
9ANUNÞ8 SPORT

n Liga a 2-a / Et. 29: Dunărea – ASU Poli 2-0 (2-0)

Clasament

Etapa a 29-a / Rezultate
l Olimpia Satu Mare – Pandurii 0-3
l Academica Clinceni – ASA Tg. Mureş 3-0
l Dunărea – ASU Poli Timişoara 2-0
Au marcat: V. Alexandru (33'), V. Munteanu (44')
l CS Mioveni – Ripensia Timişoara 1-2
Au marcat: Lazăr (62') / Bădăuţă (6'), Ungureanu (36')
l CS Afumaţi – Ştiinţa Miroslava 1-1
Au marcat: V. Olariu (6') / V. Buhăcianu (33')
l Hermannstadt – Luceafărul Oradea 4-0
Au marcat: Petrescu (19'), Crişan (25'), Blănaru (80', 88')
l UTA Arad – Sportul Snagov 1-4
Au marcat: V. Prună (56') / I. Şeran (15'), D. Munteanu 
(45+6'), Cl. Borţoneanu (77', 90+4')
l CS Baloteşti – Foresta Suceava 3-1
Au marcat: R. Began (22' - aut.), C. Mihai (53'), Cl. 
Herea (64') / M. Matei (77' – pen.)
l Metaloglobus – Dacia Brăila 0-1
A marcat M. Dima (86')
l Chindia Târgovişte – FC Argeş 2-4
Au marcat: Cr. Cherchez (49' – pen., 70') / R. Costin 
(1'), C. Stan (40'), V. Buhăescu (61' – pen.), I. Năstăsie 
(76' – pen.)

1. Dunărea Călăraşi 29 22 5 2 59-19 71

2. AFC Hermannstadt 29 20 8 1 49-11 68

3. Chindia Târgovişte 29 17 7 5 59-22 58

4. FC Argeş 29 15 7 7 45-27 52

5. Academica Clinceni 29 14 8 7 49-37 50

6. CS Afumaţi 29 14 7 8 38-24 49

7. ASU Poli Timişoara 29 13 5 11 41-34 44

8. Sportul Snagov 29 11 7 11 32-27 40

9. CS Mioveni 29 10 8 11 41-37 38

10. Ripensia Timişoara 29 9 9 11 57-44 36

11. UTA Arad 29 8 10 11 38-40 34

12. Luceafărul Oradea 29 9 7 13 43-49 34

13. CS Baloteşti 29 9 7 13 39-54 34

14. Metaloglobus 29 9 6 14 28-39 33

15. ASA Tg. Mures 29 9 4 16 38-61 31

16. Dacia Brăila 29 7 7 15 53-56 28

17. Pandurii Tg. Jiu 29 6 10 13 36-48 28

18. Ştiinţa Miroslava 29 7 7 15 32-56 28

19. Foresta Suceava 29 8 3 18 25-73 27

20. Olimpia Satu Mare 29 6 2 21 19-63 -42

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

Etapa a 30-a

l Vineri, 20 aprilie
17.00 Ripensia – Hermannstadt
17.00 Dacia Brăila – Academica Clinceni
l Sâmbătă, 21 aprilie
11.00 Pandurii Tg. Jiu – UTA Arad
11.00 Luceafărul Oradea – CS Baloteşti
11.00 Foresta Suceava – CS Afumaţi
11.00 Ştiinţa Miroslava – Dunărea Călăraşi
12.00 FC Argeş – Metaloglobus
l Duminică, 22 aprilie
15.00 Sportul Snagov – Chindia Târgovişte
ASA Tg. Mureş – CS Mioveni 0-3
ASU Poli – Olimpia Satu Mare 3-0

că avem două meciuri acum împotriva a 
două echipe care se bat pentru evitarea 
retrogradării, care vor juca cu disperare, 
Ştiinţa Miroslava şi Foresta Suceava. 
Sperăm să ne întoarcem cu maxim de 
puncte.”
A fost cel de-al 26-lea meci consecutiv 
încheiat fără înfrângere pentru Dunărea 
care a strâns până acum 71 de puncte!
Sâmbătă, 21 aprilie, de la ora 11.00, 
Dunărea va juca în deplasare cu Ştiinţa 
Miroslava, echipă aflată pe 18, loc 
retrogradabil cu 28 de puncte în cont.

Au marcat: V. Alexandru (34'), V. 
Munteanu (44')

Dunărea: C. Lungu (cpt.) – I. Ţenea, B. 
Manole, B. Şandru, M. Tomozei – S. Pană înscriind cu stângul pe lângă Dur – În jur de 2.000 de iubitori ai 
(80' C. Rus), Cr. Puşcaş (68' C. Cristea) – Bozoancă, din nou prins pe picior greşit. fotbalului au fost prezenţi vineri 
Missi Mezu, M. Drăghiceanu (59' P. Iacob În repriza secundă, Dunărea s-a cam după-amiază pe arena Ion Comşa 
), V. Munteanu – V. Alexandru. Rezerve: jucat cu ocaziile nereuşind să înscrie din pentru a urmări partida dintre 
G. Popa – Al. Stoica, A. Dobrosavlevici, G. poziţii destul de clare.Dunărea şi ASU Poli Timişoara, din 
Mendy.„Obiectivul a fost îndeplinit. Cele 3 prologul etapei a 29-a. Şi au văzut 

puncte erau foarte importante. Ele au Antrenor: Dan Alexadouă goluri frumoase plus o serie de 
venit şi după un joc consistent, au avut 

ratări importante ale jucătorilor ASU Poli: C. Dur – Bozoancă – R. pe lângă cele două goluri mai multe 
Dunării. Motreanu, D. Bilia, I. Mera (cpt.), C. Taub, situaţii de a marca. Am dominat jocul, 

R. Krausz, Ad. Poparadu, Fl. Lazea (46' I. cred eu, de la un capăt la altul. Am făcut 
Soarta duelului s-a decis în prima parte. 

un joc bun şi mă bucur că şi după etapa Plămadă), M. Giuricici (56' I. Coadă), V. 
În minutul 34, în urma unui corner 

asta reuşim să păstrăm distanţa faţă de Nicolae (80' A. Gaspar), R. Ghinescu. executat scurt din stânga, balonul a ajuns 
Chindia care are un meci, cred eu, Rezerve: Al. Borbei – Al. Prodana, D. la Valentin Alexandru care de la 14-15 
decisiv pentru FC Argeş. Cred că dacă FC Radu, I. Ursu.metri central s-a întors şi a şutat din 
Argeş câştigă la Târgovişte au şanse mari 

voleu, cu stângul, lăsându-l fără reacţie Antrenor: Iulian Prodanapentru a prinde locul 3. Una peste alta 
pe goalkeeper-ul bănăţean.

sunt mulţumit că păstrăm linia şi e Arbitru: Adrian Illyeş (Ploieşti); Asistenţi: 
Dunărea se distanţează pe tabelă 10 foarte important să rămânem aşa.” a Alexandru Florin Vişan (Galaţi) şi Daniel 
minute mai târziu. Silviu Pană a bătut un declarat la conferinţa de presă Alexa care Vlase (Slobozia Conachi – Galaţi).corner de pe stânga, mingea ajunge la a continuat „ Am făcut un alt pas spre 
bara a doua la Valentin Alexandru care Cartonaşe galbene: P. Iacob (62) / I. liga I dar mai sunt meciuri. Nu am 
deviază cu capul iar Valentin Munteanu Mera (52'), I. Plămadă (80'), R. Krausz realizat încă nimic. Trebuie să rămânem 
pe fază a preluat balonul cu dreptul, (82'), I. Coadă (88')la fel de serioşi, la fel de modeşti pentru 

Dunărea Călăraşi - 
ASU Poli Timişoara 2-0

Alexandru care conduce în topul are însă un golaveraj ceva mai slab, S-au scurs deja 10 etape din retur 
golgeterilor cu 20 de reuşite! Dunărea 24-12. Pe 4 e Chindia Târgovişte cu 19 iar Dunărea are un bilanţ aproape 
a strâns astfel 28 de puncte puncte, poziţia a 5-a fiind ocupată de perfect. „Galben – albaştrii” au 
conducând într-un top alcătuit ad-hoc Academica Clinceni cu 18 puncte.obţinut 9 victorii (5, acasă şi 4, în 
pe baza rezultatelor din retur.deplasare) şi o remiză (acasă cu În primele 10 echipe mai figurează CS 
Din 10 decembrie 2017, odată cu Hermannstadt, 0-0, în cadrul Baloteşti (locul 6) şi Luceafărul Oradea 
încheierea partidelor din cadrul etapei (locul 7), ambele cu câte 17 puncte, CS etapei a 22-a) iar golaverajul este 
a 21-a, Dunărea ocupă primul loc în Afumaţi (locul 8) şi Ripensia Timişoara concludent, 23 (al doilea atac al 
topul ligii a 2-a! (locul 9), fiecare totalizând câte 15 returului după FC Argeş)-4 (a doua 

puncte.Pe locul 2 se află Hermannstadt cu 24 apărare după Hermannstadt). 
de puncte, sibienii primind în cele 10 La polul opus se află Dacia Brăila, 
partide disputate doar unsingur gol! Foresta Suceava şi Pandurii, cu câte 10 Din cele 23 de goluri înscrise, 10 
Acelaşi punctaj şi pentru FC Argeş care puncte fiecare.poartă semnătura lui Valentin 

În runda a 3-a a campionatului ligii a 
2-a, Dunărea va juca în deplasare cu 
Ştiinţa Miroslava, partida fiind 
programată sâmbătă, 21 aprilie, de 
la ora 11.00. Antrenorul liderului, 
Dan Alexa susţine că Ştiinţa are 
nevoie acută de victorie şi din acest 
punct de vedere partida se anunţă 
destul de complicată. „Ştiinţa 
Miroslava e o echipă care se bate 
pentru evitarea retrogradării şi care 
are nevoie disperată de puncte. Se 

joacă pe un teren prost, ca şi suprafaţă, din câte am înţeles. E un 
meci complicat dar trebuie să ne întoarcem cu cele 3 puncte 
pentru că sunt foarte importante.” a spus Alexa care a mai 
precizat că obiectivul Dunării este obţinerea victoriei. „Noi 
trebuie să păstrăm distanţa faţă de Chindia Târgovişte. Cu cât o 
ducem mai mult, cu atât şansele de a promova cresc şi asta ne 
dă foarte multe încredere.” a conchis Dan Alexa. 

Marcând vineri primul gol al partidei cu ASU Poli 
Timişoara (min. 34), Valentin Alexandru a ajuns la cota 
20. Atacantul „galben – albaştrilor” a arătat o mare 
poftă de gol în retur marcând în cele 10 etape scurse 
până acum nu mai puţin de 10 goluri (3 din penalty), 
exact cât reuşise în prima parte a sezonului.

În clasamentul returului, Vali Alexandru este urmat de 
Valentin Munteanu cu 4 goluri, el marcând golul 2 al 
Dunării în partida cu bănăţenii de la ASU Poli, în 
minutul 44. Bogdan Manole, Silviu Pană, Missi Mezu, 
Călin Cristea, Cristian Puşcaş, Ciprian Rus au marcat 
fiecare câte un gol.

În clasamentul general, Valentin Alexandru „s-a 
desprins” puţin de pluton. Pe 2 se află „vârful” 
Ripensiei Timişoara cu 18 goluri. Locul 3 este împărţit 
de Bogdan Rusu (Hermannstadt) şi Vlad Rusu 
(Luceafărul), fiecare cu câte 16 goluri înscrise.

Urmează Marius Matei (Foresta Suceava) cu 13 goluri 
(a marcat şi el în etapa a 29-a!). În Top 5 a urcat şi 
Cristi Cherchez (Chindia) cu 12 goluri, el marcând 
duminică ambele goluri ale târgoviştenilor în partida 
pierdută acassă, 2-4 cu FC Argeş.

Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, 
numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: 

1. Autoritatea contractantă: Municipiul Călăraşi prin Primăria municipiului Călăraşi, cu sediul în 
municipiul Călăraşi, str. Bucureşti, nr. 140A, cod fiscal 4445370, nr. telefon/fax: 0242311031, e-mail: 
office@primariacalarasi.ro. 

2. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă: Legea nr. 350/2005 privind 
regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes 
general, cu modificările şi completările ulterioare.

B) PROGRAMUL MUNICIPAL PENTRU SUSŢINEREA ŞI PROMOVAREA SPORTULUI  PENTRU TOŢI, în 
sumă totala de 150 mii lei, astfel:3. Procedura de atribuire se face pe baza selecţiei publice de proiecte  conform art. 5 din Legea nr. 

350/2005. Scopul este atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă ,,Activităţi sportive şi de 
Toate cererile selecţionate în urma trierii sunt supuse evaluării. La acordarea punctajului vor fi tineret” de la bugetul local al Municipiului Călăraşi, în anul 2018. 
considerate ca prioritare:

- Sportul de performanţă (divizie superioară, divizie medie, divizie inferioară, sport individual) - 
valorificarea aptitudinilor individuale şi de echipă în cadrul competiţiilor pentru ameliorarea 
rezultatelor sportive, realizarea de recorduri sau obţinerea victoriei, cantonamente, 
semicantonamente, concursuri şi întreceri sportive. Obiective: dezvoltarea activităţii sportive pe plan 
local, naţional sau internaţional, după caz; 

- Sportul pentru toţi - organizarea de consfătuiri, schimburi de experienţă, gale şi manifestări; 
practicarea sportului pentru sănătate, educaţie, recreere, ca parte integrantă a modului de viaţă, în 
vederea menţinerii sănătăţii individului şi societăţii; participarea la tabere de pregătire, susţinerea 
prin participarea la competiţiile judeţene, naţionale şi/sau internţionale pentru dezvoltarea spiritului 
competiţional, atragerea cât mai multor tineri către mişcare, dezvoltarea comportamentală care 
favorizează orientarea către performanţa cotidiană şi dezvoltare durabilă. Obiective: atragerea 
populaţiei de toate vârstele în activităţi pentru sănătate şi recreere. 

4. Suma disponibilă pentru sprijinul financiar acordat de autoritatea finanţatoare este de 200 mii 
lei.

Grantul maxim acordat prin acest program este de cel mult 90% din totalul cheltuielilor eligibile ale 
proiectului. Diferenţa trebuie să fie asigurată din sursele proprii ale solicitantului, ale partenerilor 
acestuia sau din alte surse. Fiecare solicitant trebuie să contribuie cu un aport propriu de cel puţin 
10% din costurile totale eligibile ale proiectului, sumă ce va fi identificată în contul deschis special 
pentru proiect. Contribuţia financiară proprie a solicitantului se va verifica odată cu întocmirea 
raportului final al proiectului. Contribuţia în natură nu este eligibilă. 

ATENŢIE! Gradul de implicare financiară a solicitantului este un criteriu de punctaj, cu cât contribuţia 
financiară proprie este mai mare de 10%, cu atât punctajul obţinut la evaluare va fi mai ridicat. 

5. Eligibilitatea aplicanţilor 

 (1) Pentru a fi eligibili la accesarea fondurilor nerambursabile, solicitanţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: 

 să fie persoană fizică care să prezinte o formă de înregistrare, atestare sau apartenenţă din punct de 
Proiectul sau proiectele stabilite ca fiind câştigătoare sunt cele care întrunesc punctajul cel mai 

vedere profesional, sau persoană juridică cu statut de asociaţie sau fundaţie constituită conform legii 
mare, rezultat din grila de evaluare, fiind cele mai avantajoase din punct de vedere tehnico-sau cult religios recunoscut de lege; 
financiar. Proiectul sau proiectele care nu întrunesc punctajul minim de 60 de puncte, rezultat 

 solicitantul trebuie să aibă activităţile din proiect incluse în documentele statutare; 
din grila de evaluare, sunt respinse.

 solicitanţii trebuie să aibă sediul înregistrat în– MUNICIPIUL Călăraşi (să fie înregistrate ca organizaţii 
Proiectele vor fi finanţate în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut, în limitele fondurilor româneşti conform legii române); 
aprobate prin Programul anual. În cazul în care, vor exista mai multe proiecte care întrunesc 

 fiecare solicitant trebuie să contribuie cu minimum 10% din costurile eligibile totale ale proiectului; 
acelaşi punctaj, dar nu vor exista resurse financiare pentru finanţarea lor, criteriul avut în vedere 

 să fie direct responsabili de pregătirea şi managementul proiectului şi să nu acţioneze ca un la departajarea acestora va fi reprezentat de data şi ora depunerii (înregistrării) cererii de 
intermediar. finanţare la Autoritatea Finanţatoare.
 (2) Potenţialii solicitanţi nu pot participa la licitaţia deschisă dacă: 

Beneficiarul finanţării nerambursabile se va angaja în scris să asigure contribuţia proprie pe 
 sunt în stare de faliment sau pe cale de lichidare, au activităţile administrate de către tribunal, au parcursul derulării proiectului. (Declaraţia este cuprinsă în anexa A2 - Cererea de finanţare)
început proceduri de aranjamente cu creditorii, au activitatea suspendată sau sunt în orice situaţie 
analogă provenind dintr-o procedură similară prevăzută în legislaţia şi reglementările în vigoare; 

7.  Regulamentul privind regimul finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului  au suferit condamnări definitive şi/sau irevocabile datorate unei conduite profesionale (ex: 
Călăraşi şi documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile, se pot obţine de la sediul condamnare împotriva căreia nici un apel nu mai este posibil); 
Primăriei Municipiului Călăraşi, str. Bucureşti, nr. 140A,  judeţul Călăraşi, cod poştal 910058,  au suferit condamnări definitive şi/sau irevocabile pentru fraudă, corupţie, implicare în organizaţii 
Călăraşi, la Direcţia tehnică/Direcţia economică, nr. telefon/fax: 0242311031, e-mail: criminale sau orice alte activităţi ilegale în detrimentul intereselor financiare ale unor terţi; 
office@primariacalarasi.ro., începând cu data de 12.04.2018. sunt declaraţi a fi într-o situaţie de încălcare contractuală prin neîndeplinirea obligaţiilor provenind 

dintr-o procedură de achiziţii sau de altă finanţare nerambursabilă din fondurile autorităţilor Informaţii suplimentare despre programul de finanţare, procedura de completare şi depunere a 
finanţatoare. documentelor pot fi solicitate în scris pe adresa de e-mail: office@primariacalarasi.ro la Direcţia 
Solicitanţii, respectiv partenerii (dacă sunt), trebuie să depună odată cu cererea de finanţare o tehnică/Direcţia economică nr. telefon/fax: 0242311031, cu cel puţin 6 zile înainte de data-limită 
declaraţie pe propria răspundere că nu se încadrează în nici una din situaţiile de la punctele de mai pentru depunerea propunerilor de proiect conform art.23 (2) din Legea nr.350/2005 
sus. 

 Proiectele trebuie să vizeze grupuri ţintă numai din MUNICIPIUL Călăraşi.    
8. Unde şi cum se depun cererile de finanţare 

Documentele de eligibilitate ale proiectului/Cererile de finanţare nerambursabilă trebuie trimise 
6.Criteriile conform art.30 din Legea nr.350/2005 pe baza cărora se atribuie contractul:

în plic sigilat, prin poştă recomandată, mesagerie expresă sau înmânate personal (aducătorului i 
A) PROGRAMUL MUNICIPAL PENTRU SUSŢINEREA ŞI PROMOVAREA SPORTULUI DE PERFORMANŢĂ se va elibera o confirmare de primire care să cuprindă numărul, data şi ora înregistrării la sediul 
în suma totala de 50 mii lei astfel: Autorităţii Finanţatoare) la sediul Autorităţii Finanţatoare: Registratura din cadrul Primăriei 
Toate cererile selecţionate în urma trierii sunt supuse evaluării. La acordarea punctajului vor fi municipiului Călăraşi, str. Bucureşti, nr.140A,  Judeţul Călăraşi. Cererile de finanţare trimise prin 
considerate ca prioritare: orice alte mijloace (ex.: fax.sau e-mail) vor fi respinse.

Solicitantul trebuie să prezinte un exemplar original şi o copie a documentaţiei de solicitare.

Documentaţia de solicitare se introduce într-un plic interior care va fi sigilat. Plicul interior 
trebuie să fie marcat cu denumirea şi adresa solicitantului, pentru a permite returnarea 
documentelor, fără a fi deschis, în cazul în care scrisoarea de înaintare/interes este declarată 
întârziată. Plicul interior se introduce într-un plic exterior, marcat cu adresa Autorităţii 
Finanţatoare şi cu inscripţia ,, A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE  DATA.......... ".

În cazul în care plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de mai sus, Autoritatea 
Finanţatoare nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru rătăcirea documentelor transmise

9.Termenul-limită pentru înaintarea solicitărilor de finanţare nerambursabilă este 10.05.2018, 
orele 15.00. Selecţia şi evaluarea proiectelor va începe la data de 11.05.2018, ora 11.00. 

Notă: 

Programul pentru acordarea finanţărilor nerambursabile, valabil pe anul 2018, a fost publicat în 
Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. 57 din 27.03.2018.

Vor fi analizate doar proiectele depuse în termenul stabilit prin anunţul de participare şi 
întocmite în conformitate cu documentaţia prevăzută în regulament şi care au ca beneficiari 
locuitorii MUNICIPIULUI Călăraşi.

 

 

 

Criterii de evaluare Punctaj 

1. Anvergura proiectului, după cum urmează: 25 puncte 

1.1. Pentru participarea în competiţiile oficiale la nivelul diviziei superioare 25 puncte 

1.2 Pentru participarea în competiţiile oficiale la nivelul diviziei medii 15 puncte 

1.3 Pentru participarea în competiţiile oficiale la nivelul diviziei inferioare 5 puncte 

2. Relevanţa proiectului pentru contextul sportiv, după cum urmează: 20 puncte 

2.1 Pentru reprezentare echipă la nivel naţional 20 puncte 

2.2 Pentru reprezentare echipă la nivel interjudeţean/judetean 10 puncte 

2.3 Pentru reprezentare echipă la nivel local 5 puncte 

3. Numărul sportivilor selecţionaţi în loturile naţionale respective, după cum urmează:  10 puncte 

3.1. Sportivi selecţionaţi atât la seniori cât şi la juniori 10 puncte 

3.2 Sportivi selecţionaţi la seniori  8 puncte 

3.3 Sportivi selecţionaţi la juniori 5 puncte 

4. Fezabilitatea proiectului  5 puncte 

5. Bugetul, după cum urmează (=5.1+5.2): 20 puncte 

5.1 Cheltuielile propuse reflectă în mod real valoare/cost 5 puncte  

5.2 Cuantumul contribuţiei proprii 15 puncte 

- peste 50%                     15 puncte 

- 16% - 50% 8 puncte 

- 10% - 15% 5 puncte 

 

Criterii de evaluare Punctaj 

1. Anvergura proiectului, după cum urmează: 30 puncte 

1.1. Pentru participarea în competiţiile naţionale intercluburi  30 puncte 

1.2 Pentru participarea în competiţii la nivel interjudeţean/judetean 20 puncte 

1.3. Pentru participarea în competiţiile la nivel  local 10 puncte 

2. Relevanţa proiectului pentru contextul sportiv, după cum urmează: 10 puncte 

2.1 Cu cel puţin două centre 10 puncte 

2.2 Cu un singur centru 5 puncte 

3. Numărul sportivilor participanţi, după cum urmează: 20 puncte 

3.1. Peste 150 de sportivi participanţi  20 puncte 

3.2 Peste 50 de sportivi participanţi 10 puncte 

3.3 Sub 50 de sportivi participanţi 5 puncte 

4. Fezabilitatea proiectului  10 puncte 

5. Bugetul, după cum urmează (=5.1+5.2):  10 puncte 

5.1 Cheltuielile propuse reflectă în mod real valoare/cost 2,5 puncte  

5.2 Cuantumul contribuţiei proprii 7,5 puncte 

-  peste 50%                     7,5 puncte 

- 16% - 50% 5 puncte 

- 10% - 15% 1 punct 

6. A. Impactul asupra grupurilor ţintă şi beneficiarilor 20 puncte 

6.A.1 Experienţă în competiţii oficiale la nivel naţional  10 puncte 

6.A.2 Experienţă în competiţii oficiale la nivel judetean/local 5 puncte 

6. B. Impactul direct asupra beneficiarilor indirecţi 10 puncte 

TOTAL 100 puncte 

 

Municipiul Călăraşi 

Anunţ de participare
Criterii de evaluare Punctaj 

6. A. Impactul asupra grupurilor ţintă şi beneficiarilor (=6.A+6.B+6.C): 20 puncte 

6.A.1 Experienţă în competiţii oficiale la nivel naţional  10 puncte 

6.A.2 Experienţă în competiţii oficiale la nivel judetean/local 5 puncte 

6. B. Impactul asupra grupurilor ţintă 5 puncte 

6.B.1. sub sau egal cu 100  număr de sportivi participanţi  2 puncte 

6.B.2. peste 100 număr de sportivi participanţi 5 puncte 

C. Impactul direct asupra beneficiarilor indirecţi 5 puncte 

TOTAL 100 puncte 

 

Drumul spre liga I continuă! 

Dunărea, aproape perfectă în retur!

Dan Alexa, despre meciul cu 
Ştiinţa: Trebuie să ne întoarcem 

cu cele 3 puncte!

Valentin Alexandru „s-a desprins“ în topul golgeterilor
Golgeterii Dunării - Sezonul 2017 / 2018

Clasament general

20 goluri Valentin Alexandru (8 – 11 metri)

7 goluri Valentin Munteanu

5 goluri S. Pană

4 goluri Marian Drăghiceanu, Missi Mezu

3 goluri Bodo Kanda, Bogdan Manole, Cristian Puşcaş

2 goluri Bogdan Şandru, Călin Cristea

1 gol Bogdan Danciu, Ciprian Rus

Autogol Sergiu Homei (Pandurii)

20 goluri Valentin Alexandru (Dunărea Călăraşi - 8 penalty)

18 goluri Ndiaye Mediop (Ripensia Timişoara – 1 penalty)

16 goluri (Bogdan Rusu (Hermannstadt – 2 penalty), Vlad 
Rusu (Luceafărul Oradea – 4 penalty)

13 goluri Marius Matei (Foresta Suceava – 5 penalty)

12 goluri Cristi Cherchez (Chindia Târgovişte – 4 penalty)



9ANUNÞ8 SPORT

n Liga a 2-a / Et. 29: Dunărea – ASU Poli 2-0 (2-0)

Clasament

Etapa a 29-a / Rezultate
l Olimpia Satu Mare – Pandurii 0-3
l Academica Clinceni – ASA Tg. Mureş 3-0
l Dunărea – ASU Poli Timişoara 2-0
Au marcat: V. Alexandru (33'), V. Munteanu (44')
l CS Mioveni – Ripensia Timişoara 1-2
Au marcat: Lazăr (62') / Bădăuţă (6'), Ungureanu (36')
l CS Afumaţi – Ştiinţa Miroslava 1-1
Au marcat: V. Olariu (6') / V. Buhăcianu (33')
l Hermannstadt – Luceafărul Oradea 4-0
Au marcat: Petrescu (19'), Crişan (25'), Blănaru (80', 88')
l UTA Arad – Sportul Snagov 1-4
Au marcat: V. Prună (56') / I. Şeran (15'), D. Munteanu 
(45+6'), Cl. Borţoneanu (77', 90+4')
l CS Baloteşti – Foresta Suceava 3-1
Au marcat: R. Began (22' - aut.), C. Mihai (53'), Cl. 
Herea (64') / M. Matei (77' – pen.)
l Metaloglobus – Dacia Brăila 0-1
A marcat M. Dima (86')
l Chindia Târgovişte – FC Argeş 2-4
Au marcat: Cr. Cherchez (49' – pen., 70') / R. Costin 
(1'), C. Stan (40'), V. Buhăescu (61' – pen.), I. Năstăsie 
(76' – pen.)

1. Dunărea Călăraşi 29 22 5 2 59-19 71

2. AFC Hermannstadt 29 20 8 1 49-11 68

3. Chindia Târgovişte 29 17 7 5 59-22 58

4. FC Argeş 29 15 7 7 45-27 52

5. Academica Clinceni 29 14 8 7 49-37 50

6. CS Afumaţi 29 14 7 8 38-24 49

7. ASU Poli Timişoara 29 13 5 11 41-34 44

8. Sportul Snagov 29 11 7 11 32-27 40

9. CS Mioveni 29 10 8 11 41-37 38

10. Ripensia Timişoara 29 9 9 11 57-44 36

11. UTA Arad 29 8 10 11 38-40 34

12. Luceafărul Oradea 29 9 7 13 43-49 34

13. CS Baloteşti 29 9 7 13 39-54 34

14. Metaloglobus 29 9 6 14 28-39 33

15. ASA Tg. Mures 29 9 4 16 38-61 31

16. Dacia Brăila 29 7 7 15 53-56 28

17. Pandurii Tg. Jiu 29 6 10 13 36-48 28

18. Ştiinţa Miroslava 29 7 7 15 32-56 28

19. Foresta Suceava 29 8 3 18 25-73 27

20. Olimpia Satu Mare 29 6 2 21 19-63 -42

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

Etapa a 30-a

l Vineri, 20 aprilie
17.00 Ripensia – Hermannstadt
17.00 Dacia Brăila – Academica Clinceni
l Sâmbătă, 21 aprilie
11.00 Pandurii Tg. Jiu – UTA Arad
11.00 Luceafărul Oradea – CS Baloteşti
11.00 Foresta Suceava – CS Afumaţi
11.00 Ştiinţa Miroslava – Dunărea Călăraşi
12.00 FC Argeş – Metaloglobus
l Duminică, 22 aprilie
15.00 Sportul Snagov – Chindia Târgovişte
ASA Tg. Mureş – CS Mioveni 0-3
ASU Poli – Olimpia Satu Mare 3-0

că avem două meciuri acum împotriva a 
două echipe care se bat pentru evitarea 
retrogradării, care vor juca cu disperare, 
Ştiinţa Miroslava şi Foresta Suceava. 
Sperăm să ne întoarcem cu maxim de 
puncte.”
A fost cel de-al 26-lea meci consecutiv 
încheiat fără înfrângere pentru Dunărea 
care a strâns până acum 71 de puncte!
Sâmbătă, 21 aprilie, de la ora 11.00, 
Dunărea va juca în deplasare cu Ştiinţa 
Miroslava, echipă aflată pe 18, loc 
retrogradabil cu 28 de puncte în cont.

Au marcat: V. Alexandru (34'), V. 
Munteanu (44')

Dunărea: C. Lungu (cpt.) – I. Ţenea, B. 
Manole, B. Şandru, M. Tomozei – S. Pană înscriind cu stângul pe lângă Dur – În jur de 2.000 de iubitori ai 
(80' C. Rus), Cr. Puşcaş (68' C. Cristea) – Bozoancă, din nou prins pe picior greşit. fotbalului au fost prezenţi vineri 
Missi Mezu, M. Drăghiceanu (59' P. Iacob În repriza secundă, Dunărea s-a cam după-amiază pe arena Ion Comşa 
), V. Munteanu – V. Alexandru. Rezerve: jucat cu ocaziile nereuşind să înscrie din pentru a urmări partida dintre 
G. Popa – Al. Stoica, A. Dobrosavlevici, G. poziţii destul de clare.Dunărea şi ASU Poli Timişoara, din 
Mendy.„Obiectivul a fost îndeplinit. Cele 3 prologul etapei a 29-a. Şi au văzut 

puncte erau foarte importante. Ele au Antrenor: Dan Alexadouă goluri frumoase plus o serie de 
venit şi după un joc consistent, au avut 

ratări importante ale jucătorilor ASU Poli: C. Dur – Bozoancă – R. pe lângă cele două goluri mai multe 
Dunării. Motreanu, D. Bilia, I. Mera (cpt.), C. Taub, situaţii de a marca. Am dominat jocul, 

R. Krausz, Ad. Poparadu, Fl. Lazea (46' I. cred eu, de la un capăt la altul. Am făcut 
Soarta duelului s-a decis în prima parte. 

un joc bun şi mă bucur că şi după etapa Plămadă), M. Giuricici (56' I. Coadă), V. 
În minutul 34, în urma unui corner 

asta reuşim să păstrăm distanţa faţă de Nicolae (80' A. Gaspar), R. Ghinescu. executat scurt din stânga, balonul a ajuns 
Chindia care are un meci, cred eu, Rezerve: Al. Borbei – Al. Prodana, D. la Valentin Alexandru care de la 14-15 
decisiv pentru FC Argeş. Cred că dacă FC Radu, I. Ursu.metri central s-a întors şi a şutat din 
Argeş câştigă la Târgovişte au şanse mari 

voleu, cu stângul, lăsându-l fără reacţie Antrenor: Iulian Prodanapentru a prinde locul 3. Una peste alta 
pe goalkeeper-ul bănăţean.

sunt mulţumit că păstrăm linia şi e Arbitru: Adrian Illyeş (Ploieşti); Asistenţi: 
Dunărea se distanţează pe tabelă 10 foarte important să rămânem aşa.” a Alexandru Florin Vişan (Galaţi) şi Daniel 
minute mai târziu. Silviu Pană a bătut un declarat la conferinţa de presă Alexa care Vlase (Slobozia Conachi – Galaţi).corner de pe stânga, mingea ajunge la a continuat „ Am făcut un alt pas spre 
bara a doua la Valentin Alexandru care Cartonaşe galbene: P. Iacob (62) / I. liga I dar mai sunt meciuri. Nu am 
deviază cu capul iar Valentin Munteanu Mera (52'), I. Plămadă (80'), R. Krausz realizat încă nimic. Trebuie să rămânem 
pe fază a preluat balonul cu dreptul, (82'), I. Coadă (88')la fel de serioşi, la fel de modeşti pentru 

Dunărea Călăraşi - 
ASU Poli Timişoara 2-0

Alexandru care conduce în topul are însă un golaveraj ceva mai slab, S-au scurs deja 10 etape din retur 
golgeterilor cu 20 de reuşite! Dunărea 24-12. Pe 4 e Chindia Târgovişte cu 19 iar Dunărea are un bilanţ aproape 
a strâns astfel 28 de puncte puncte, poziţia a 5-a fiind ocupată de perfect. „Galben – albaştrii” au 
conducând într-un top alcătuit ad-hoc Academica Clinceni cu 18 puncte.obţinut 9 victorii (5, acasă şi 4, în 
pe baza rezultatelor din retur.deplasare) şi o remiză (acasă cu În primele 10 echipe mai figurează CS 
Din 10 decembrie 2017, odată cu Hermannstadt, 0-0, în cadrul Baloteşti (locul 6) şi Luceafărul Oradea 
încheierea partidelor din cadrul etapei (locul 7), ambele cu câte 17 puncte, CS etapei a 22-a) iar golaverajul este 
a 21-a, Dunărea ocupă primul loc în Afumaţi (locul 8) şi Ripensia Timişoara concludent, 23 (al doilea atac al 
topul ligii a 2-a! (locul 9), fiecare totalizând câte 15 returului după FC Argeş)-4 (a doua 

puncte.Pe locul 2 se află Hermannstadt cu 24 apărare după Hermannstadt). 
de puncte, sibienii primind în cele 10 La polul opus se află Dacia Brăila, 
partide disputate doar unsingur gol! Foresta Suceava şi Pandurii, cu câte 10 Din cele 23 de goluri înscrise, 10 
Acelaşi punctaj şi pentru FC Argeş care puncte fiecare.poartă semnătura lui Valentin 

În runda a 3-a a campionatului ligii a 
2-a, Dunărea va juca în deplasare cu 
Ştiinţa Miroslava, partida fiind 
programată sâmbătă, 21 aprilie, de 
la ora 11.00. Antrenorul liderului, 
Dan Alexa susţine că Ştiinţa are 
nevoie acută de victorie şi din acest 
punct de vedere partida se anunţă 
destul de complicată. „Ştiinţa 
Miroslava e o echipă care se bate 
pentru evitarea retrogradării şi care 
are nevoie disperată de puncte. Se 

joacă pe un teren prost, ca şi suprafaţă, din câte am înţeles. E un 
meci complicat dar trebuie să ne întoarcem cu cele 3 puncte 
pentru că sunt foarte importante.” a spus Alexa care a mai 
precizat că obiectivul Dunării este obţinerea victoriei. „Noi 
trebuie să păstrăm distanţa faţă de Chindia Târgovişte. Cu cât o 
ducem mai mult, cu atât şansele de a promova cresc şi asta ne 
dă foarte multe încredere.” a conchis Dan Alexa. 

Marcând vineri primul gol al partidei cu ASU Poli 
Timişoara (min. 34), Valentin Alexandru a ajuns la cota 
20. Atacantul „galben – albaştrilor” a arătat o mare 
poftă de gol în retur marcând în cele 10 etape scurse 
până acum nu mai puţin de 10 goluri (3 din penalty), 
exact cât reuşise în prima parte a sezonului.

În clasamentul returului, Vali Alexandru este urmat de 
Valentin Munteanu cu 4 goluri, el marcând golul 2 al 
Dunării în partida cu bănăţenii de la ASU Poli, în 
minutul 44. Bogdan Manole, Silviu Pană, Missi Mezu, 
Călin Cristea, Cristian Puşcaş, Ciprian Rus au marcat 
fiecare câte un gol.

În clasamentul general, Valentin Alexandru „s-a 
desprins” puţin de pluton. Pe 2 se află „vârful” 
Ripensiei Timişoara cu 18 goluri. Locul 3 este împărţit 
de Bogdan Rusu (Hermannstadt) şi Vlad Rusu 
(Luceafărul), fiecare cu câte 16 goluri înscrise.

Urmează Marius Matei (Foresta Suceava) cu 13 goluri 
(a marcat şi el în etapa a 29-a!). În Top 5 a urcat şi 
Cristi Cherchez (Chindia) cu 12 goluri, el marcând 
duminică ambele goluri ale târgoviştenilor în partida 
pierdută acassă, 2-4 cu FC Argeş.

Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, 
numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: 

1. Autoritatea contractantă: Municipiul Călăraşi prin Primăria municipiului Călăraşi, cu sediul în 
municipiul Călăraşi, str. Bucureşti, nr. 140A, cod fiscal 4445370, nr. telefon/fax: 0242311031, e-mail: 
office@primariacalarasi.ro. 

2. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă: Legea nr. 350/2005 privind 
regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes 
general, cu modificările şi completările ulterioare.

B) PROGRAMUL MUNICIPAL PENTRU SUSŢINEREA ŞI PROMOVAREA SPORTULUI  PENTRU TOŢI, în 
sumă totala de 150 mii lei, astfel:3. Procedura de atribuire se face pe baza selecţiei publice de proiecte  conform art. 5 din Legea nr. 

350/2005. Scopul este atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă ,,Activităţi sportive şi de 
Toate cererile selecţionate în urma trierii sunt supuse evaluării. La acordarea punctajului vor fi tineret” de la bugetul local al Municipiului Călăraşi, în anul 2018. 
considerate ca prioritare:

- Sportul de performanţă (divizie superioară, divizie medie, divizie inferioară, sport individual) - 
valorificarea aptitudinilor individuale şi de echipă în cadrul competiţiilor pentru ameliorarea 
rezultatelor sportive, realizarea de recorduri sau obţinerea victoriei, cantonamente, 
semicantonamente, concursuri şi întreceri sportive. Obiective: dezvoltarea activităţii sportive pe plan 
local, naţional sau internaţional, după caz; 

- Sportul pentru toţi - organizarea de consfătuiri, schimburi de experienţă, gale şi manifestări; 
practicarea sportului pentru sănătate, educaţie, recreere, ca parte integrantă a modului de viaţă, în 
vederea menţinerii sănătăţii individului şi societăţii; participarea la tabere de pregătire, susţinerea 
prin participarea la competiţiile judeţene, naţionale şi/sau internţionale pentru dezvoltarea spiritului 
competiţional, atragerea cât mai multor tineri către mişcare, dezvoltarea comportamentală care 
favorizează orientarea către performanţa cotidiană şi dezvoltare durabilă. Obiective: atragerea 
populaţiei de toate vârstele în activităţi pentru sănătate şi recreere. 

4. Suma disponibilă pentru sprijinul financiar acordat de autoritatea finanţatoare este de 200 mii 
lei.

Grantul maxim acordat prin acest program este de cel mult 90% din totalul cheltuielilor eligibile ale 
proiectului. Diferenţa trebuie să fie asigurată din sursele proprii ale solicitantului, ale partenerilor 
acestuia sau din alte surse. Fiecare solicitant trebuie să contribuie cu un aport propriu de cel puţin 
10% din costurile totale eligibile ale proiectului, sumă ce va fi identificată în contul deschis special 
pentru proiect. Contribuţia financiară proprie a solicitantului se va verifica odată cu întocmirea 
raportului final al proiectului. Contribuţia în natură nu este eligibilă. 

ATENŢIE! Gradul de implicare financiară a solicitantului este un criteriu de punctaj, cu cât contribuţia 
financiară proprie este mai mare de 10%, cu atât punctajul obţinut la evaluare va fi mai ridicat. 

5. Eligibilitatea aplicanţilor 

 (1) Pentru a fi eligibili la accesarea fondurilor nerambursabile, solicitanţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: 

 să fie persoană fizică care să prezinte o formă de înregistrare, atestare sau apartenenţă din punct de 
Proiectul sau proiectele stabilite ca fiind câştigătoare sunt cele care întrunesc punctajul cel mai 

vedere profesional, sau persoană juridică cu statut de asociaţie sau fundaţie constituită conform legii 
mare, rezultat din grila de evaluare, fiind cele mai avantajoase din punct de vedere tehnico-sau cult religios recunoscut de lege; 
financiar. Proiectul sau proiectele care nu întrunesc punctajul minim de 60 de puncte, rezultat 

 solicitantul trebuie să aibă activităţile din proiect incluse în documentele statutare; 
din grila de evaluare, sunt respinse.

 solicitanţii trebuie să aibă sediul înregistrat în– MUNICIPIUL Călăraşi (să fie înregistrate ca organizaţii 
Proiectele vor fi finanţate în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut, în limitele fondurilor româneşti conform legii române); 
aprobate prin Programul anual. În cazul în care, vor exista mai multe proiecte care întrunesc 

 fiecare solicitant trebuie să contribuie cu minimum 10% din costurile eligibile totale ale proiectului; 
acelaşi punctaj, dar nu vor exista resurse financiare pentru finanţarea lor, criteriul avut în vedere 

 să fie direct responsabili de pregătirea şi managementul proiectului şi să nu acţioneze ca un la departajarea acestora va fi reprezentat de data şi ora depunerii (înregistrării) cererii de 
intermediar. finanţare la Autoritatea Finanţatoare.
 (2) Potenţialii solicitanţi nu pot participa la licitaţia deschisă dacă: 

Beneficiarul finanţării nerambursabile se va angaja în scris să asigure contribuţia proprie pe 
 sunt în stare de faliment sau pe cale de lichidare, au activităţile administrate de către tribunal, au parcursul derulării proiectului. (Declaraţia este cuprinsă în anexa A2 - Cererea de finanţare)
început proceduri de aranjamente cu creditorii, au activitatea suspendată sau sunt în orice situaţie 
analogă provenind dintr-o procedură similară prevăzută în legislaţia şi reglementările în vigoare; 

7.  Regulamentul privind regimul finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului  au suferit condamnări definitive şi/sau irevocabile datorate unei conduite profesionale (ex: 
Călăraşi şi documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile, se pot obţine de la sediul condamnare împotriva căreia nici un apel nu mai este posibil); 
Primăriei Municipiului Călăraşi, str. Bucureşti, nr. 140A,  judeţul Călăraşi, cod poştal 910058,  au suferit condamnări definitive şi/sau irevocabile pentru fraudă, corupţie, implicare în organizaţii 
Călăraşi, la Direcţia tehnică/Direcţia economică, nr. telefon/fax: 0242311031, e-mail: criminale sau orice alte activităţi ilegale în detrimentul intereselor financiare ale unor terţi; 
office@primariacalarasi.ro., începând cu data de 12.04.2018. sunt declaraţi a fi într-o situaţie de încălcare contractuală prin neîndeplinirea obligaţiilor provenind 

dintr-o procedură de achiziţii sau de altă finanţare nerambursabilă din fondurile autorităţilor Informaţii suplimentare despre programul de finanţare, procedura de completare şi depunere a 
finanţatoare. documentelor pot fi solicitate în scris pe adresa de e-mail: office@primariacalarasi.ro la Direcţia 
Solicitanţii, respectiv partenerii (dacă sunt), trebuie să depună odată cu cererea de finanţare o tehnică/Direcţia economică nr. telefon/fax: 0242311031, cu cel puţin 6 zile înainte de data-limită 
declaraţie pe propria răspundere că nu se încadrează în nici una din situaţiile de la punctele de mai pentru depunerea propunerilor de proiect conform art.23 (2) din Legea nr.350/2005 
sus. 

 Proiectele trebuie să vizeze grupuri ţintă numai din MUNICIPIUL Călăraşi.    
8. Unde şi cum se depun cererile de finanţare 

Documentele de eligibilitate ale proiectului/Cererile de finanţare nerambursabilă trebuie trimise 
6.Criteriile conform art.30 din Legea nr.350/2005 pe baza cărora se atribuie contractul:

în plic sigilat, prin poştă recomandată, mesagerie expresă sau înmânate personal (aducătorului i 
A) PROGRAMUL MUNICIPAL PENTRU SUSŢINEREA ŞI PROMOVAREA SPORTULUI DE PERFORMANŢĂ se va elibera o confirmare de primire care să cuprindă numărul, data şi ora înregistrării la sediul 
în suma totala de 50 mii lei astfel: Autorităţii Finanţatoare) la sediul Autorităţii Finanţatoare: Registratura din cadrul Primăriei 
Toate cererile selecţionate în urma trierii sunt supuse evaluării. La acordarea punctajului vor fi municipiului Călăraşi, str. Bucureşti, nr.140A,  Judeţul Călăraşi. Cererile de finanţare trimise prin 
considerate ca prioritare: orice alte mijloace (ex.: fax.sau e-mail) vor fi respinse.

Solicitantul trebuie să prezinte un exemplar original şi o copie a documentaţiei de solicitare.

Documentaţia de solicitare se introduce într-un plic interior care va fi sigilat. Plicul interior 
trebuie să fie marcat cu denumirea şi adresa solicitantului, pentru a permite returnarea 
documentelor, fără a fi deschis, în cazul în care scrisoarea de înaintare/interes este declarată 
întârziată. Plicul interior se introduce într-un plic exterior, marcat cu adresa Autorităţii 
Finanţatoare şi cu inscripţia ,, A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE  DATA.......... ".

În cazul în care plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de mai sus, Autoritatea 
Finanţatoare nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru rătăcirea documentelor transmise

9.Termenul-limită pentru înaintarea solicitărilor de finanţare nerambursabilă este 10.05.2018, 
orele 15.00. Selecţia şi evaluarea proiectelor va începe la data de 11.05.2018, ora 11.00. 

Notă: 

Programul pentru acordarea finanţărilor nerambursabile, valabil pe anul 2018, a fost publicat în 
Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. 57 din 27.03.2018.

Vor fi analizate doar proiectele depuse în termenul stabilit prin anunţul de participare şi 
întocmite în conformitate cu documentaţia prevăzută în regulament şi care au ca beneficiari 
locuitorii MUNICIPIULUI Călăraşi.

 

 

 

Criterii de evaluare Punctaj 

1. Anvergura proiectului, după cum urmează: 25 puncte 

1.1. Pentru participarea în competiţiile oficiale la nivelul diviziei superioare 25 puncte 

1.2 Pentru participarea în competiţiile oficiale la nivelul diviziei medii 15 puncte 

1.3 Pentru participarea în competiţiile oficiale la nivelul diviziei inferioare 5 puncte 

2. Relevanţa proiectului pentru contextul sportiv, după cum urmează: 20 puncte 

2.1 Pentru reprezentare echipă la nivel naţional 20 puncte 

2.2 Pentru reprezentare echipă la nivel interjudeţean/judetean 10 puncte 

2.3 Pentru reprezentare echipă la nivel local 5 puncte 

3. Numărul sportivilor selecţionaţi în loturile naţionale respective, după cum urmează:  10 puncte 

3.1. Sportivi selecţionaţi atât la seniori cât şi la juniori 10 puncte 

3.2 Sportivi selecţionaţi la seniori  8 puncte 

3.3 Sportivi selecţionaţi la juniori 5 puncte 

4. Fezabilitatea proiectului  5 puncte 

5. Bugetul, după cum urmează (=5.1+5.2): 20 puncte 

5.1 Cheltuielile propuse reflectă în mod real valoare/cost 5 puncte  

5.2 Cuantumul contribuţiei proprii 15 puncte 

- peste 50%                     15 puncte 

- 16% - 50% 8 puncte 

- 10% - 15% 5 puncte 

 

Criterii de evaluare Punctaj 

1. Anvergura proiectului, după cum urmează: 30 puncte 

1.1. Pentru participarea în competiţiile naţionale intercluburi  30 puncte 

1.2 Pentru participarea în competiţii la nivel interjudeţean/judetean 20 puncte 

1.3. Pentru participarea în competiţiile la nivel  local 10 puncte 

2. Relevanţa proiectului pentru contextul sportiv, după cum urmează: 10 puncte 

2.1 Cu cel puţin două centre 10 puncte 

2.2 Cu un singur centru 5 puncte 

3. Numărul sportivilor participanţi, după cum urmează: 20 puncte 

3.1. Peste 150 de sportivi participanţi  20 puncte 

3.2 Peste 50 de sportivi participanţi 10 puncte 

3.3 Sub 50 de sportivi participanţi 5 puncte 

4. Fezabilitatea proiectului  10 puncte 

5. Bugetul, după cum urmează (=5.1+5.2):  10 puncte 

5.1 Cheltuielile propuse reflectă în mod real valoare/cost 2,5 puncte  

5.2 Cuantumul contribuţiei proprii 7,5 puncte 

-  peste 50%                     7,5 puncte 

- 16% - 50% 5 puncte 

- 10% - 15% 1 punct 

6. A. Impactul asupra grupurilor ţintă şi beneficiarilor 20 puncte 

6.A.1 Experienţă în competiţii oficiale la nivel naţional  10 puncte 

6.A.2 Experienţă în competiţii oficiale la nivel judetean/local 5 puncte 

6. B. Impactul direct asupra beneficiarilor indirecţi 10 puncte 

TOTAL 100 puncte 

 

Municipiul Călăraşi 

Anunţ de participare
Criterii de evaluare Punctaj 

6. A. Impactul asupra grupurilor ţintă şi beneficiarilor (=6.A+6.B+6.C): 20 puncte 

6.A.1 Experienţă în competiţii oficiale la nivel naţional  10 puncte 

6.A.2 Experienţă în competiţii oficiale la nivel judetean/local 5 puncte 

6. B. Impactul asupra grupurilor ţintă 5 puncte 

6.B.1. sub sau egal cu 100  număr de sportivi participanţi  2 puncte 

6.B.2. peste 100 număr de sportivi participanţi 5 puncte 

C. Impactul direct asupra beneficiarilor indirecţi 5 puncte 

TOTAL 100 puncte 

 

Drumul spre liga I continuă! 

Dunărea, aproape perfectă în retur!

Dan Alexa, despre meciul cu 
Ştiinţa: Trebuie să ne întoarcem 

cu cele 3 puncte!

Valentin Alexandru „s-a desprins“ în topul golgeterilor
Golgeterii Dunării - Sezonul 2017 / 2018

Clasament general

20 goluri Valentin Alexandru (8 – 11 metri)

7 goluri Valentin Munteanu

5 goluri S. Pană

4 goluri Marian Drăghiceanu, Missi Mezu

3 goluri Bodo Kanda, Bogdan Manole, Cristian Puşcaş

2 goluri Bogdan Şandru, Călin Cristea

1 gol Bogdan Danciu, Ciprian Rus

Autogol Sergiu Homei (Pandurii)

20 goluri Valentin Alexandru (Dunărea Călăraşi - 8 penalty)

18 goluri Ndiaye Mediop (Ripensia Timişoara – 1 penalty)

16 goluri (Bogdan Rusu (Hermannstadt – 2 penalty), Vlad 
Rusu (Luceafărul Oradea – 4 penalty)

13 goluri Marius Matei (Foresta Suceava – 5 penalty)

12 goluri Cristi Cherchez (Chindia Târgovişte – 4 penalty)
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