duminică, 25 martie
12.00 UTA Arad – CS Afumaţi
14.00 ASU Poli – FC Hermannstadt
Olimpia Satu Mare – Dunărea 0-3
ASA Tg. Mureş – FC Argeş 0-3

mult sânge rece, VM-ul îl culcă în careu şi 
pe portarul Iacob trimiţând din 9 metri 
balonul în plasă. Un gol de generic TV, 
îndelung aplaudat de cei prezenţi la joc! 
La câteva secunde de la reluarea partidei, 
Ioniţă fluieră finalul, Dunărea câştigând 
clar cu 2-0 în faţa unui adversar care s-a 
străduit, reuşind pe alocuri chiar să fie la 
înălţimea liderului.
Totalizând 56 de puncte, Dunărea 
continuă să conducă plutonul ligii a 2-a, 
având acum un avans de 6 puncte faţă de 
ocupanta locului 2, Hermannstadt care 
va juca duminică, acasă cu Pandurii Tg. 
Jiu (ora 12.00).
Etapa viitoare, echipa noastră va sta 
întrucât adversara sa, Olimpia Satu Mare 
s-a retras în pauza de iarnă din 
competiţie. Miercuri, 28 martie în meci 
restanţă din cadrul etapei a 23-a, 
Dunărea va juca în deplasare cu CS henţ vizibil şi din avion chiar pe tuşa de la Şi de data asta, Dan Alexa a avut 
Baloteşti, urmând ca pe 31 martie să 16 metri. În loc să arate punctul cu var, perfectă dreptate. Sportul Snagov   
reapară în faţa suporterilor pentru duelul Ioniţă a dictat o lovitură liberă la doar 

n-a venit sâmbătă în excursie la cu UTA Arad.câţiva milimetri de linia careului. Şutul lui 
Călăraşi. Ilfovenii conduşi de Valeriu Şandru, însă, a depăşit cu mult bara 

transversală, Dunărea ratând o ocazie Răchită şi-au vândut scump pielea 
Dunărea Călăraşi - Sportul clară!încercând să încurce liderul 

Snagov 2-0„Galben – albaştrii” intră la pauză cu un momentului în liga a 2-a. 
avantaj fragil reluând partea a doua ceva Au marcat: Cr. Puşcaş (12'), V. Munteanu 

Pentru a doua oară consecutiv în faţa mai curajos. După ce în minutul 57, fostul (90+3')
propriilor suporteri, Dunărea a reuşit să jucător al echipei Juventus, Cr. Bustea a 

Dunărea: C. Lungu (cpt.) – I. Ţenea, B. deschidă scorul încă din minutul 12. În tras din afara careului punându-l la 
Şandru, A. Dobrosavlevici, G. Mendy - Cr. urma unui corner executat de pe stânga, muncă pe Cezar Lungu, în faza 
Puşcaş (81' S. Pană), P. Iacob - Al. Stoica Cristi Puşcaş, nemarcat, a venit la prima următoare, pe un contraatac, Alexandru 
(70' G. Preoteasa), C. Rus, V. Munteanu - bară şi a reluat nestingherit cu capul spre Stoica a centrat la bara a doua, de unde, 
V. Alexandru (75' D. Spehar). Rezerve: G. colţul lung trimiţând balonul printre din 8 metri, Valentin Alexandru a reluat, 
Popa - B. Manole, B. Vasile, M. Tomozeimâinile lui Florin Iacob, pe centrul porţii. cu seninătate, cu capul trimiţând mingea 
Antrenor: Dan AlexaEroare de portar şi nu numai, prompt peste Iacob dar şi peste poartă.

speculată de mijlocaşul Dunării, reintrat Echipa noastră putea să-şi mărească Sportul: Fl. Iacob – Şt. Vlădoiu, V. Lică, I. 
după ce a ispăşit o suspendare în jocul cu diferenţa şi în minutul 69. La capătul unei Şerban, B. Stancu - Al. Radu (cpt.) (46' A. 
CS Afumaţi. combinaţii frumoase, Valentin Munteanu Tazouti), Cl. Borţoneanu (75' D. 
În minutul 25 se derulează o fază parcă a scăpat spre poartă, cu fundaşul Munteanu) - S. Costache (80' I. Ilie), V. 
trasă la indigo cu cea de pe urma căreia a oaspeţilor, Ştefan  Vlădoiu în cârcă, Ferfelea, Cr. Bustea – Dr. Huiban. 
deschis scorul. Din nou, Cristi Puşcaş s-a reluând, uşor jenat, din cădere din 12 -13 Rezerve: Anca-Trip - G. Nedelcu, B. 
înălţat în faţa careului mic şi a trimis metri, peste poarta lui Iacob. Oancea, L. Neaţă
mingea în plasă însă golul e anulat Tabela se modifică pentru a 2-a oară în Antrenor: Valeriu Răchită
întrucât Ţenea fusese faultat în atac. ultimul minut al prelungirilor. După un Arbitru: Eduard Ioniţă (Constanţa); 
Un moment prost gestionat de centralul corner al Sportului, Cezar Lungu a boxat, Asistenţi: Doru Zamfir (Slatina) şi Mihăiţă 
constănţean, Eduard Ioniţă după alte 6 mingea a ajuns la Bogdan Stancu, Necula (Bucureşti).
minute. Ilfovenii au bâjbâit o minge în pierzând-o în faţa lui Gabriel Preoteasa. 

Cartonaşe galbene: Cr. Puşcaş (53'), B. careu, Claudiu Borţoneanu a deviat-o fix Acesta i-o transmite lui Valentin 
Şandru (79'), I. Ţenea (88') / B. Stancu în braţul colegului său din centrul Munteanu care din suprafaţa noastră a 
(16'), D. Munteanu (78')defensivei, Ionuţ Şerban, care a făcut un pornit glonţ spre buturile adverse. Cu 

În ciuda locului ocupat în născut şi faza din care consecutiv fără să cunoască 
Valentin Munteanu, plecat pe înfrângerea (17 victorii, din clasament, 10, Sportul 
contraatac din terenul nostru, care 10 consecutive şi 4 Snagov a lăsat sâmbătă o 
a marcat cel de-al doilea gol al remize, din care una, acasă).

impresie bună la Călăraşi. Dunării. Preşedintele Florin 
Sâmbătă, Dan Alexa nu s-a Brişan susţine că partida a 
putut baza pe Cătălin Doman, Echipa pregătită de Valeriu fost una dificilă, echipa 
Missi Mezu, Marian Răchită s-a străduit să noastră resimţind lipsa unor 
Drăghiceanu şi Bodo Kanda, producă surpriza luptând titulari în teren. „A fost greu. 
toţi accidentaţi precum şi pe până în ultima clipă pentru o Sportul a luptat până în 
Călin Cristea, suspendat o remiză. În ultimele secunde ultima clipă. Sunt foarte 
etapă după ce în jocul din toţi cât mai repede şi să ale duelului, cu excepţia bucuros că am câştigat 
runda precedentă cu CS devenim şi o echipă portarului Florin Iacob, toată marcând două goluri 
Afumaţi a încasat două spectaculoasă” a declarat echipa s-a aflat în jumătatea frumoase. Din păcate, lipsa 

Brişan. Sub conducerea sa, cartonaşe galbene şi implicit noastră forţând marcarea unor titulari este evidentă. 
Dunărea a bifat al 21-lea joc pe cel roşu.golului egalizator. Aşa s-a Sperăm să-i recuperăm pe 

debutat pentru liderul campionatului ligii a 2-
a. În partida cu Hermannstadt, din cadrul 
etapei a 22-a, Dan Alexa i-a trimis în teren pe 
fundaşul Alin Dobrosavlevici, mijlocaşii Paul 
Iacob şi Cătălin Doman şi atacantul, Ciprian 
Rus. În jocul cu CS Afumaţi (et. a 24-a) a 
„redebutat” Alexandru Stoica, el evoluând la 
Călăraşi şi în sezonul 2015 – 2016.
Dintre jucătorii transferaţi în pauza 
competiţională, portarul Florin Munteanu şi 
atacantul Alexandru Avram n-au îmbrăcat 

Transferaţi în pauza de iarnă, Gaston Mendy încă tricoul Dunării într-un meci oficial.
(ex – ASA Tg. Mureş / foto sus) şi Dino Spehar 
(ultima oară la Concordia Chiajna, în liga I / 
foto jos) au evoluat sâmbătă în partida cu 
Sportul Snagov, bifând prima lor prezenţă sub 
tricoul Dunării. Fundaşul senegalez de 32 de 
ani, Mendy, a fost titular şi integralist 
acoperind flancul stâng al defensivei.
Croatul Dino Spehar, împrumutat până în vară 
de la CFR Cluj, a intrat în teren în minutul 75 
înlocuindu-l în atac pe Valentin Alexandru.
În mini – retur alţi 5 jucători aduşi în iarnă au 

Din cauza vremii nefavorabile, etapa a 
23-a, programată initial în zilele de 3 şi 4 
martie, se va desfăşura săptămâna 
viitoare, în zilele de 27 şi respectiv 28 
martie.
În prologul rundei se vor duela Chindia şi 
Ştiinţa Miroslava, partida fiind programată 
marţi, 27 martie de la ora 16.00.
Miercuri, 28 martie, vor avea loc restul de 
7 jocuri. Patru dintre ele vor începe la ora 
15.00. Meciurile CS Baloteşti – Dunărea şi 
CS Afumaţi – Sportul Snagov sunt 
programate de la ora 16.00. Runda se va 
încheia seara la Mioveni, acolo unde se va 
disputa de la ora 19.30 meciul dintre 
echipa locală, CS şi UTA Arad.
Hermannstadt şi Ripensia nu vor juca 
obţinând victoriile cu 3-0 prin 
neprezentarea adversarelor Olimpia Satu 
Mare, respective ASA Tg. Mureş.

toate mărcile au inscripţionat "România" iar în supuse controlului sanitar veterinar, iar sezon, etc. se pot comercializa numai în spaţii Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru 
partea inferioară cele ovale au inscripţia CE  produsele să ofere consumatorului date amenajate şi autorizate sanitar veterinar.Siguranţa Alimentelor Călăraşi dispune 
sau EC. privind identitatea producătorului, sortimentul Este interzisă comercializarea produselor şi a intensificarea controalelor sanitare 

de produs, data obţinerii, înscrise pe o etichetă Orice altă inscripţie sau caractere poate să alimentelor de origine animală şi non-animală veterinare în perioada martie-7 aprilie ataşată pe ambalaj‚ sticla pentru lapte, cutia de ridice suspiciunea de fraudă iar populaţia este în spaţii improvizate, nesupuse controlului 
2018  pentru prevenirea apariţiei unor plastic sau putina pentru brânzeturi.rugată să anunţe autoritatea veterinară pentru siguranţa alimentelor şi neînregistrate, 
toxiinfecţii alimentare în perioada competentă. Valorificarea ouălor de consum se poate face sau în sistem de vânzare stradal, în care nu 
Sărbătorilor Pascale, cu scopul de a numai în spaţii şi unităţi supuse controlului sunt asigurate condiţii adecvate de igienă şi Recomandăm, pentru a se evita substituirile cu 

sanitar veterinar. Se interzice comercializarea siguranţă alimentară. Depistarea acestor asigura populaţiei produse alimentare alte specii (în special carnivore) ca întotdeauna 
ouălor care nu sunt marcate. Obligatoriu cazuri atrage după sine sancţionarea carcasa de miel să fie însoţită şi de cap. Un de calitate, salubre şi pentru a le 
trebuie să fie identificate cu: ţara de contravenţională cu amenzi de până la 40.000 aspect caracteristic dentitiei la oaie este că în proteja sănătatea.
provenienţă, codul unităţii producătoare, indici de lei şi confiscarea în întregime a cantităţii partea superioară nu au incisivi.
de standard de comercializare şi data de alimente expuse la vânzare.Mieii şi iezii pot fi sacrificaţi şi în unităţi de În această perioadă, conducerea D.S.V.S.A 
producerii (ziua, luna şi anul), cifra sistemului Vor fi intensificate controalele în târgurile de tăiere cu activitate limitată, respectiv puncte Călăraşi va asigura zilnic serviciu permanent la 
de creştere obligatoriu se aplică pe fiecare ou. animale vii, autorizate, de pe raza judeţului de tăiere, care vor fi autorizate de D.S.V.S.A sediul instituţiei, la circumscripţiile sanitare 
Este interzisă comercializarea ouălor cu coaja Călăraşi, controale în trafic cu reprezentanţii Călăraşi să funcţioneze doar în perioada veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, 
crăpată sau lovită şi a ouălor de raţă. Păstrarea altor instituţii, cu scopul de a controla martie-8 aprilie 2018, caz în care carnea se inclusiv în zilele de sâmbătă şi duminică.
ouălor se face în frigider sau încăperi cu respectarea condiţiilor legale a mişcării marchează cu ştampila rotundă şi se poate Conducerea D.S.V.S.A. Călăraşi atrage atenţia 
temperatura de 4 -14⁰ͦ C. animalelor vii. Săptămânal, D.S.V.S.A Călăraşi valorifica numai direct la consumatorul final. că sacrificarea mieilor este admisă doar în 

va informa cu privire la tipul controalelor, Peştele se poate valorifica în stare vie, Cetăţenii care achiziţionează miei vii din unităţi autorizate sanitar veterinar. În reţeaua 
numărul acestora, măsurile dispuse şi refrigertă, congelată, sărată, uscată, afumată, târguri îi pot sacrifica numai în astfel de spaţii magazinelor de alimentaţie publică poate fi 
cuantumul amenzilor aplicate.marinată, conservată, comercializarea acestor autorizate sanitar veterinar, fiind interzisă introdusă doar carne de miel provenită din 

sortimente fiind admisă numai în unităţi sacrificarea în locuri neaprobate sanitar Pentru sesizarea unor aspecte neconforme, unităţi de sacrificare autorizate (abatoare) ce 
specializate, sau secţii ale magazinelor veterinar. consumatorii pot suna la numărul de telefon al  sunt marcate cu marcă ovală. Mărcile de 
alimentare înregistrate sanitar veterinar. D.S.V.S.A Călăraşi 0242 / 313676.Producătorii agricoli, crescătorii de animale pot sănătate ovale (de 6,5/4,5 cm) au 
Alte produse alimentare tradiţionale: cozonaci, valorifica produse din lapte (cas, telemea, DIRECTOR EXECUTIV,înscripţionate în centru numărul de autorizare 
prăjituri, produse de panificaţie, legume de urda, brânză) numai în spaţii autorizate şi al unităţii de sacrificare. În partea superioară dr. Viorel Bucur

Măsuri sanitare veterinare în perioada premergătoare sărbătorilor pascale

m colorare purpurie sau cianotică a crestei, bărbiţelor şi uneori a de vaccinare antipseudopestoasă a pãsãrilor crescute în Având în vedere situaţia epidemiologică sub aspectul 
picioarelor; gospodãriile particulare.confirmării unui focar de  gripă aviară în Bulgaria, la o 
m mucoasa conjunctivă este congestionată sau edemaţiată; Atenţionăm cetăţenii! Vaccinarea anipseudopestoasă a păsărilor distanţă de 10 Km de judeţul Constanţa, DSVSA 
m pe pielea solzoasă a picioarelor, se pot întâlni hemoragii difuze; receptive (găini, curci, bibilici) este obligatorie!

Călăraşii face apel către populație de a respecta m diareea iniţial apoasă, verzuie, poate deveni în totalitate albă; Boala, care este cunoscutã şi sub numele de Boala de Newcastle, 
măsurile necesare pentru a împiedica răspândirea poate cauza piederi economice însemnate prin procentul mare de m manifestările respiratorii, constând din jetaj şi acumulări de 
virusului: mortalităţi în exploataţiile afectate, cât şi prin interdicţiile care pot mucozităţi adesea sanguinolente, dispnee şi respiraţie 

fi impuse asupra circulaţiei păsărilor din exploataţiile comerciale.zgomotoasă;
Menținerea păsărilor din gospodărie în adăposturi închise pentru a Pentru derularea în bune conditii a vaccinării păsărilor, rugăm m moartea survine în 24- 48 ore, sau în câteva zile, unele 
împiedica venirea acestora în contact cu păsările  salbatice; deţinătorii de păsări să asigure medicului veterinar accesul în curţi exemplare putând supravieţui;
Interzicerea mișcării păsărilor din, sau în afara exploatațiilor ; precum și să ţină păsările închise în adăposturi la data anunţată m manifestări nervoase, constând in torticolis, ataxie şi lipsă de 
Interzicerea accesului rațelor și gâștelor domestice la luciu de apă pentru efectuarea acțiunii.coordonare a mişcărilor;
pentru a evita contactul cu păsările sălbatice; Costul vaccinării este achitat integral de proprietarul păsărilor şi m la puii de carne semnele clinice sunt mai puţin evidente, 
Interzicerea adăpării păsărilor de curte cu apa de suprafață, presupune costul produsului biologic, al manoperei şi al constând in depresie severă, inapetenţă şi o marcantă creştere a 
provenită din lacuri sau bălți; materialelor.mortalităţii Pot fi de asemenea întâlnite edeme ale feţei şi gâtului 
Obligativitatea proprietarilor de a informa medicii veterinari şi manifestări nervoase; Atenţionăm cetăţenii să colaboreze pentru efectuarea acţiunii de 
despre orice caz de îmbolnăvire sau mortalitate înregistrat în Semne clinice la curci: vaccinare antipseudopestoasă numai cu medicul veterinar şi 
gospodărie; personalul sanitar-veterinar de la cabinetele sanitar-veterinare din Sunt similare celor de la găini, dar durează 2- 3 zile mai mult, cu 
În cazul identificării păsărilor moarte, sălbatice sau domestice, se localitate. Practica achiziţionării vaccinului şi injectarea păsărilor edemaţierea sinusurilor.
va contacta în regim de urgență medicul veterinar de liberă de către proprietari este o practică interzisă.Semne clinice la raţe şi gâşte:
practică sau DSVSA Calarasi  pentru prelevarea cadavrelor și Depresia, inapetenţa şi diareea sunt similare celor de la găini, cu 
trimiterea lor pentru efectuarea examenului de laborator; edeme ale sinusurilor. Păsările tinere pot prezenta manifestări De asemenea, DSVSA Călăraşi vă atenţionează asupra derulării 
Interzicerea organizării de târguri, piețe și expoziții de animale nervoase. campaniei de supraveghere pentru Anemia infecţioasă a calului 
pentru prezentarea de pasari concomitent cu vaccinarea anticarbunoasă. Pentru desfăşurarea în 
 Este interzisă comercializarea de păsări în târguri de animale vii; bune condiţii a acţiunii cetăţenii sunt rugaţi să colaboreze cu Până la sosirea medicului veterinar:
 medicii verterinari de liberă practică.m Nu puneţi mâna pe păsările bolnave;
Ce trebuie să cunoaştem: Concomitent, medicii veterinari oficiali şi medicii veterinari de m Păstraţi pe loc cadavrele de pasăre – este interzisă aruncarea 
Anuntaţi medicul veterinar orice caz de îmbolnăvire sau moarte a liberă practică participă la inventarierea efectivelor de porcine acestora; 
păsărilor din gospodărie – ESTE O OBLIGAŢIE! deţinute în vederea evaluării stării de sănătate a animalelor sub m Este interzisă tăierea păsărilor bolnave, folosirea sau 
Semne clinice la galinacee: aspectul pestei porcine clasice şi pestei porcine africane.comercializarea lor.
m moarte subită fără manifestări clinice; m Ţineţi păsările închise în adăposturi.
m adinamie şi depresie puternică, asociată cu penaj zbârlit; DSVSA Călăraşi recomandă să fie menţinut un grad ridicat de m Nu lăsaţi raţele sau gâştele pe bălţi sau lacuri.
m inapetenţă, asociată adesea cu sete excesivă; alertă, şi în cazul semnelor de boală şi/sau moarte a animalelor,  

proprietarii să anunţe urgent, în maxim 24 ore, medicul veterinar m scăderea dramatică a producţiei de ouă, întâlnindu-se adesea 
de liberă practica şi / sau DSVSA Călăraşi - telefon 0242.313676.ouă cu coaja moale, sau cu defecte de structurare şi formă a cojii;

m edemele crestei, bărbiţelor .  Uneori edemul capului este extins În această perioadă se derulează prin medicii veterinari de liberă 
şi în zona gâtului; practică concesionari de la nivelul circumscripţiilor sanitare DIRECTOR EXECUTIV,

dr. Viorel Bucurm crestele sunt adesea cianotice la vârf; veterinare din fiecare localitate teritorial administrativă campania 

DSVSA Călăraşi atenţionează!

Comercializarea porcinelor în târguri
DSVSA Călăraşi recomandă atenţie la gripa aviară!

Victorie muncită 
şi meritată!

Fl. Brişan: A fost greu dar am obţinut o victorie meritată!

CS Baloteşti – Dunărea, din et. a 23-a, 
miercuri, 28 martie, ora 16.00

n Marţi, 27 martie

16.00 Chindia Târgovişte – Ştiinţa Miroslava

n Miercuri, 28 martie

15.00 Academica Clinceni – Pandurii

15.00 Metaloglobus – ASU Poli Timişoara

15.00 FC Argeş – Foresta Suceava

15.00 Dacia Brăila – Luceafărul Oradea

16.00 CS Baloteşti – Dunărea Călăraşi

16.00 CS Afumaţi – Sportul Snagov

19.30 CS Mioveni – UTA Arad

FC Hermannstadt – Olimpia Satu Mare 3-0

ASA Tg. Mureş – Ripensia Timişoara 0-3

Etapa a 23-a

G. Mendy şi D. Spehar au debutat sub tricoul Dunării
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n Liga a 2-a / Et. 25: Dunărea – Sportul Snagov 2-0 (1-0)

Clasament

Etapa a 25-a / Rezultate

l Dacia Unirea – ASA Tg. Mureş 3-0

l CS Afumaţi – Olimpia Satu Mare 3-0

l FC Argeş – RipensiaTimişoara 2-1

Au marcat: Costin (31'), Buhăescu (33') / N. Mediop (64')

l Metaloglobus – Foresta Suceava 2-1

Au marcat: V. Ghenovici (42'), A. Voican (65') / A. Cerlincă 
(73')

l Academica Clinceni – Ştiinţa Miroslava 0-0

l CS Baloteşti – UTA Arad 2-2

Au marcat: Cl. Herea (20'), Ov. Herea (65') / M. Roşca 
(57'), C. Hlistei (82')

l Dunărea Călăraşi – Sportul Snagov 2-0

Au marcat: Cr. Puşcaş (12'), V. Munteanu (90+3')

l FC Hermannstadt – Pandurii Tg. Jiu 1-0

A marcat: B. Rusu (50')

l Chindia Târgovişte – Luceafărul Oradea 2-1

A marcat: L. Mihai (76'), Cr. Neguţ (84') /  Vl. Rusu (50' – 
penalty)

l CS Mioveni – ASU Poli Timişoara 1-1

Au marcat: C. Năstăsie (38' – penalty) / I. Plămadă (81')

1. Dunărea Călăraşi 24 17 5 2 47-17 56

2. AFC Hermannstadt 24 15 8 1 37-11 53

3. Chindia Târgovişte 24 14 7 3 49-15 49

4. CS Afumaţi 24 13 5 6 32-17 44

5. FC Argeş 24 11 7 6 35-22 40

6. Academica Clinceni 24 11 7 6 38-31 40

7. ASU Poli Timişoara 24 11 5 8 33-28 38

8. CS Mioveni 24 8 7 9 36-33 31

9. ASA Tg. Mureş 24 9 4 11 38-46 31

10. Sportul Snagov 24 8 6 10 20-22 30

11. Ripensia Timişoara 24 7 8 9 46-35 29

12. UTA Arad 24 6 9 9 30-32 27

13. Luceafărul Oradea 24 7 6 11 38-42 27

14. Metaloglobus 24 7 6 11 23-30 27

15. Pandurii Tg. Jiu 24 5 9 10 30-39 24

16. CS Baloteşti 24 6 6 12 30-48 24

17. Ştiinţa Miroslava 24 6 6 12 29-50 24

18. Foresta Suceava 24 7 3 14 22-64 24

19. Dacia Brăila 24 5 6 13 49-51 21

20. Olimpia Satu Mare 24 6 2 16 19-48 -38

ASA Tg. Mureş şi Olimpia Satu Mare s-au retras din 
competiţie.

Etapa a 26-a

l Sâmbătă, 24 martie
11.00 Luceafărul Oradea – Metaloglobus
11.00 Foresta Suceava – Academica Clinceni
11.00 Ştiinţa Miroslava – CS Mioveni
11.00 Pandurii Tg. Jiu – CS Baloteşti
12.30 Sportul Snagov – Dacia Brăila
14.30 Ripensia Timişoara – Chindia Târgovişte
l Duminică, 25 martie
12.00 UTA Arad – CS Afumaţi
14.00 ASU Poli – FC Hermannstadt
Olimpia Satu Mare – Dunărea 0-3
ASA Tg. Mureş – FC Argeş 0-3

mult sânge rece, VM-ul îl culcă în careu şi 
pe portarul Iacob trimiţând din 9 metri 
balonul în plasă. Un gol de generic TV, 
îndelung aplaudat de cei prezenţi la joc! 
La câteva secunde de la reluarea partidei, 
Ioniţă fluieră finalul, Dunărea câştigând 
clar cu 2-0 în faţa unui adversar care s-a 
străduit, reuşind pe alocuri chiar să fie la 
înălţimea liderului.
Totalizând 56 de puncte, Dunărea 
continuă să conducă plutonul ligii a 2-a, 
având acum un avans de 6 puncte faţă de 
ocupanta locului 2, Hermannstadt care 
va juca duminică, acasă cu Pandurii Tg. 
Jiu (ora 12.00).
Etapa viitoare, echipa noastră va sta 
întrucât adversara sa, Olimpia Satu Mare 
s-a retras în pauza de iarnă din 
competiţie. Miercuri, 28 martie în meci 
restanţă din cadrul etapei a 23-a, 
Dunărea va juca în deplasare cu CS henţ vizibil şi din avion chiar pe tuşa de la Şi de data asta, Dan Alexa a avut 
Baloteşti, urmând ca pe 31 martie să 16 metri. În loc să arate punctul cu var, perfectă dreptate. Sportul Snagov   
reapară în faţa suporterilor pentru duelul Ioniţă a dictat o lovitură liberă la doar 

n-a venit sâmbătă în excursie la cu UTA Arad.câţiva milimetri de linia careului. Şutul lui 
Călăraşi. Ilfovenii conduşi de Valeriu Şandru, însă, a depăşit cu mult bara 

transversală, Dunărea ratând o ocazie Răchită şi-au vândut scump pielea 
Dunărea Călăraşi - Sportul clară!încercând să încurce liderul 

Snagov 2-0„Galben – albaştrii” intră la pauză cu un momentului în liga a 2-a. 
avantaj fragil reluând partea a doua ceva Au marcat: Cr. Puşcaş (12'), V. Munteanu 

Pentru a doua oară consecutiv în faţa mai curajos. După ce în minutul 57, fostul (90+3')
propriilor suporteri, Dunărea a reuşit să jucător al echipei Juventus, Cr. Bustea a 

Dunărea: C. Lungu (cpt.) – I. Ţenea, B. deschidă scorul încă din minutul 12. În tras din afara careului punându-l la 
Şandru, A. Dobrosavlevici, G. Mendy - Cr. urma unui corner executat de pe stânga, muncă pe Cezar Lungu, în faza 
Puşcaş (81' S. Pană), P. Iacob - Al. Stoica Cristi Puşcaş, nemarcat, a venit la prima următoare, pe un contraatac, Alexandru 
(70' G. Preoteasa), C. Rus, V. Munteanu - bară şi a reluat nestingherit cu capul spre Stoica a centrat la bara a doua, de unde, 
V. Alexandru (75' D. Spehar). Rezerve: G. colţul lung trimiţând balonul printre din 8 metri, Valentin Alexandru a reluat, 
Popa - B. Manole, B. Vasile, M. Tomozeimâinile lui Florin Iacob, pe centrul porţii. cu seninătate, cu capul trimiţând mingea 
Antrenor: Dan AlexaEroare de portar şi nu numai, prompt peste Iacob dar şi peste poartă.

speculată de mijlocaşul Dunării, reintrat Echipa noastră putea să-şi mărească Sportul: Fl. Iacob – Şt. Vlădoiu, V. Lică, I. 
după ce a ispăşit o suspendare în jocul cu diferenţa şi în minutul 69. La capătul unei Şerban, B. Stancu - Al. Radu (cpt.) (46' A. 
CS Afumaţi. combinaţii frumoase, Valentin Munteanu Tazouti), Cl. Borţoneanu (75' D. 
În minutul 25 se derulează o fază parcă a scăpat spre poartă, cu fundaşul Munteanu) - S. Costache (80' I. Ilie), V. 
trasă la indigo cu cea de pe urma căreia a oaspeţilor, Ştefan  Vlădoiu în cârcă, Ferfelea, Cr. Bustea – Dr. Huiban. 
deschis scorul. Din nou, Cristi Puşcaş s-a reluând, uşor jenat, din cădere din 12 -13 Rezerve: Anca-Trip - G. Nedelcu, B. 
înălţat în faţa careului mic şi a trimis metri, peste poarta lui Iacob. Oancea, L. Neaţă
mingea în plasă însă golul e anulat Tabela se modifică pentru a 2-a oară în Antrenor: Valeriu Răchită
întrucât Ţenea fusese faultat în atac. ultimul minut al prelungirilor. După un Arbitru: Eduard Ioniţă (Constanţa); 
Un moment prost gestionat de centralul corner al Sportului, Cezar Lungu a boxat, Asistenţi: Doru Zamfir (Slatina) şi Mihăiţă 
constănţean, Eduard Ioniţă după alte 6 mingea a ajuns la Bogdan Stancu, Necula (Bucureşti).
minute. Ilfovenii au bâjbâit o minge în pierzând-o în faţa lui Gabriel Preoteasa. 

Cartonaşe galbene: Cr. Puşcaş (53'), B. careu, Claudiu Borţoneanu a deviat-o fix Acesta i-o transmite lui Valentin 
Şandru (79'), I. Ţenea (88') / B. Stancu în braţul colegului său din centrul Munteanu care din suprafaţa noastră a 
(16'), D. Munteanu (78')defensivei, Ionuţ Şerban, care a făcut un pornit glonţ spre buturile adverse. Cu 

În ciuda locului ocupat în născut şi faza din care consecutiv fără să cunoască 
Valentin Munteanu, plecat pe înfrângerea (17 victorii, din clasament, 10, Sportul 
contraatac din terenul nostru, care 10 consecutive şi 4 Snagov a lăsat sâmbătă o 
a marcat cel de-al doilea gol al remize, din care una, acasă).

impresie bună la Călăraşi. Dunării. Preşedintele Florin 
Sâmbătă, Dan Alexa nu s-a Brişan susţine că partida a 
putut baza pe Cătălin Doman, Echipa pregătită de Valeriu fost una dificilă, echipa 
Missi Mezu, Marian Răchită s-a străduit să noastră resimţind lipsa unor 
Drăghiceanu şi Bodo Kanda, producă surpriza luptând titulari în teren. „A fost greu. 
toţi accidentaţi precum şi pe până în ultima clipă pentru o Sportul a luptat până în 
Călin Cristea, suspendat o remiză. În ultimele secunde ultima clipă. Sunt foarte 
etapă după ce în jocul din toţi cât mai repede şi să ale duelului, cu excepţia bucuros că am câştigat 
runda precedentă cu CS devenim şi o echipă portarului Florin Iacob, toată marcând două goluri 
Afumaţi a încasat două spectaculoasă” a declarat echipa s-a aflat în jumătatea frumoase. Din păcate, lipsa 

Brişan. Sub conducerea sa, cartonaşe galbene şi implicit noastră forţând marcarea unor titulari este evidentă. 
Dunărea a bifat al 21-lea joc pe cel roşu.golului egalizator. Aşa s-a Sperăm să-i recuperăm pe 

debutat pentru liderul campionatului ligii a 2-
a. În partida cu Hermannstadt, din cadrul 
etapei a 22-a, Dan Alexa i-a trimis în teren pe 
fundaşul Alin Dobrosavlevici, mijlocaşii Paul 
Iacob şi Cătălin Doman şi atacantul, Ciprian 
Rus. În jocul cu CS Afumaţi (et. a 24-a) a 
„redebutat” Alexandru Stoica, el evoluând la 
Călăraşi şi în sezonul 2015 – 2016.
Dintre jucătorii transferaţi în pauza 
competiţională, portarul Florin Munteanu şi 
atacantul Alexandru Avram n-au îmbrăcat 

Transferaţi în pauza de iarnă, Gaston Mendy încă tricoul Dunării într-un meci oficial.
(ex – ASA Tg. Mureş / foto sus) şi Dino Spehar 
(ultima oară la Concordia Chiajna, în liga I / 
foto jos) au evoluat sâmbătă în partida cu 
Sportul Snagov, bifând prima lor prezenţă sub 
tricoul Dunării. Fundaşul senegalez de 32 de 
ani, Mendy, a fost titular şi integralist 
acoperind flancul stâng al defensivei.
Croatul Dino Spehar, împrumutat până în vară 
de la CFR Cluj, a intrat în teren în minutul 75 
înlocuindu-l în atac pe Valentin Alexandru.
În mini – retur alţi 5 jucători aduşi în iarnă au 

Din cauza vremii nefavorabile, etapa a 
23-a, programată initial în zilele de 3 şi 4 
martie, se va desfăşura săptămâna 
viitoare, în zilele de 27 şi respectiv 28 
martie.
În prologul rundei se vor duela Chindia şi 
Ştiinţa Miroslava, partida fiind programată 
marţi, 27 martie de la ora 16.00.
Miercuri, 28 martie, vor avea loc restul de 
7 jocuri. Patru dintre ele vor începe la ora 
15.00. Meciurile CS Baloteşti – Dunărea şi 
CS Afumaţi – Sportul Snagov sunt 
programate de la ora 16.00. Runda se va 
încheia seara la Mioveni, acolo unde se va 
disputa de la ora 19.30 meciul dintre 
echipa locală, CS şi UTA Arad.
Hermannstadt şi Ripensia nu vor juca 
obţinând victoriile cu 3-0 prin 
neprezentarea adversarelor Olimpia Satu 
Mare, respective ASA Tg. Mureş.

toate mărcile au inscripţionat "România" iar în supuse controlului sanitar veterinar, iar sezon, etc. se pot comercializa numai în spaţii Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru 
partea inferioară cele ovale au inscripţia CE  produsele să ofere consumatorului date amenajate şi autorizate sanitar veterinar.Siguranţa Alimentelor Călăraşi dispune 
sau EC. privind identitatea producătorului, sortimentul Este interzisă comercializarea produselor şi a intensificarea controalelor sanitare 

de produs, data obţinerii, înscrise pe o etichetă Orice altă inscripţie sau caractere poate să alimentelor de origine animală şi non-animală veterinare în perioada martie-7 aprilie ataşată pe ambalaj‚ sticla pentru lapte, cutia de ridice suspiciunea de fraudă iar populaţia este în spaţii improvizate, nesupuse controlului 
2018  pentru prevenirea apariţiei unor plastic sau putina pentru brânzeturi.rugată să anunţe autoritatea veterinară pentru siguranţa alimentelor şi neînregistrate, 
toxiinfecţii alimentare în perioada competentă. Valorificarea ouălor de consum se poate face sau în sistem de vânzare stradal, în care nu 
Sărbătorilor Pascale, cu scopul de a numai în spaţii şi unităţi supuse controlului sunt asigurate condiţii adecvate de igienă şi Recomandăm, pentru a se evita substituirile cu 

sanitar veterinar. Se interzice comercializarea siguranţă alimentară. Depistarea acestor asigura populaţiei produse alimentare alte specii (în special carnivore) ca întotdeauna 
ouălor care nu sunt marcate. Obligatoriu cazuri atrage după sine sancţionarea carcasa de miel să fie însoţită şi de cap. Un de calitate, salubre şi pentru a le 
trebuie să fie identificate cu: ţara de contravenţională cu amenzi de până la 40.000 aspect caracteristic dentitiei la oaie este că în proteja sănătatea.
provenienţă, codul unităţii producătoare, indici de lei şi confiscarea în întregime a cantităţii partea superioară nu au incisivi.
de standard de comercializare şi data de alimente expuse la vânzare.Mieii şi iezii pot fi sacrificaţi şi în unităţi de În această perioadă, conducerea D.S.V.S.A 
producerii (ziua, luna şi anul), cifra sistemului Vor fi intensificate controalele în târgurile de tăiere cu activitate limitată, respectiv puncte Călăraşi va asigura zilnic serviciu permanent la 
de creştere obligatoriu se aplică pe fiecare ou. animale vii, autorizate, de pe raza judeţului de tăiere, care vor fi autorizate de D.S.V.S.A sediul instituţiei, la circumscripţiile sanitare 
Este interzisă comercializarea ouălor cu coaja Călăraşi, controale în trafic cu reprezentanţii Călăraşi să funcţioneze doar în perioada veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, 
crăpată sau lovită şi a ouălor de raţă. Păstrarea altor instituţii, cu scopul de a controla martie-8 aprilie 2018, caz în care carnea se inclusiv în zilele de sâmbătă şi duminică.
ouălor se face în frigider sau încăperi cu respectarea condiţiilor legale a mişcării marchează cu ştampila rotundă şi se poate Conducerea D.S.V.S.A. Călăraşi atrage atenţia 
temperatura de 4 -14⁰ͦ C. animalelor vii. Săptămânal, D.S.V.S.A Călăraşi valorifica numai direct la consumatorul final. că sacrificarea mieilor este admisă doar în 

va informa cu privire la tipul controalelor, Peştele se poate valorifica în stare vie, Cetăţenii care achiziţionează miei vii din unităţi autorizate sanitar veterinar. În reţeaua 
numărul acestora, măsurile dispuse şi refrigertă, congelată, sărată, uscată, afumată, târguri îi pot sacrifica numai în astfel de spaţii magazinelor de alimentaţie publică poate fi 
cuantumul amenzilor aplicate.marinată, conservată, comercializarea acestor autorizate sanitar veterinar, fiind interzisă introdusă doar carne de miel provenită din 

sortimente fiind admisă numai în unităţi sacrificarea în locuri neaprobate sanitar Pentru sesizarea unor aspecte neconforme, unităţi de sacrificare autorizate (abatoare) ce 
specializate, sau secţii ale magazinelor veterinar. consumatorii pot suna la numărul de telefon al  sunt marcate cu marcă ovală. Mărcile de 
alimentare înregistrate sanitar veterinar. D.S.V.S.A Călăraşi 0242 / 313676.Producătorii agricoli, crescătorii de animale pot sănătate ovale (de 6,5/4,5 cm) au 
Alte produse alimentare tradiţionale: cozonaci, valorifica produse din lapte (cas, telemea, DIRECTOR EXECUTIV,înscripţionate în centru numărul de autorizare 
prăjituri, produse de panificaţie, legume de urda, brânză) numai în spaţii autorizate şi al unităţii de sacrificare. În partea superioară dr. Viorel Bucur

Măsuri sanitare veterinare în perioada premergătoare sărbătorilor pascale

m colorare purpurie sau cianotică a crestei, bărbiţelor şi uneori a de vaccinare antipseudopestoasă a pãsãrilor crescute în Având în vedere situaţia epidemiologică sub aspectul 
picioarelor; gospodãriile particulare.confirmării unui focar de  gripă aviară în Bulgaria, la o 
m mucoasa conjunctivă este congestionată sau edemaţiată; Atenţionăm cetăţenii! Vaccinarea anipseudopestoasă a păsărilor distanţă de 10 Km de judeţul Constanţa, DSVSA 
m pe pielea solzoasă a picioarelor, se pot întâlni hemoragii difuze; receptive (găini, curci, bibilici) este obligatorie!

Călăraşii face apel către populație de a respecta m diareea iniţial apoasă, verzuie, poate deveni în totalitate albă; Boala, care este cunoscutã şi sub numele de Boala de Newcastle, 
măsurile necesare pentru a împiedica răspândirea poate cauza piederi economice însemnate prin procentul mare de m manifestările respiratorii, constând din jetaj şi acumulări de 
virusului: mortalităţi în exploataţiile afectate, cât şi prin interdicţiile care pot mucozităţi adesea sanguinolente, dispnee şi respiraţie 

fi impuse asupra circulaţiei păsărilor din exploataţiile comerciale.zgomotoasă;
Menținerea păsărilor din gospodărie în adăposturi închise pentru a Pentru derularea în bune conditii a vaccinării păsărilor, rugăm m moartea survine în 24- 48 ore, sau în câteva zile, unele 
împiedica venirea acestora în contact cu păsările  salbatice; deţinătorii de păsări să asigure medicului veterinar accesul în curţi exemplare putând supravieţui;
Interzicerea mișcării păsărilor din, sau în afara exploatațiilor ; precum și să ţină păsările închise în adăposturi la data anunţată m manifestări nervoase, constând in torticolis, ataxie şi lipsă de 
Interzicerea accesului rațelor și gâștelor domestice la luciu de apă pentru efectuarea acțiunii.coordonare a mişcărilor;
pentru a evita contactul cu păsările sălbatice; Costul vaccinării este achitat integral de proprietarul păsărilor şi m la puii de carne semnele clinice sunt mai puţin evidente, 
Interzicerea adăpării păsărilor de curte cu apa de suprafață, presupune costul produsului biologic, al manoperei şi al constând in depresie severă, inapetenţă şi o marcantă creştere a 
provenită din lacuri sau bălți; materialelor.mortalităţii Pot fi de asemenea întâlnite edeme ale feţei şi gâtului 
Obligativitatea proprietarilor de a informa medicii veterinari şi manifestări nervoase; Atenţionăm cetăţenii să colaboreze pentru efectuarea acţiunii de 
despre orice caz de îmbolnăvire sau mortalitate înregistrat în Semne clinice la curci: vaccinare antipseudopestoasă numai cu medicul veterinar şi 
gospodărie; personalul sanitar-veterinar de la cabinetele sanitar-veterinare din Sunt similare celor de la găini, dar durează 2- 3 zile mai mult, cu 
În cazul identificării păsărilor moarte, sălbatice sau domestice, se localitate. Practica achiziţionării vaccinului şi injectarea păsărilor edemaţierea sinusurilor.
va contacta în regim de urgență medicul veterinar de liberă de către proprietari este o practică interzisă.Semne clinice la raţe şi gâşte:
practică sau DSVSA Calarasi  pentru prelevarea cadavrelor și Depresia, inapetenţa şi diareea sunt similare celor de la găini, cu 
trimiterea lor pentru efectuarea examenului de laborator; edeme ale sinusurilor. Păsările tinere pot prezenta manifestări De asemenea, DSVSA Călăraşi vă atenţionează asupra derulării 
Interzicerea organizării de târguri, piețe și expoziții de animale nervoase. campaniei de supraveghere pentru Anemia infecţioasă a calului 
pentru prezentarea de pasari concomitent cu vaccinarea anticarbunoasă. Pentru desfăşurarea în 
 Este interzisă comercializarea de păsări în târguri de animale vii; bune condiţii a acţiunii cetăţenii sunt rugaţi să colaboreze cu Până la sosirea medicului veterinar:
 medicii verterinari de liberă practică.m Nu puneţi mâna pe păsările bolnave;
Ce trebuie să cunoaştem: Concomitent, medicii veterinari oficiali şi medicii veterinari de m Păstraţi pe loc cadavrele de pasăre – este interzisă aruncarea 
Anuntaţi medicul veterinar orice caz de îmbolnăvire sau moarte a liberă practică participă la inventarierea efectivelor de porcine acestora; 
păsărilor din gospodărie – ESTE O OBLIGAŢIE! deţinute în vederea evaluării stării de sănătate a animalelor sub m Este interzisă tăierea păsărilor bolnave, folosirea sau 
Semne clinice la galinacee: aspectul pestei porcine clasice şi pestei porcine africane.comercializarea lor.
m moarte subită fără manifestări clinice; m Ţineţi păsările închise în adăposturi.
m adinamie şi depresie puternică, asociată cu penaj zbârlit; DSVSA Călăraşi recomandă să fie menţinut un grad ridicat de m Nu lăsaţi raţele sau gâştele pe bălţi sau lacuri.
m inapetenţă, asociată adesea cu sete excesivă; alertă, şi în cazul semnelor de boală şi/sau moarte a animalelor,  

proprietarii să anunţe urgent, în maxim 24 ore, medicul veterinar m scăderea dramatică a producţiei de ouă, întâlnindu-se adesea 
de liberă practica şi / sau DSVSA Călăraşi - telefon 0242.313676.ouă cu coaja moale, sau cu defecte de structurare şi formă a cojii;

m edemele crestei, bărbiţelor .  Uneori edemul capului este extins În această perioadă se derulează prin medicii veterinari de liberă 
şi în zona gâtului; practică concesionari de la nivelul circumscripţiilor sanitare DIRECTOR EXECUTIV,

dr. Viorel Bucurm crestele sunt adesea cianotice la vârf; veterinare din fiecare localitate teritorial administrativă campania 

DSVSA Călăraşi atenţionează!

Comercializarea porcinelor în târguri
DSVSA Călăraşi recomandă atenţie la gripa aviară!

Victorie muncită 
şi meritată!

Fl. Brişan: A fost greu dar am obţinut o victorie meritată!

CS Baloteşti – Dunărea, din et. a 23-a, 
miercuri, 28 martie, ora 16.00

n Marţi, 27 martie

16.00 Chindia Târgovişte – Ştiinţa Miroslava

n Miercuri, 28 martie

15.00 Academica Clinceni – Pandurii

15.00 Metaloglobus – ASU Poli Timişoara

15.00 FC Argeş – Foresta Suceava

15.00 Dacia Brăila – Luceafărul Oradea

16.00 CS Baloteşti – Dunărea Călăraşi

16.00 CS Afumaţi – Sportul Snagov

19.30 CS Mioveni – UTA Arad

FC Hermannstadt – Olimpia Satu Mare 3-0

ASA Tg. Mureş – Ripensia Timişoara 0-3

Etapa a 23-a

G. Mendy şi D. Spehar au debutat sub tricoul Dunării
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