
Lăudabilă iniţiativa Consiliului Judeţean şi ani în chirurgie generală.
în special a doamnei Mari Voievozeanu care “Începând de astăzi, în fiecare zi de vineri, vă 
trebuie felicitată pentru ideea de a vom prezenta medicii Spitalului Județean 
promova prin intermediul paginii oficiale de Călărași.
facebook a instituţiei medicii din Spitalul Oameni pentru care profesionalismul și grija 
Judeţean de Urgenţă Călăraşi. față de pacienți stau sub jurământul lui 

Hipocrate.
Aşa cum avem mare nevoi de alţi medici la 
fel de bine trebuie să ştim să-I apreciem şi pe Dr. GAȘPAR GHEORGHE PAUL
cei care “veghează” în momentul de faţă la 

Medic primar chirurg cu o experiență de 22 sănătatea călărăşenilor.
de ani în chirurgie generală. Profesează în 

Consiliul Judeţean investeşte annual sume cadrul secției de chirurgie generală la 
importante de la bugetul judeţului nu doar Spitalul Călărași din anul 1996.
în reabilitarea şi modernizarea infrastructurii 

A efectuat peste 10.000 de intervenții spitaliceşte ci şi în “aducerea” de cadre Domnul dr. GAȘPAR Paul este membru al 
chirurgicale din întreaga paletă chirurgicală.

medicale specializate la Călăraşi pentru a următoarelor structuri sanitare: Societatea 
Pregătire profesionalămunci într-un spital judeţean modernizat şi Română de Chirurgie, Chirurgie Endoscopică, 
- supraspecializare chirurgie oncologică 2002bine dotat cu aparatură medicală. Societatea Europeană de Hernie, Societatea 
- stagiu de training în chirurgie laparoscopică Europeană de Coloproctologie, World Primul medic care a deschis “proiectul 
la Spitalul Ichilov din Tel Aviv (Isrrael) Asociation of Laparoscopic Surgeons.” sste Medicii din Spitalul Judeţean” este Paul 
- competențe în: chirurgie laparoscopică mesajul postat pe pagina oficială de Gheorghe Gaşpar (foto), medic primar 
nivel I, II și ultrasonografie facebook a Consiliului Judeţean Călăraşi.chirurg care are o experienţă de peste 20 de 
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n Liga a 2-a / Et. 32: Luceafărul – Dunărea 1-2 (0-1)

Clasament

Etapa a 32-a / Rezultate
l Sportul Snagov - Metaloglobus 2-0

Au marcat: Cl. Borţoneanu (4'), Şt. Vlădoiu (78')

l Ripensia Timişoara - CS Afumaţi 2-1

Au marcat: I. Dumiter (49'),  Toma (78') / Şt. Vasile (12')

l Ştiinţa Miroslava - UTA Arad 1-2

Au marcat: R. Asăvoaei (90+3' – pen.) / D. Popa (41'), 
C. Hlistei (86')

l Dacia Unirea Brăila - AFC Hermannstadt 0-6

Au marcat: T. Ţăranu (16' – aut.), I. Stoica (58'), P. 
Curtean (60'), Şt. Blănaru (69'), B. Rusu (71'), P. 
Petrescu (83)

l ASU Poli Timişoara - Pandurii Tg. Jiu 1-1

Au marcat: I. Mera (10') / D. Brînzan (76') 

l Luceafărul Oradea - Dunărea Călăraşi 0-1

A marcat: Vl. Rusu (58' – pen.) / V. Alexandru (4' – 
pen.), B. Kanda (78')

l Chindia Târgovişte - Academica Clinceni 1-0

A marcat: D. Florea (28')

l FC Argeş - CS Mioveni 0-1

A marcat: C. Năstăsie (90+3')

l Foresta Suceava - Olimpia Satu Mare 3-0

1. Dunărea Călăraşi 32 25 5 2 65-21 80

2. AFC Hermannstadt 32 23 8 1 59-11 77

3. Chindia Târgovişte 32 19 8 5 63-24 65

4. FC Argeş 32 17 7 8 52-30 58

5. CS Afumaţi 32 16 7 9 42-27 55

6. Academica Clinceni 32 14 8 10 53-47 50

7. ASU Poli Timişoara 31 14 6 11 45-35 48

8. CS Mioveni 32 12 8 12 45-38 44

9. Sportul Snagov 32 12 8 12 36-30 44

10. CS Baloteşti 32 11 7 14 46-59 40

11. Ripensia Timişoara 32 10 9 13 60-49 39

12. UTA Arad 31 9 11 11 41-42 38

13. Luceafărul Oradea 32 10 7 15 49-54 37

14. Dacia Brăila 32 9 7 16 59-64 34

15. Metaloglobus 32 9 7 16 29-45 34

16. Pandurii Tg. Jiu 32 6 13 13 39-51 31

17. Ştiinţa Miroslava 32 8 7 17 36-59 31

18. ASA Tg. Mureş 32 9 4 19 38-70 31

19. Foresta Suceava 32 9 3 20 29-77 30

20. Olimpia Satu Mare 32 6 2 24 19-72 -46

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

Etapa a 33-a

l Sâmbătă, 5 mai
11.00 Pandurii Tg. Jiu – Ştiinţa Miroslava
11.00 CS Balotreşti – Dacia Brăila
11.00 UTA Arad – Foresta Suceava
12.00 Dunărea – Ripensia Timişoara
13.00 Hermannstadt – FC Argeş
17.00 ASU Poli – Sportul Snagov
l Duminică, 6 mai
11.00 Academica – Metaloglobus
11.30 CS Mioveni – Chindia Târgovişte
CS Afumaţi – ASA Tg. Mureş                     3-0
Olimpia Satu Mare – Luceafărul Oradea 0-3

„rachetă” în vinclul din dreapta lui Goia, 
care a plonjat fără rost.
Dunărea câştigă cu 2-1 şi obţine a 10-a 
victorie consecutivă egalându-şi propriul 
record stabilit în tur. Cu 80 de puncte în 
cont „galben – albaştrii” revin pe primul 
loc în clasament şi practic mai au nevoie 
de un singur punct în următoarele 5 
partide pe care le mai au de disputat 
pentru a-şi asigura prezenţa în liga I.
Sâmbăta viitoare, Dunărea va juca la 
Călăraşi cu Ripensia Timişoara, partida 
fiind programată de la ora 12.00.

A marcat: Vl. Rusu (58' – pen.) / V. 
Alexandru (4' – pen.), B. Kanda (78')
Luceafărul: Goia (cpt.) - Torişte, Balea, A. 

Sâmbătă, 5 mai, de la ora 12.00, Prima repriză se încheie cu un avantaj 
Mutu, Trif – Feher (81' Codoban), Ţegle – 

fragil pentru Dunărea care avea să fie Dunărea va întâlni la Călăraşi echipa Antohi (85' Valies), Neacşa, Rocha (55' 
egalată în minutul 58. Bogdan Manole l-a bănăţeană, Ripensia Timişoara. În cazul Ban) - Vl. Rusu. Rezerve: Gudea - D. 
faultat în suprafaţa de pedeapsă pe Vlad în care vor obţine cel puţin un punct Ciobanu, D. Lukacs, V. Pop
Rusu şi tot el execută cu precizie penalty-“galben – albaştrii” vor promova Antrenor: Cristian Lupuţul acordat de centralul piteştean Robert matematic în liga I cu 5 etape înainte de 

Dunărea: C. Lungu (cpt.) – I. Ţenea, A. Avram.finalul stagiunii.
Dobrosavlevici, B. Manole, G. Mendy - Cr. Jocul se precipită şi în minutul 60, Vali 
Puşcaş, P. Iacob (72' Al. Stoica) – G. Missi Dunărea Călăraşi a trecut cu bine şi peste Alexandru vede al doilea cartonaş galben 
Mezu (83' D. Spehar), S. Pană, V. etapa a 32-a câştigând cu emoţii partida fiind sancţionat pentru o presupusă 
Munteanu (64' B. Kanda) - V. Alexandru. de la Sînmartin cu Luceafărul Oradea. simulare în careul gazdelor. Golgeterul 
Rezerve: G. Popa - C. Cristea, B. Vasile, C. Echipa noastră a început foarte bine nostru şi al campionatului încasează 
Rusdeschizând scorul încă din minutul 4. automat şi cartonaşul roşu. 
Antrenor: Dan AlexaValentin Alexandru este faultat în careu Antrenorul Dan Alexa mută inspirat în 

de portarul Oradei, Alin Goia şi tot el Arbitru: Robert Avram; Asistenţi: Romică minutul 64 înlocuindu-l pe Vali 
transformă impecabil lovitura de la 11 Bîrdeş şi Gheorghiţă Bălan (toţi din Munteanu cu Bodo Kanda, pentru a doua 
metri. Piteşti).oară în acest an sub tricoul Dunării care 
Luceafărul porneşte timid atacul însă tot Cartonaşe galbene: A. Goia (3'), I. Ban înscrie golul victoriei în minutul 78. 
Dunărea e aproape de gol în două (90'), Al. Neacşa (90+1') / I. Ţenea (51'), Atacantul care a împlinit pe 17 aprilie 25 
rânduri. În minutele 33 şi 34, Valentin V. Alexandru (58', 60'), Missi Mezu (60'), de ani a executat perfect o lovitură liberă 
Munteanu ratează două bune G. Mandy (88')de la 25 de metri uşor lateral stânga, 
oportunităţi de a marca. direct pe poartă, balonul ducându-se Cartonaşe roşii: V. Alexandru (60')

Luceafărul Oradea - 
Dunărea Călăraşi 1-2

Dunărea Călăraşi a avut ceva de furcă în ambele jocuri 
disputate în acest sezon cu Luceafărul Oradea. Însă în cele 
două dueluri, omul care a adus toate punctele pentru 
gruparea din B-dul Republicii, 39, a fost Bodo Kanda, el 
devenind astfel şi... „naşul” orădenilor. În tur, la Călăraşi, 
Kanda a înscris golul izbăvitor în minutul 90 iar duminică la 
Sînmartin a marcat al doilea gol al Dunării care a însemnat şi 
golul victoriei, în minutul 78, transformând impecabil o 
lovitură de la 25 de metri uşor lateral stânga, după ce fusese 
introdus în teren cu 14 minute mai devreme în locul lui 
Valentin Munteanu.  
În vârstă de 24 de ani pe care i-a împlinit pe 17 aprilie, Bodo 
Kanda a jucat foarte puţin din cauza unei accidentări suferite 
în iarnă în primul joc de verificare cu Mostiştea Ulmu. A fost 
titular în jocul din runda precedentă cu Foresta evoluând doar 
52 de minute iar la Sînmartin, 26 de minute. În acest sezon a 
marcat pentru Dunărea 4 goluri din care 3 în tur (toate pe 
teren propriu).

Goluri marcate de Bodo Kanda în acest 
sezon pentru Dunărea

Et. 2 Dunărea – CS Miveni 1-1: Bodo Kanda (45+2')
Et. 11 Dunărea – Ştiinţa Miroslava 6-0: Bodo Kanda (88')
Et. 13 Dunărea – Luceafărul Oradea 1-0: Bodo Kanda (90')
Et. 32 Luceafărul Oradea – Dunărea 1-2: Bodo Kanda (78')

Primarul municipului Călăraşi, Dan Drăgulin, a salutat victoria 
Dunării obţinută duminică în deplasare în faţa orădenilor de la 
Luceafărul “promiţând” că va fi prezent sâmbătă în tribune, la 
partida cu Ripensia Timişoara, pentru a sărbători promovarea 
în liga I alături de toţi iubitorii fotbalului călărăşean. „După o 
muncă ce s-a derulat pe parcursul ultimilor ani, după eforturi 
financiare, dar şi umane, echipa de fotbal a oraşului de pe 
malul Borcei, AFC Dunărea Călăraşi, este promovată 
matematic în Liga I, după victoria de astăzi, din deplasare, cu 
scorul de 2-1 in compania celor de la Luceafărul Oradea. Este 
un moment în care trebuie să ne gândim la toţi cei care au 
pus umărul la aceasta promovare istorică şi să mulţumim 
tuturor! Felicitări din partea Primăriei Municipiului Călăraşi, 
principalul finanţator al echipei de fotbal, pentru tot staff-ul 
tehnic şi jucători! Ne vedem cu toţii sâmbătă, 5 mai, pe 
stadionul Ion Comşa să sărbătorim promovarea istorică în 
Liga I de fotbal.” este mesajul transmis de primarul Dan 
Drăgulin pe pagina oficială de facebook a Primăriei 
Municipiului Călăraşi.

Ripensia: I. Rădulescu - Ad. Popa (cpt.), 
Apro, Horcea, C. Toma – Dumiter (84' 
Cl. Matiş), Stoi, Zaluschi (87' C. 
Mânecan), Ad. Ungureanu (76' Bobină) 
– Tudor, N. Mediop. Rezerve: D. Arena Ion Comşa se pegăteşte pentru a primit un galben în minutul 37 iar 4 
Munteanu - Golda, Codrean, un meci la finele căruia s-ar putea minute mai târziu şi pe al doilea şi 
Berivoiescuconsfinţi promovarea matenatică a implicit pe cel roşu fiind eliminat.

Dunării în liga I cu 5 etape înainte de Antrenor: Dan Suciu
căderea cortinei peste sezonul 2017 – 

Dunărea: C. Lungu (cpt.) - Ţenea, B. 2018. Partida se va desfăşura sâmbătă, 
Manole, B. Şandru, B. Vasile ( 59' V. 5 maI de la ora 12.00.
Munteanu) – S. Pană (72' C. Cristea), Primul duel dintre cele două formaţii s-
Cr. Puşcaş - Missi Mezu, M. a desfăşurat pe 28 octombrie 2017 
Drăghiceanu (56' B. Danciu), B. Kanda - chiar în ziua în care antrenorul Dan 
V. Alexandru. Rezerve: G. Popa – A. Alexa a împlinit 38 de ani. Meciul s-a 

încheiat nedecis, 1-1, Ripensia punând Mesquita, A. Gassama, M. Tomozei
capăt unei serii de 10 meciuri 

Antrenor: Dan Alexaconsecutive câştigătoare pentru Ce a fost în tur 
„galben – albaştri”. Au marcat atunci Arbitru: Florin Andrei (Târgu Mureş); 

Et. 14-28 octombrie 2017Ndiaye Mediop (15) respectiv Missi Asistenţi: Marius Bălan (Dej) şi 
Mezu (83) Arbitrul Florin Andrei din Tg. Gheorghiţă Bălan (Piteşti).Ripensia Timişoara - 
Mureş a acordat nu mai puţin de 6 

Dunărea Călăraşi 1-1 Cartonaşe galbene: Horcea (37', 41), cartonaşe galbene (5 pentru gazde şi 
N. Mediop (40'), Ad. Popa (45'), Cl. unul pentru oaspeţi) dar şi unul roşu A marcat: N. Mediop (15')/ Missi Mezu 
Mânecan (90+3') / S. Pană (56')pentru Horcea (Ripensia). Iniţial acesta (83')

Cu emoţii dar am câştigat!

Dunărea a câştigat duminică călărăşean de aproape 100 
la Sînmartin partida cu de ani. Lansez invitaţia 
Luceafărul Oradea, scor 2-1, tuturor călărăşenilor să fie 
revenind pe primul loc în prezenţi sâmbătă, 5 mai de la 
topul ligii a 2-a cu 80 de ora 12.00, în tribune, cu mic, 
puncte strânse în 32 de etape. cu mare, pentru a fi alături 
Prezent la joc, preşedintele de băieţi. Îi felicit pe toţi 
Florin Brişan a declarat: „Am pentru aceste momente 
avut ceva emoţii dar am frumoase de care avem parte 
câştigat şi am revenit acolo de mai bine de 6 luni” a 
unde ne e locul. Suntem pe declarat Florin Brişan.
primul loc şi ca să fim şi 

Până la finalul sezonului, 
matematic calificaţi mai 

Dunărea va mai juca acasă cu avem nevoie doar de un 
Ripensia Timişoara (et. 33), punct. Sâmbătă jucăm acasă 
Dacia Brăila (et. 35) şi Chindia cu Ripensia Timişoara şi dacă 
Târgovişte (et. 37) şi în vom fi atenţi ne putem 
deplasare cu FC Argeş (et. 36) asigura promovarea cu 5 
şi Metaloglobus Bucureşti (et. etape înainte de final. Mi-aş 
38). În runda a 34-a, Dunărea dori din toată inima ca 
ar fi trebuit să se deplaseze la stadionul să fie plin până la 
Tg. Mureş pentru partida cu refuz. Să ne bucurăm 

împreună de această izbândă ASA dar mureşenii au spus 
unică în istoria fotbalului demult „pas” competiţiei.

n Dunărea Călăraşi

Bodo Kanda, „naşul” Luceafărului! Florin Brișan: Mi-aş dori ca 
stadionul să fie plin sâmbătă!

n Dunărea Călăraşi

n Dunărea

Drăgulin: Ne vedem cu toţii 
sâmbătă să sărbătorim 

promovarea istorică în Liga I

Et. 33 Dunărea - Ripensia, sâmbătă, 
5 mai, ora 12.00. Ce a fost în tur!

Pasagerii şi bicicliştii au gratuitate!

SC Coslo - Zinca SRL Cãlãraºi

Ferry-boat-urile „5 Călăraşi” şi „Sălcuţa”

Relaţii la telefon 0734.99.00.11

O cursă 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 şi CC (Silistra) beneficiază de reducere de 50%

Trecere Chiciu - Ostrov

Primăria Comunei Dichiseni, cu sediul în 
Comuna Dichiseni, strada Lichireşti, nr. 72, 
Judeţul Călăraşi, organizează licitaţie publică, în 
vederea închirierii suprafeţelor de teren 
proprietate privată aparţinând islazului 
Comunei Dichiseni, în conformitate cu O.U.G. nr. 
54/2006 şi Legea 287/2009  privind Codul Civil

Informaţii privind obiectul închirierii şi 
identificarea bunului ce urmează a fi închiriat:

- Suprafaţă islaz destinată exclusiv crescătorilor 
de animale de pe raza comunei – 208,7 ha, 
după cum urmează:

l Tarla 1 în suprafaţă de 10,76 ha 

l Tarla 4 în suprafaţă de 47,18 ha 

l Tarla 5 în suprafaţă de 28.20 ha 

l Tarla 6 în suprafaţă de 37,26 ha 

l Tarla 68 în suprafaţă de 10,64 ha 

l Tarla 73 în suprafaţă de 24,55 ha 

l Tarla 56 în suprafaţă de 50,14 ha 

- Suprafaţă islaz destinată exclusiv persoanelor  
fizice / juridice cu domiciliul / sediul pe raza 
Comunei Dichiseni – 96,05 ha, după cum 
urmează:

l Tarla 62/2/1 în suprafaţă de 28,44 ha 

l Tarla 51 în suprafaţă de 27,02 ha 

l Tarla 42 în suprafaţă de 25,40 ha 

l Tarla 7 în suprafaţă de 15,19 ha 

LICITAŢIA va avea loc în data de 25.05.2018, la 
00sediul Primariei Comunei Dichiseni, la orele 13 .

Preţul de pornire al licitaţiei este cel prevăzut în 
caietul de sarcini.

Preţul de cumpărare a Documentatiei de 
Atribuire (Caietului de Sarcini) este de 100 lei, 
taxa pentru participare la licitaţie este în 
cuantum de 14 lei şi se vor achita la Casieria 
Primariei Comunei Dichiseni;

Depunerea ofertelor se va face la sediul 
Primăriei Comunei Dichiseni, până la data de 
23.05.2018, orele 11:00.

Relatii suplimentare la nr. de telefon: 
0242/313.637- Sediul Primăriei Dichiseni.

Primar

Iulian RADU

Comuna Dichiseni
Anunţ licitaţie în vederea 

închirierii unor suprafeţe de teren 
aparţinând islazului comunei

Primăria Municipiului Călăraşi anunţă faptul că, 
între 04.05-10.05.2018, vor fi executate 
tratamente terestre de dezinsecţie şi delarvare în  
intervalul orar 00.00-05.00, în parcuri şi pe 
aliniamentele stradale, pentru combaterea 
populaţiilor de ţânţari, a larvelor, cât şi a celorlalţi 
vectori implicaţi în transmiterea unor boli 
infecţioase severe (ex: căpuşe).
Tratamentele se vor aplica doar când condiţiile 
atmosferice sunt favorabile, în caz contrar putând 
fi prelungită perioada (fapt ce va fi comunicat 
ulterior).
Substanţele active ale produselor utilizate pentru 
tratamentele de dezinsecţie şi dezinfecţie sunt 
avizate de Ministerul Sănătăţii prin Comisia 
Naţională pentru Biocide.
Facem precizarea că tratamentele se vor desfăşura 
în condiţii corespunzătoare, respectând 
prevederile legale de protecţie a mediului, a 
sănătăţii şi securităţii populaţiei.

Primăria Comunei Dichiseni, cu sediul în 5. Teren extravilan în suprafaţă de 592 
Comuna Dichiseni, strada Lichireşti, nr. mp, situat în Com. Dichiseni, Judeţul 
72, judeţul Călăraşi, organizează licitaţie Călăraşi;
publică, în vederea închirierii / LICITAŢIA va avea loc in data de 
concesiunii, pentru următoarele 25.05.2018, la sediul Primariei Comunei 

00suprafeţe de teren, proprietate privată a Dichiseni, la orele 13 .
Comunei Dichiseni, în conformitate cu Pretul de pornire al licitaţiei este cel 
OUG nr. 54/2006 şi Legea 287/2009 prevăzut în caietul de sarcini pentru 
privind Codul Civil, astfel: fiecare dintre cele 5 terenuri.
1. Teren extravilan în suprafaţă de 3.426 Preţul de cumpărare a Documentatiei de 
mp, situat în Com. Dichiseni, Judeţul Atribuire ( Caietului de Sarcini) este de 
Călăraşi; 100 lei, taxa pentru participare la licitaţie 

este în cuantum de 14 lei şi se vor achita 2. Teren extravilan în suprafaţă de 2.267 
la Casieria Primariei Comunei Dichiseni;mp, situat în Com. Dichiseni, Judeţul 

Călăraşi; Depunerea ofertelor se va face la sediul 
Primăriei Comunei Dichiseni, până la 3. Teren extravilan în suprafaţă de 2.520 
data de 23.05.2018, orele 11:00.mp, situat în Com. Dichiseni, Judeţul 

Călăraşi; Relaţii suplimentare la nr. de telefon: 
0242/313.637- Sediul Primăriei Dichiseni.4. Teren extravilan în suprafaţă de 919 

Primar mp, situat în Com. Dichiseni, Judeţul 
Călăraşi; Iulian RADU

n Primăria Călăraşi

Tratamente terestre de 
dezinsecţie şi delarvare 

în perioada 4-10 mai

n Consiliul Judeţean Călăraşi

Medicii din Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi

Comuna Dichiseni
Anunţ organizare licitaţie în vederea închirirerii 

/ concesionării a 5 loturi teren extravilan



Lăudabilă iniţiativa Consiliului Judeţean şi ani în chirurgie generală.
în special a doamnei Mari Voievozeanu care “Începând de astăzi, în fiecare zi de vineri, vă 
trebuie felicitată pentru ideea de a vom prezenta medicii Spitalului Județean 
promova prin intermediul paginii oficiale de Călărași.
facebook a instituţiei medicii din Spitalul Oameni pentru care profesionalismul și grija 
Judeţean de Urgenţă Călăraşi. față de pacienți stau sub jurământul lui 

Hipocrate.
Aşa cum avem mare nevoi de alţi medici la 
fel de bine trebuie să ştim să-I apreciem şi pe Dr. GAȘPAR GHEORGHE PAUL
cei care “veghează” în momentul de faţă la 

Medic primar chirurg cu o experiență de 22 sănătatea călărăşenilor.
de ani în chirurgie generală. Profesează în 

Consiliul Judeţean investeşte annual sume cadrul secției de chirurgie generală la 
importante de la bugetul judeţului nu doar Spitalul Călărași din anul 1996.
în reabilitarea şi modernizarea infrastructurii 

A efectuat peste 10.000 de intervenții spitaliceşte ci şi în “aducerea” de cadre Domnul dr. GAȘPAR Paul este membru al 
chirurgicale din întreaga paletă chirurgicală.

medicale specializate la Călăraşi pentru a următoarelor structuri sanitare: Societatea 
Pregătire profesionalămunci într-un spital judeţean modernizat şi Română de Chirurgie, Chirurgie Endoscopică, 
- supraspecializare chirurgie oncologică 2002bine dotat cu aparatură medicală. Societatea Europeană de Hernie, Societatea 
- stagiu de training în chirurgie laparoscopică Europeană de Coloproctologie, World Primul medic care a deschis “proiectul 
la Spitalul Ichilov din Tel Aviv (Isrrael) Asociation of Laparoscopic Surgeons.” sste Medicii din Spitalul Judeţean” este Paul 
- competențe în: chirurgie laparoscopică mesajul postat pe pagina oficială de Gheorghe Gaşpar (foto), medic primar 
nivel I, II și ultrasonografie facebook a Consiliului Judeţean Călăraşi.chirurg care are o experienţă de peste 20 de 
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n Liga a 2-a / Et. 32: Luceafărul – Dunărea 1-2 (0-1)

Clasament

Etapa a 32-a / Rezultate
l Sportul Snagov - Metaloglobus 2-0

Au marcat: Cl. Borţoneanu (4'), Şt. Vlădoiu (78')

l Ripensia Timişoara - CS Afumaţi 2-1

Au marcat: I. Dumiter (49'),  Toma (78') / Şt. Vasile (12')

l Ştiinţa Miroslava - UTA Arad 1-2

Au marcat: R. Asăvoaei (90+3' – pen.) / D. Popa (41'), 
C. Hlistei (86')

l Dacia Unirea Brăila - AFC Hermannstadt 0-6

Au marcat: T. Ţăranu (16' – aut.), I. Stoica (58'), P. 
Curtean (60'), Şt. Blănaru (69'), B. Rusu (71'), P. 
Petrescu (83)

l ASU Poli Timişoara - Pandurii Tg. Jiu 1-1

Au marcat: I. Mera (10') / D. Brînzan (76') 

l Luceafărul Oradea - Dunărea Călăraşi 0-1

A marcat: Vl. Rusu (58' – pen.) / V. Alexandru (4' – 
pen.), B. Kanda (78')

l Chindia Târgovişte - Academica Clinceni 1-0

A marcat: D. Florea (28')

l FC Argeş - CS Mioveni 0-1

A marcat: C. Năstăsie (90+3')

l Foresta Suceava - Olimpia Satu Mare 3-0

1. Dunărea Călăraşi 32 25 5 2 65-21 80

2. AFC Hermannstadt 32 23 8 1 59-11 77

3. Chindia Târgovişte 32 19 8 5 63-24 65

4. FC Argeş 32 17 7 8 52-30 58

5. CS Afumaţi 32 16 7 9 42-27 55

6. Academica Clinceni 32 14 8 10 53-47 50

7. ASU Poli Timişoara 31 14 6 11 45-35 48

8. CS Mioveni 32 12 8 12 45-38 44

9. Sportul Snagov 32 12 8 12 36-30 44

10. CS Baloteşti 32 11 7 14 46-59 40

11. Ripensia Timişoara 32 10 9 13 60-49 39

12. UTA Arad 31 9 11 11 41-42 38

13. Luceafărul Oradea 32 10 7 15 49-54 37

14. Dacia Brăila 32 9 7 16 59-64 34

15. Metaloglobus 32 9 7 16 29-45 34

16. Pandurii Tg. Jiu 32 6 13 13 39-51 31

17. Ştiinţa Miroslava 32 8 7 17 36-59 31

18. ASA Tg. Mureş 32 9 4 19 38-70 31

19. Foresta Suceava 32 9 3 20 29-77 30

20. Olimpia Satu Mare 32 6 2 24 19-72 -46

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

Etapa a 33-a

l Sâmbătă, 5 mai
11.00 Pandurii Tg. Jiu – Ştiinţa Miroslava
11.00 CS Balotreşti – Dacia Brăila
11.00 UTA Arad – Foresta Suceava
12.00 Dunărea – Ripensia Timişoara
13.00 Hermannstadt – FC Argeş
17.00 ASU Poli – Sportul Snagov
l Duminică, 6 mai
11.00 Academica – Metaloglobus
11.30 CS Mioveni – Chindia Târgovişte
CS Afumaţi – ASA Tg. Mureş                     3-0
Olimpia Satu Mare – Luceafărul Oradea 0-3

„rachetă” în vinclul din dreapta lui Goia, 
care a plonjat fără rost.
Dunărea câştigă cu 2-1 şi obţine a 10-a 
victorie consecutivă egalându-şi propriul 
record stabilit în tur. Cu 80 de puncte în 
cont „galben – albaştrii” revin pe primul 
loc în clasament şi practic mai au nevoie 
de un singur punct în următoarele 5 
partide pe care le mai au de disputat 
pentru a-şi asigura prezenţa în liga I.
Sâmbăta viitoare, Dunărea va juca la 
Călăraşi cu Ripensia Timişoara, partida 
fiind programată de la ora 12.00.

A marcat: Vl. Rusu (58' – pen.) / V. 
Alexandru (4' – pen.), B. Kanda (78')
Luceafărul: Goia (cpt.) - Torişte, Balea, A. 

Sâmbătă, 5 mai, de la ora 12.00, Prima repriză se încheie cu un avantaj 
Mutu, Trif – Feher (81' Codoban), Ţegle – 

fragil pentru Dunărea care avea să fie Dunărea va întâlni la Călăraşi echipa Antohi (85' Valies), Neacşa, Rocha (55' 
egalată în minutul 58. Bogdan Manole l-a bănăţeană, Ripensia Timişoara. În cazul Ban) - Vl. Rusu. Rezerve: Gudea - D. 
faultat în suprafaţa de pedeapsă pe Vlad în care vor obţine cel puţin un punct Ciobanu, D. Lukacs, V. Pop
Rusu şi tot el execută cu precizie penalty-“galben – albaştrii” vor promova Antrenor: Cristian Lupuţul acordat de centralul piteştean Robert matematic în liga I cu 5 etape înainte de 

Dunărea: C. Lungu (cpt.) – I. Ţenea, A. Avram.finalul stagiunii.
Dobrosavlevici, B. Manole, G. Mendy - Cr. Jocul se precipită şi în minutul 60, Vali 
Puşcaş, P. Iacob (72' Al. Stoica) – G. Missi Dunărea Călăraşi a trecut cu bine şi peste Alexandru vede al doilea cartonaş galben 
Mezu (83' D. Spehar), S. Pană, V. etapa a 32-a câştigând cu emoţii partida fiind sancţionat pentru o presupusă 
Munteanu (64' B. Kanda) - V. Alexandru. de la Sînmartin cu Luceafărul Oradea. simulare în careul gazdelor. Golgeterul 
Rezerve: G. Popa - C. Cristea, B. Vasile, C. Echipa noastră a început foarte bine nostru şi al campionatului încasează 
Rusdeschizând scorul încă din minutul 4. automat şi cartonaşul roşu. 
Antrenor: Dan AlexaValentin Alexandru este faultat în careu Antrenorul Dan Alexa mută inspirat în 

de portarul Oradei, Alin Goia şi tot el Arbitru: Robert Avram; Asistenţi: Romică minutul 64 înlocuindu-l pe Vali 
transformă impecabil lovitura de la 11 Bîrdeş şi Gheorghiţă Bălan (toţi din Munteanu cu Bodo Kanda, pentru a doua 
metri. Piteşti).oară în acest an sub tricoul Dunării care 
Luceafărul porneşte timid atacul însă tot Cartonaşe galbene: A. Goia (3'), I. Ban înscrie golul victoriei în minutul 78. 
Dunărea e aproape de gol în două (90'), Al. Neacşa (90+1') / I. Ţenea (51'), Atacantul care a împlinit pe 17 aprilie 25 
rânduri. În minutele 33 şi 34, Valentin V. Alexandru (58', 60'), Missi Mezu (60'), de ani a executat perfect o lovitură liberă 
Munteanu ratează două bune G. Mandy (88')de la 25 de metri uşor lateral stânga, 
oportunităţi de a marca. direct pe poartă, balonul ducându-se Cartonaşe roşii: V. Alexandru (60')

Luceafărul Oradea - 
Dunărea Călăraşi 1-2

Dunărea Călăraşi a avut ceva de furcă în ambele jocuri 
disputate în acest sezon cu Luceafărul Oradea. Însă în cele 
două dueluri, omul care a adus toate punctele pentru 
gruparea din B-dul Republicii, 39, a fost Bodo Kanda, el 
devenind astfel şi... „naşul” orădenilor. În tur, la Călăraşi, 
Kanda a înscris golul izbăvitor în minutul 90 iar duminică la 
Sînmartin a marcat al doilea gol al Dunării care a însemnat şi 
golul victoriei, în minutul 78, transformând impecabil o 
lovitură de la 25 de metri uşor lateral stânga, după ce fusese 
introdus în teren cu 14 minute mai devreme în locul lui 
Valentin Munteanu.  
În vârstă de 24 de ani pe care i-a împlinit pe 17 aprilie, Bodo 
Kanda a jucat foarte puţin din cauza unei accidentări suferite 
în iarnă în primul joc de verificare cu Mostiştea Ulmu. A fost 
titular în jocul din runda precedentă cu Foresta evoluând doar 
52 de minute iar la Sînmartin, 26 de minute. În acest sezon a 
marcat pentru Dunărea 4 goluri din care 3 în tur (toate pe 
teren propriu).

Goluri marcate de Bodo Kanda în acest 
sezon pentru Dunărea

Et. 2 Dunărea – CS Miveni 1-1: Bodo Kanda (45+2')
Et. 11 Dunărea – Ştiinţa Miroslava 6-0: Bodo Kanda (88')
Et. 13 Dunărea – Luceafărul Oradea 1-0: Bodo Kanda (90')
Et. 32 Luceafărul Oradea – Dunărea 1-2: Bodo Kanda (78')

Primarul municipului Călăraşi, Dan Drăgulin, a salutat victoria 
Dunării obţinută duminică în deplasare în faţa orădenilor de la 
Luceafărul “promiţând” că va fi prezent sâmbătă în tribune, la 
partida cu Ripensia Timişoara, pentru a sărbători promovarea 
în liga I alături de toţi iubitorii fotbalului călărăşean. „După o 
muncă ce s-a derulat pe parcursul ultimilor ani, după eforturi 
financiare, dar şi umane, echipa de fotbal a oraşului de pe 
malul Borcei, AFC Dunărea Călăraşi, este promovată 
matematic în Liga I, după victoria de astăzi, din deplasare, cu 
scorul de 2-1 in compania celor de la Luceafărul Oradea. Este 
un moment în care trebuie să ne gândim la toţi cei care au 
pus umărul la aceasta promovare istorică şi să mulţumim 
tuturor! Felicitări din partea Primăriei Municipiului Călăraşi, 
principalul finanţator al echipei de fotbal, pentru tot staff-ul 
tehnic şi jucători! Ne vedem cu toţii sâmbătă, 5 mai, pe 
stadionul Ion Comşa să sărbătorim promovarea istorică în 
Liga I de fotbal.” este mesajul transmis de primarul Dan 
Drăgulin pe pagina oficială de facebook a Primăriei 
Municipiului Călăraşi.

Ripensia: I. Rădulescu - Ad. Popa (cpt.), 
Apro, Horcea, C. Toma – Dumiter (84' 
Cl. Matiş), Stoi, Zaluschi (87' C. 
Mânecan), Ad. Ungureanu (76' Bobină) 
– Tudor, N. Mediop. Rezerve: D. Arena Ion Comşa se pegăteşte pentru a primit un galben în minutul 37 iar 4 
Munteanu - Golda, Codrean, un meci la finele căruia s-ar putea minute mai târziu şi pe al doilea şi 
Berivoiescuconsfinţi promovarea matenatică a implicit pe cel roşu fiind eliminat.

Dunării în liga I cu 5 etape înainte de Antrenor: Dan Suciu
căderea cortinei peste sezonul 2017 – 

Dunărea: C. Lungu (cpt.) - Ţenea, B. 2018. Partida se va desfăşura sâmbătă, 
Manole, B. Şandru, B. Vasile ( 59' V. 5 maI de la ora 12.00.
Munteanu) – S. Pană (72' C. Cristea), Primul duel dintre cele două formaţii s-
Cr. Puşcaş - Missi Mezu, M. a desfăşurat pe 28 octombrie 2017 
Drăghiceanu (56' B. Danciu), B. Kanda - chiar în ziua în care antrenorul Dan 
V. Alexandru. Rezerve: G. Popa – A. Alexa a împlinit 38 de ani. Meciul s-a 

încheiat nedecis, 1-1, Ripensia punând Mesquita, A. Gassama, M. Tomozei
capăt unei serii de 10 meciuri 

Antrenor: Dan Alexaconsecutive câştigătoare pentru Ce a fost în tur 
„galben – albaştri”. Au marcat atunci Arbitru: Florin Andrei (Târgu Mureş); 

Et. 14-28 octombrie 2017Ndiaye Mediop (15) respectiv Missi Asistenţi: Marius Bălan (Dej) şi 
Mezu (83) Arbitrul Florin Andrei din Tg. Gheorghiţă Bălan (Piteşti).Ripensia Timişoara - 
Mureş a acordat nu mai puţin de 6 

Dunărea Călăraşi 1-1 Cartonaşe galbene: Horcea (37', 41), cartonaşe galbene (5 pentru gazde şi 
N. Mediop (40'), Ad. Popa (45'), Cl. unul pentru oaspeţi) dar şi unul roşu A marcat: N. Mediop (15')/ Missi Mezu 
Mânecan (90+3') / S. Pană (56')pentru Horcea (Ripensia). Iniţial acesta (83')

Cu emoţii dar am câştigat!

Dunărea a câştigat duminică călărăşean de aproape 100 
la Sînmartin partida cu de ani. Lansez invitaţia 
Luceafărul Oradea, scor 2-1, tuturor călărăşenilor să fie 
revenind pe primul loc în prezenţi sâmbătă, 5 mai de la 
topul ligii a 2-a cu 80 de ora 12.00, în tribune, cu mic, 
puncte strânse în 32 de etape. cu mare, pentru a fi alături 
Prezent la joc, preşedintele de băieţi. Îi felicit pe toţi 
Florin Brişan a declarat: „Am pentru aceste momente 
avut ceva emoţii dar am frumoase de care avem parte 
câştigat şi am revenit acolo de mai bine de 6 luni” a 
unde ne e locul. Suntem pe declarat Florin Brişan.
primul loc şi ca să fim şi 

Până la finalul sezonului, 
matematic calificaţi mai 

Dunărea va mai juca acasă cu avem nevoie doar de un 
Ripensia Timişoara (et. 33), punct. Sâmbătă jucăm acasă 
Dacia Brăila (et. 35) şi Chindia cu Ripensia Timişoara şi dacă 
Târgovişte (et. 37) şi în vom fi atenţi ne putem 
deplasare cu FC Argeş (et. 36) asigura promovarea cu 5 
şi Metaloglobus Bucureşti (et. etape înainte de final. Mi-aş 
38). În runda a 34-a, Dunărea dori din toată inima ca 
ar fi trebuit să se deplaseze la stadionul să fie plin până la 
Tg. Mureş pentru partida cu refuz. Să ne bucurăm 

împreună de această izbândă ASA dar mureşenii au spus 
unică în istoria fotbalului demult „pas” competiţiei.

n Dunărea Călăraşi

Bodo Kanda, „naşul” Luceafărului! Florin Brișan: Mi-aş dori ca 
stadionul să fie plin sâmbătă!

n Dunărea Călăraşi

n Dunărea

Drăgulin: Ne vedem cu toţii 
sâmbătă să sărbătorim 

promovarea istorică în Liga I

Et. 33 Dunărea - Ripensia, sâmbătă, 
5 mai, ora 12.00. Ce a fost în tur!

Pasagerii şi bicicliştii au gratuitate!

SC Coslo - Zinca SRL Cãlãraºi

Ferry-boat-urile „5 Călăraşi” şi „Sălcuţa”

Relaţii la telefon 0734.99.00.11

O cursă 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 şi CC (Silistra) beneficiază de reducere de 50%

Trecere Chiciu - Ostrov

Primăria Comunei Dichiseni, cu sediul în 
Comuna Dichiseni, strada Lichireşti, nr. 72, 
Judeţul Călăraşi, organizează licitaţie publică, în 
vederea închirierii suprafeţelor de teren 
proprietate privată aparţinând islazului 
Comunei Dichiseni, în conformitate cu O.U.G. nr. 
54/2006 şi Legea 287/2009  privind Codul Civil

Informaţii privind obiectul închirierii şi 
identificarea bunului ce urmează a fi închiriat:

- Suprafaţă islaz destinată exclusiv crescătorilor 
de animale de pe raza comunei – 208,7 ha, 
după cum urmează:

l Tarla 1 în suprafaţă de 10,76 ha 

l Tarla 4 în suprafaţă de 47,18 ha 

l Tarla 5 în suprafaţă de 28.20 ha 

l Tarla 6 în suprafaţă de 37,26 ha 

l Tarla 68 în suprafaţă de 10,64 ha 

l Tarla 73 în suprafaţă de 24,55 ha 

l Tarla 56 în suprafaţă de 50,14 ha 

- Suprafaţă islaz destinată exclusiv persoanelor  
fizice / juridice cu domiciliul / sediul pe raza 
Comunei Dichiseni – 96,05 ha, după cum 
urmează:

l Tarla 62/2/1 în suprafaţă de 28,44 ha 

l Tarla 51 în suprafaţă de 27,02 ha 

l Tarla 42 în suprafaţă de 25,40 ha 

l Tarla 7 în suprafaţă de 15,19 ha 

LICITAŢIA va avea loc în data de 25.05.2018, la 
00sediul Primariei Comunei Dichiseni, la orele 13 .

Preţul de pornire al licitaţiei este cel prevăzut în 
caietul de sarcini.

Preţul de cumpărare a Documentatiei de 
Atribuire (Caietului de Sarcini) este de 100 lei, 
taxa pentru participare la licitaţie este în 
cuantum de 14 lei şi se vor achita la Casieria 
Primariei Comunei Dichiseni;

Depunerea ofertelor se va face la sediul 
Primăriei Comunei Dichiseni, până la data de 
23.05.2018, orele 11:00.

Relatii suplimentare la nr. de telefon: 
0242/313.637- Sediul Primăriei Dichiseni.

Primar

Iulian RADU

Comuna Dichiseni
Anunţ licitaţie în vederea 

închirierii unor suprafeţe de teren 
aparţinând islazului comunei

Primăria Municipiului Călăraşi anunţă faptul că, 
între 04.05-10.05.2018, vor fi executate 
tratamente terestre de dezinsecţie şi delarvare în  
intervalul orar 00.00-05.00, în parcuri şi pe 
aliniamentele stradale, pentru combaterea 
populaţiilor de ţânţari, a larvelor, cât şi a celorlalţi 
vectori implicaţi în transmiterea unor boli 
infecţioase severe (ex: căpuşe).
Tratamentele se vor aplica doar când condiţiile 
atmosferice sunt favorabile, în caz contrar putând 
fi prelungită perioada (fapt ce va fi comunicat 
ulterior).
Substanţele active ale produselor utilizate pentru 
tratamentele de dezinsecţie şi dezinfecţie sunt 
avizate de Ministerul Sănătăţii prin Comisia 
Naţională pentru Biocide.
Facem precizarea că tratamentele se vor desfăşura 
în condiţii corespunzătoare, respectând 
prevederile legale de protecţie a mediului, a 
sănătăţii şi securităţii populaţiei.

Primăria Comunei Dichiseni, cu sediul în 5. Teren extravilan în suprafaţă de 592 
Comuna Dichiseni, strada Lichireşti, nr. mp, situat în Com. Dichiseni, Judeţul 
72, judeţul Călăraşi, organizează licitaţie Călăraşi;
publică, în vederea închirierii / LICITAŢIA va avea loc in data de 
concesiunii, pentru următoarele 25.05.2018, la sediul Primariei Comunei 

00suprafeţe de teren, proprietate privată a Dichiseni, la orele 13 .
Comunei Dichiseni, în conformitate cu Pretul de pornire al licitaţiei este cel 
OUG nr. 54/2006 şi Legea 287/2009 prevăzut în caietul de sarcini pentru 
privind Codul Civil, astfel: fiecare dintre cele 5 terenuri.
1. Teren extravilan în suprafaţă de 3.426 Preţul de cumpărare a Documentatiei de 
mp, situat în Com. Dichiseni, Judeţul Atribuire ( Caietului de Sarcini) este de 
Călăraşi; 100 lei, taxa pentru participare la licitaţie 

este în cuantum de 14 lei şi se vor achita 2. Teren extravilan în suprafaţă de 2.267 
la Casieria Primariei Comunei Dichiseni;mp, situat în Com. Dichiseni, Judeţul 

Călăraşi; Depunerea ofertelor se va face la sediul 
Primăriei Comunei Dichiseni, până la 3. Teren extravilan în suprafaţă de 2.520 
data de 23.05.2018, orele 11:00.mp, situat în Com. Dichiseni, Judeţul 

Călăraşi; Relaţii suplimentare la nr. de telefon: 
0242/313.637- Sediul Primăriei Dichiseni.4. Teren extravilan în suprafaţă de 919 

Primar mp, situat în Com. Dichiseni, Judeţul 
Călăraşi; Iulian RADU

n Primăria Călăraşi

Tratamente terestre de 
dezinsecţie şi delarvare 

în perioada 4-10 mai

n Consiliul Judeţean Călăraşi

Medicii din Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi

Comuna Dichiseni
Anunţ organizare licitaţie în vederea închirirerii 

/ concesionării a 5 loturi teren extravilan
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