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n Dunărea Călăraşi

Preşedintele executiv al AFC după jocul de acasă cu 
Dunărea 2005 Călăraşi, Florin Chindia, din penultima 
Brişan a prezentat stadiul etapă. Am primit asigurări 
lucrărilor de modernizare a că în 2 săptămâni vom avea 
stadionului care va găzdui gazon nou cu sistem de 
partidele de acasă ale drenare, sistem de irigaţii, 
„galben – albaştrilor” în liga I tot ce e nevoie în acest sens. 
menţionând că se depune Mai sunt însă de realizat 
eforturi substanţiale astfel lucrări privind sistemul de 
încât acestea să fie finalizate supraveghere video, accesul 
până pe 11 iulie când va avea în stadion, montarea 
loc inspecţia finală pentru turnicheţilor şi a sistemului 
omologarea bazei. „Lucrările de ticketing, a caselor de 
de modernizare au început bilete, a gardurilor 
cu o săptămână înainte de separatoare, lucrări pe care 
terminarea sezonului şi au le vom face cu angajaţi 
cuprins în această primă proprii. Nu în cele din urmă, 
fază partea de vestiare şi modernizarea stadionului 
Centrul de presă. Lucrările implică şi construirea zonei 
sunt în grafic şi mai mult ca cu locuri acoperite de la pentru desfăşurarea ambele destinate presei.” a 
sigur vor fi gata până la tribuna oficială. Încercăm să conferinţelor de presă, declarat Brişan care a 
începutul lunii iulie. S-au ne încadrăm în termenul de potrivit cerinţelor impuse de continuat „În ceea ce 
schimbat instalaţia sanitară, 11 iulie când va avea loc şi LPF. Tot aici vor fi amenajate priveşte terenul de joc, 
instalaţia electrică, au fost inspecţia finală pentru zona de flash – interviuri şi firma care a câştigat licitaţia 
recompartimentate spaţii omologarea stadionului”.în exterior zona mixtă, a început treaba imediat 

Rapid, la ASA, la Chiajna şi acum la Dunărea, 
şi-a dorit de fiecare dată să fie numărul 1, să 
aibă rezultate. Iar munca lui s-a văzut!

Am promovat în liga I. La ce să ne 
aşteptăm?

În liga I trebuie să fim foarte atenţi. Să 
cântărim bine toate deciziile pe care le vom pasiune, un om atent la tot ce se întâmplă în ruşine şi s-au respectat atât ca oameni cât şi Constantin Ilie (43 de ani) este lua. Din păcate, vor mai pleca jucători şi vor jurul său. Pentru mine contează fiecare ca fotbalişti. Am jucat până în ultima etapă şi antrenorul secund al Dunării şi, dacă veni alţii. detaliu. Chiar dacă unii consideră că sunt am reuşit să aducem pentru Călăraşi, pentru 

vreţi, mâna dreaptă a lui Dan Alexa. prea exagerat, eu apreciez asta ca un avantaj. Este diferenţă şi veţi vedea jucători care-ţi 
O prezenţă discretă şi totuşi pot câştiga, singuri, un meci prin valoarea lui M-am simţit foarte bine la Călăraşi. Targetul 
pregnantă în “arhitectura” Dunării, individuală sau printr-o execuţie. Noi, cu meu şi al lui Dan (n.r. Alexa) a fost, la început, 

multă muncă, determinare şi sacrificiu, vom clasarea pe unul din locurile 1-6, până în Costel Ilie este încrezător în 
face o figură frumoasă.iarnă, şi apoi din iarnă să atacăm potenţialul echipei declarând că 

promovarea. Un culoar favorabil şi jocul Cum ţi s-a părut publicul la Călăraşi?Dunărea poate avea un parcurs bun 
rezultatelor ne-au dus condus la ocuparea 

Un public doritor şi cunoscător de fotbal. Dar şi în liga I dacă jucătorii săi vor  primului loc în clasament. Am început mini – 
m-aşteptam ca la unele meciuri să fie prezent munci pe brânci. returul cu acel egal împotriva unei echipe 
în număr mai mare în tribune. Îi înţeleg şi pe 

foarte bune, Hermannstadt, condusă de un 
ei pentru că au fost unele jocuri programate antrenor foarte bun, Alexandru Pelici, colegul Costel, felicitări pentru promovare! S-a la ore care nu coincideau cu timpul lor liber. meu de la PRO pe care vreau să-l salut pe văzut munca ta. De cele mai multe ori ai Sunt convins că odată cu intrarea în Liga I, această cale.preferat să faci un pas în lateral, dovedind călărăşenii vor veni să ne susţină iar stadionul 

Au fost momente grele, de cumpănă dar cu Florin Brişan, preşedintele nostru care a fost de atâtea ori că eşti un om de echipă. Aş va fi plin.
experienţa lui Dan şi a mea, am reuşit să le permanent alături de noi, pentru domnul vrea să te întreb, pentru început, cum te-ai Reunirea?gestionăm foarte bine. Un moment greu… primar Drăgulin, pentru domnul preşedinte simţit în toată această perioadă , la Călăraşi 

Iliuţă, trofeul, acordat în premieră de FRF Pe 18 iunie. Până atunci mai avem multe de La Piteşti?şi care a fost cel mai greu moment pe care l-
campioanei ligii a 2-a. Acest lucru ne pus la punct. Am stabilit în mare parte La Piteşti, să spunem, că veneam după 32 de ai trăit aici?
onorează dar ne şi obligă. programul pe care-l vom definitiva. Urmeză meciuri consecutive fără înfrângere. Era În primul rând, aş dori să mulţumesc tuturor 

un stagiu de pregătire în Turcia unde vor avea Cum e să lucrezi cu Dan Alexa?foarte greu să-i mai capacităm pe băieţi când componenţilor staffului tehnic şi 
loc şi câteva meciuri amicale. E un program ei jucaseră cu Ripensia promovarea în teren. Palpitant. Dar e şi o mare responsabilitate administrativ pentru că toţi un avut un rol 
încărcat dar îmi place foarte mult ceea ce fac.Cu toate acestea, ei au dat dovadă de mult pentru că un antrenor foarte ambiţios, dornic important în realizarea obiectivului. Sunt într-

caracter, de determinare. Nu s-au făcut de de afirmare. Peste tot unde am lucrat cu el, la Mulţumesc şi succes!adevăr un om de echipă, un om care pune 
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Preşedintele Dunării, Florin Brişan a jucători, purtându-se discuţii cu 5-6 
declarat că transferul atacantului Ndiaye jucători români. „Din ce am stabilit, în jur 
Mediop (27 de ani) de la Ripensia de 11 jucători vor pleca. Lista nu e încă 
Timişoara s-a produs la solicitarea finalizată. Cred că până la începutul 
antrenorului Dan Alexa, menţionând că în săptămânii viitoare va fi gata. De 
afara senegalezului se mai poartă asemenea purtăm discuţii cu alţi 5-6 
negocieri şi cu alţi 5-6 jucători români. jucători români de care suntem interesaţi. 
„Mediop care va juca la Călăraşi în Ar mai fi în atenţia noastră şi un fundaş 
următorii 3 ani, a fost o dorinţă mai macedonean.” a conchis Florin Brişan.
veche a antrenorului Dan Alexa. Din câte 
ştiu, el a avut oferte şi din partea altor Ndiaye Mediop. S-a născut la 2 iunie 1991, 
echipe din liga I. Principalul artizan în la Saint-Louis (Senegal). A început fotbalul 
perfectarea acestui transfer este Dan care la Olympique de Saint-Louis. A venit în 
are o relaţie mai specială, să zic aşa, cu România în 2013, în probe la ACS Poli, 
jucătorul. E convins că ne poate ajuta. unde nu a fost păstrat. A rămas însă în 
Mediop are o viteză foarte bună. E un judeţ, fiind legitimat la CS Ghiroda, echipă 
atacant percutant şi nu de puţine ori şi-a cu care a câștigat Liga a IV-a Timiș în ediția 
trecut numele pe lista marcatorilor. Acum 2013/14. În vara anului 2014 s-a transferat 
rămâne de văzut dacă şi în L1 va avea la Ripensia Timişoara. În sezonul 
aceeaşi evoluţie bună de la Ripensia” a precedent a marcat 19 goluri (unul din 
declarat Brişan care a mai adăugat că penalty) şi a dat şi 5 pase de gol, clasându-
Dunărea va renunţa la serviciile a 11 se pe 3 în topul golgeterilor ligii a 2-a.

Dunărea, stagiu 
de pregătire în Turcia

Promovată în premieră în liga I, Dunărea Călăraşi se va reuni 
pentru noul sezon pe 18 iunie, la Călăraşi, a anunţat 
preşedintele clubului, Florin Brişan care a mai spus că elevii 
lui Dan Alexa se vor pregăti mai întâi la Snagov, preţ de o 
săptămână, apo la munte i în Turcia, la baza de pregătire a 
celor de la Beşiktaş Istanbul. „Avem, din fericire, cea mai 
scurtă vacanţă. Reunirea va avea loc pe 18 iunie la Călăraşi 
după care echipa se va cantona timp de o săptămână la 
Snagov. Se vor antrena acolo pe un teren din apropiere. În 
acelaşi timp vor face şi vizita medicală la o clinică din 
Chiajna pentru că aici la Călăraşi nu avem posibilităţi. Pe 
25 iunie, se va pleca într-un cantonament centralizat în 
Turcia, undeva la munte,  acolo unde e baza de pregătire a 
echipei Beşiktaş Istanbul. Revenirea e pe 8 iulie iar din 10 
se trece la ultima etapă de pregătire la Călăraşi. Rămâne 
de văzut unde se vor pregăti” a declarat Brişan.

18 iunie Reunirea lotului la Călăraşi

18 – 25 iunie Stagiu pregătire Snagov

25 iunie – 8 iulie Stagiu pregătire Turcia

10 iulie Reluarea pregătirilor la Călăraşi

21 iulie Startul ligii I, ediţia 2018 – 2019

r Program pregătire

n Dunărea Călăraşi

Costel Ilie: Cu multă muncă, determinare şi 
sacrificiu, vom face o figură frumoasă în liga I!

Fl. Brişan: Sper să finalizăm lucrările 
de modernizare până pe 11 iulie

n Dunărea Călăraşi

Fl. Brişan, despre transferul lui N. Mediop: 
A fost o dorinţă mai veche a lui Dan Alexa!

n Liga I Betano

Dunărea l-a transferat pe 
spaniolul, Aitor Monroy

Conducerea AFC Dunărea 2005 
Călăraşi anunţă transferul 
mijlocaşului spaniol Aitor Rueda 
Monroy (30 de ani), ultima oară 
la Dinamo Bucureşti. “Aitor 
Monroy a devenit jucătorul 
Dunării, semnând un contract 
valabil pe un an de zile cu 
posibilitate de prelungire pentru 
încă un sezon. Este un jucător cu 
experienţă care cunoaşte destul 
de bine fotbalul la nivelul ligii I. 
A mai jucat în ţară pentru 
Ceahlăul, CFR Cluj şi Dinamo Bucureşti. E o achiziţie bună şi 
sper să ne ajute foarte mult în liga I. Îi urez bun venit şi mult 
succes la Călăraşi!” a declarat preşedintele Florin Brişan. 

Monroy este al doilea jucător transferat de Dunărea de când a 
promovat în liga I după senegalezul Ndiaye Mediop (atacant – 
27 de ani)

Născut pe 18 octombrie 1987, în Spania, la Madrid, Aitor 
Rueda Monroy (mijlocaş defensiv) şi-a început cariera la 
academia de juniori a clubului Atletico Madrid (2007-2009) şi a 
mai evoluat pentru UD Logrones (2009-2011), Ceahlăul Piatra 
Neamţ (2011-2013), CFR Cluj (2013-2015), Sheriff Tiraspol 
(2014-2015), Maccabi Petah Tikva (2015-2017) şi Dinamo 
Bucureşti (din ianuarie 2018).

A debutat în liga I pe 24 iulie 2011: Ceahlăul Piatra Neamţ – 
Pandurii Tg. Jiu 1-1. În liga I a evoluat în 92 de partide marcând 
un gol. În Cupa României a jucat în 5 jocuri (nici un gol înscris). 
Are 4 prezenţe cu CFR Cluj în Europa League.

În data de 30.05.2018, autoritatea veterinară centrală păsărilor sălbatice; cu procent mare de mortalitate, consecutiv contactului 
a fost informată de Comisia Europeană despre evoluţia nemijlocit cu păsări bolnave sau moarte.r se va evita intrarea mai multor persoane, în zona de 
unui focar de gripă aviară cu patogenitate ridicată exploatare a păsărilor domestice, mişcările limitându-
subtipul H5N8, la păsări domestice în regiunea Dobrich se la o singură persoană; n Ce fac în cazul în care suspectez că o pasare este 
– Bulgaria, aflată la o distanţă de 51 km de judeţul bolnavă /moartă de influenţa aviară? Atunci când la r se va avea în vedere prevenirea contactului cu alte 
Călăraşi. inspecţia efectivelor de păsări se constată:specii de mamifere, inclusiv rozătoare şi alte animale 
În vederea reducerii riscului contactului între păsările de companie; - existenţa unor exemplare apatice, adinamice, cu 
domestice şi sălbatice, în gospodăriile populaţiei vor fi penaj zburlitr se vor aplica măsuri suplimentare de evitare a aplicate măsuri suplimentare de biosecuritate privind:

introducerii/ diseminării unei eventuale infecţii prin - cu inapetenţă şi posibil sete exagerată
r prevenirea oricărui contact direct şi indirect între folosirea unei ăncălţăminte diferite şi a unui - asociate cu descărcări nazale, oculare şi posibil  cu 
păsările sălbatice vii, în special cele de apă, şi păsările, amplasament special amenajat pentru dezinfecţia tuse
în special raţele şi gâştele. Astfel, este interzis accesul încălţămintei; - cu diaree apoasă de culoare verde sau pronunţat albă
tuturor păsărilor domestice şi păsări sălbatice captive r monitorizaţi zilnic statusul de sănătate ale păsărilor - cu cianoză a crestei şi bărbiţelorla luciuri de apă, lacuri, bălţi, râuri şi orice altă deţinute şi anunţaţi în timp optim orice modificare - însoţite sau nu de manifestări nervoaseamenajare hidrologică artificială sau naturală. O pentru intervenţia rapidă;
atenţie deosebită se va acorda grădinilor zoologice,  anunţaţi imediat medicul veterinar împuternicit de 
parcurilor de distracţie, şi a altor instituţii sau unităţi liberă practică din localitate,

n Ce trebuie să ştim despre influenţa aviară!care deţin păsări sălbatice captive, fiind obligatorie  anunţaţi medicul veterinar oficial, Direcţia Sanitară 
asigurarea protecţiei în vederea evitării oricărui Toate păsările domestice sau sălbatice,  prezintă risc Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor din Călăraşi 
contact direct sau indirect cu păsările sălbatice; de infecţie, dintre păsările domestice, cele mai la numărul de telefon 0242 / 313676

devastatoare îmbolnăviri fiind întâlnite la găini şi curci. Toate păsările suspecte trebuie ucise şi distruse, r separarea raţelor şi gâştelor de alte păsări 
conform legislaţiei în vigoare, iar proprietarii vor fi domestice; Evoluţia la palmipede poate fi mai puţin severă, iar în 
despăgubiţi de către stat la preţul de piaţă al cazul raţelor, în multe cazuri chiar inaparentă, dar r se va evita prin toate mijloacele creşterea păsărilor 
animalelor.acestea rămân purtătoare şi excretoare de virus.domestice în aer liber, acestea fiind ţinute închise 
n De reţinut:Infecţia a fost descrisă la foarte multe specii de păsări obligatoriu în spaţii de cazare special amenajate; 

sălbatice, mai frecventă la cele acvatice, iar în cazul Este mai bine să raportaţi orice suspiciune de boală, atunci când acest lucru nu este posibil, hrănirea şi 
acestora, majoritatea speciilor infectate, fac forme chiar dacă ea nu se va confirma, decât să nu raportaţi adăparea păsărilor se va realiza într-o zonă acoperită 
uşoare sau inaparente de boală, cu un procent de deloc!la care nu pot avea acces păsările sălbatice;
mortalitate foarte variabil (0-90%). DIRECTOR EXECUTIV,r se interzice adăparea păsărilor domestice cu apa 
Omul face de asemenea forme foarte severe de boală Dr. Viorel Bucurdin rezervoarele de apă de suprafaţă accesibile 

Material informativ cu privire la influenţa aviară, destinat crescătorilor 
de păsări din exploataţiile nonprofesionale (gospodăriile populaţiei)

În data de 29 mai 2018, in judetul Satu Mare, pe Fondul a. nu intraţi în adăposturile unde creşteţi porcii cu w moarte rapidă, intervenită într-un timp extrem de 
de Vanatoare Noroieni, a fost confirmat primul focar de încălţămintea şi hainele cu care aţi umblat pe stradă; scurt;
pestă porcină africană la mistreţi. este recomandat chiar ca, pentru dezinfecţia la intrarea w temperatură foarte ridicată (40,5 – 42 ◦C) şi stare 

în adăpost, să puneţi o tăviţă cu paie îmbibate cu o Din investigaţia epidemiologică preliminară reiese ca febrilă;
soluţie slabă de sodă caustică; sursă naturală de infecţie, migrarea mistreţilor, având în w roşeaţă sau învineţire  a pielii, a marginilor urechilor, a 

vedere distanţa mică până la zonele infectate din b. creşteţi porcii doar în spaţii îngradite, fără posibilitatea vârfului picioarelor, a abdomenului şi pieptului;
Ungaria şi Ucraina. de a veni în contact cu porci străini de curtea w lipsa poftei de mâncare, apatie şi împleticire în mers;
Confirmarea pestei porcine africane pe teritoriul dumneavoastră, cu porci mistreţi sau cu proprietari w vomitări, diaree (uneori cu sânge) şi urdori la ochi.
României,  la porcii mistreţi în data de 29 mai 2018 şi străini care deţin porci domestici;

n Ce fac în cazul în care suspectez că un porc este 
anterior în anul 2018 la porcii domestici în exploataţii c. nu hrăniţi animalele cu resturi bolnav de pestă porcină africană?
nonprofesinale din Satu Mare, prezintă riscul ca agentul alimentare/lături/spălătură provenite de la carnea de  anunţaţi imediat medicul veterinar împuternicit de patogen să se răspândească la alte exploataţii de porcine porc gătită în familie; dacă există vânători în famile care liberă practică din localitate,şi la porcii sălbatici, prin intermediul comerţului cu aduc carne de mistreţ, sub nicio formă nu daţi porcilor 

 anunţaţi medicul veterinar oficial, Direcţia Sanitară porcine vii sau cu produse provenite de la acestea. apa provenită de la spălarea cărnii sau resturi de carne;
Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Călăraşi  la Pe această cale, Direcţia sanitară veterinară şi pentru 

d. nu scoateţi scroafele/vierii din exploataţie în scopul numărul de telefon 0242 / 313676Siguranţa Alimentelor Călăraşi (DSVSA) atenţionează 
montei cu animale din altă exploataţie; n Ce vor face serviciile veterinare în cazul apariţiei unui deţinătorii de porcine să acorde maximă responsabilitate  
e. nu cumpăraţi purcei din locuri necunoscute, fără a fi focar de pestă porcină africană?privind identificarea şi înregistrarea porcinelor deţinute 
identificaţi (cu crotalie) şi fără certificat sanitar veterinar şi să anunţe urgent către medicul veterinar din localitate  toţi porcii vor fi ucişi, iar proprietarii vor primi 
de sănătate eliberat de medicul veterinar de liberă cazurile de porci bolnavi sau morţi în gospodărie. despăgubiri pentru pierderile suferite;
practică împuternicit;În cazul porcilor mistreţi găsiţi bolnavi, morţi, morţi în n De reţinut:
f. nu folosiţi în hrana animalelor iarbă culeasă de pe accident auto anunţaţi în regim de urgenţă DSVSA Este mai bine să raportaţi orice suspiciune de boală, 
câmp, pentru că ea ar fi putut să vină în contact cu porci Călăraşi în scopul afluirii probelor  / cadavrelor la LSVSA chiar dacă ea nu se va confirma, decât să nu raportaţi 
mistreţi bolnavi.Călăraşi. deloc!

Pentru a vă proteja porcii de această boală, vă n Cum arată un porc bolnav de pestă porcină africană? DIRECTOR EXECUTIV ,
recomandăm să respectaţi următoarele sfaturi: Se pot observa la porcii bolnavi semne ca: Dr. Viorel BUCUR

Pesta porcină africană confirmată la mistreţ în judeţul Satu Mare. 
Respectaţi măsurile minime de biosecuritate!



9DIVERSE8 SPORT

n Dunărea Călăraşi

Preşedintele executiv al AFC după jocul de acasă cu 
Dunărea 2005 Călăraşi, Florin Chindia, din penultima 
Brişan a prezentat stadiul etapă. Am primit asigurări 
lucrărilor de modernizare a că în 2 săptămâni vom avea 
stadionului care va găzdui gazon nou cu sistem de 
partidele de acasă ale drenare, sistem de irigaţii, 
„galben – albaştrilor” în liga I tot ce e nevoie în acest sens. 
menţionând că se depune Mai sunt însă de realizat 
eforturi substanţiale astfel lucrări privind sistemul de 
încât acestea să fie finalizate supraveghere video, accesul 
până pe 11 iulie când va avea în stadion, montarea 
loc inspecţia finală pentru turnicheţilor şi a sistemului 
omologarea bazei. „Lucrările de ticketing, a caselor de 
de modernizare au început bilete, a gardurilor 
cu o săptămână înainte de separatoare, lucrări pe care 
terminarea sezonului şi au le vom face cu angajaţi 
cuprins în această primă proprii. Nu în cele din urmă, 
fază partea de vestiare şi modernizarea stadionului 
Centrul de presă. Lucrările implică şi construirea zonei 
sunt în grafic şi mai mult ca cu locuri acoperite de la pentru desfăşurarea ambele destinate presei.” a 
sigur vor fi gata până la tribuna oficială. Încercăm să conferinţelor de presă, declarat Brişan care a 
începutul lunii iulie. S-au ne încadrăm în termenul de potrivit cerinţelor impuse de continuat „În ceea ce 
schimbat instalaţia sanitară, 11 iulie când va avea loc şi LPF. Tot aici vor fi amenajate priveşte terenul de joc, 
instalaţia electrică, au fost inspecţia finală pentru zona de flash – interviuri şi firma care a câştigat licitaţia 
recompartimentate spaţii omologarea stadionului”.în exterior zona mixtă, a început treaba imediat 

Rapid, la ASA, la Chiajna şi acum la Dunărea, 
şi-a dorit de fiecare dată să fie numărul 1, să 
aibă rezultate. Iar munca lui s-a văzut!

Am promovat în liga I. La ce să ne 
aşteptăm?

În liga I trebuie să fim foarte atenţi. Să 
cântărim bine toate deciziile pe care le vom pasiune, un om atent la tot ce se întâmplă în ruşine şi s-au respectat atât ca oameni cât şi Constantin Ilie (43 de ani) este lua. Din păcate, vor mai pleca jucători şi vor jurul său. Pentru mine contează fiecare ca fotbalişti. Am jucat până în ultima etapă şi antrenorul secund al Dunării şi, dacă veni alţii. detaliu. Chiar dacă unii consideră că sunt am reuşit să aducem pentru Călăraşi, pentru 

vreţi, mâna dreaptă a lui Dan Alexa. prea exagerat, eu apreciez asta ca un avantaj. Este diferenţă şi veţi vedea jucători care-ţi 
O prezenţă discretă şi totuşi pot câştiga, singuri, un meci prin valoarea lui M-am simţit foarte bine la Călăraşi. Targetul 
pregnantă în “arhitectura” Dunării, individuală sau printr-o execuţie. Noi, cu meu şi al lui Dan (n.r. Alexa) a fost, la început, 

multă muncă, determinare şi sacrificiu, vom clasarea pe unul din locurile 1-6, până în Costel Ilie este încrezător în 
face o figură frumoasă.iarnă, şi apoi din iarnă să atacăm potenţialul echipei declarând că 

promovarea. Un culoar favorabil şi jocul Cum ţi s-a părut publicul la Călăraşi?Dunărea poate avea un parcurs bun 
rezultatelor ne-au dus condus la ocuparea 

Un public doritor şi cunoscător de fotbal. Dar şi în liga I dacă jucătorii săi vor  primului loc în clasament. Am început mini – 
m-aşteptam ca la unele meciuri să fie prezent munci pe brânci. returul cu acel egal împotriva unei echipe 
în număr mai mare în tribune. Îi înţeleg şi pe 

foarte bune, Hermannstadt, condusă de un 
ei pentru că au fost unele jocuri programate antrenor foarte bun, Alexandru Pelici, colegul Costel, felicitări pentru promovare! S-a la ore care nu coincideau cu timpul lor liber. meu de la PRO pe care vreau să-l salut pe văzut munca ta. De cele mai multe ori ai Sunt convins că odată cu intrarea în Liga I, această cale.preferat să faci un pas în lateral, dovedind călărăşenii vor veni să ne susţină iar stadionul 

Au fost momente grele, de cumpănă dar cu Florin Brişan, preşedintele nostru care a fost de atâtea ori că eşti un om de echipă. Aş va fi plin.
experienţa lui Dan şi a mea, am reuşit să le permanent alături de noi, pentru domnul vrea să te întreb, pentru început, cum te-ai Reunirea?gestionăm foarte bine. Un moment greu… primar Drăgulin, pentru domnul preşedinte simţit în toată această perioadă , la Călăraşi 

Iliuţă, trofeul, acordat în premieră de FRF Pe 18 iunie. Până atunci mai avem multe de La Piteşti?şi care a fost cel mai greu moment pe care l-
campioanei ligii a 2-a. Acest lucru ne pus la punct. Am stabilit în mare parte La Piteşti, să spunem, că veneam după 32 de ai trăit aici?
onorează dar ne şi obligă. programul pe care-l vom definitiva. Urmeză meciuri consecutive fără înfrângere. Era În primul rând, aş dori să mulţumesc tuturor 

un stagiu de pregătire în Turcia unde vor avea Cum e să lucrezi cu Dan Alexa?foarte greu să-i mai capacităm pe băieţi când componenţilor staffului tehnic şi 
loc şi câteva meciuri amicale. E un program ei jucaseră cu Ripensia promovarea în teren. Palpitant. Dar e şi o mare responsabilitate administrativ pentru că toţi un avut un rol 
încărcat dar îmi place foarte mult ceea ce fac.Cu toate acestea, ei au dat dovadă de mult pentru că un antrenor foarte ambiţios, dornic important în realizarea obiectivului. Sunt într-

caracter, de determinare. Nu s-au făcut de de afirmare. Peste tot unde am lucrat cu el, la Mulţumesc şi succes!adevăr un om de echipă, un om care pune 

î 

î 

î 

î 

î 

î 

î 

Preşedintele Dunării, Florin Brişan a jucători, purtându-se discuţii cu 5-6 
declarat că transferul atacantului Ndiaye jucători români. „Din ce am stabilit, în jur 
Mediop (27 de ani) de la Ripensia de 11 jucători vor pleca. Lista nu e încă 
Timişoara s-a produs la solicitarea finalizată. Cred că până la începutul 
antrenorului Dan Alexa, menţionând că în săptămânii viitoare va fi gata. De 
afara senegalezului se mai poartă asemenea purtăm discuţii cu alţi 5-6 
negocieri şi cu alţi 5-6 jucători români. jucători români de care suntem interesaţi. 
„Mediop care va juca la Călăraşi în Ar mai fi în atenţia noastră şi un fundaş 
următorii 3 ani, a fost o dorinţă mai macedonean.” a conchis Florin Brişan.
veche a antrenorului Dan Alexa. Din câte 
ştiu, el a avut oferte şi din partea altor Ndiaye Mediop. S-a născut la 2 iunie 1991, 
echipe din liga I. Principalul artizan în la Saint-Louis (Senegal). A început fotbalul 
perfectarea acestui transfer este Dan care la Olympique de Saint-Louis. A venit în 
are o relaţie mai specială, să zic aşa, cu România în 2013, în probe la ACS Poli, 
jucătorul. E convins că ne poate ajuta. unde nu a fost păstrat. A rămas însă în 
Mediop are o viteză foarte bună. E un judeţ, fiind legitimat la CS Ghiroda, echipă 
atacant percutant şi nu de puţine ori şi-a cu care a câștigat Liga a IV-a Timiș în ediția 
trecut numele pe lista marcatorilor. Acum 2013/14. În vara anului 2014 s-a transferat 
rămâne de văzut dacă şi în L1 va avea la Ripensia Timişoara. În sezonul 
aceeaşi evoluţie bună de la Ripensia” a precedent a marcat 19 goluri (unul din 
declarat Brişan care a mai adăugat că penalty) şi a dat şi 5 pase de gol, clasându-
Dunărea va renunţa la serviciile a 11 se pe 3 în topul golgeterilor ligii a 2-a.

Dunărea, stagiu 
de pregătire în Turcia

Promovată în premieră în liga I, Dunărea Călăraşi se va reuni 
pentru noul sezon pe 18 iunie, la Călăraşi, a anunţat 
preşedintele clubului, Florin Brişan care a mai spus că elevii 
lui Dan Alexa se vor pregăti mai întâi la Snagov, preţ de o 
săptămână, apo la munte i în Turcia, la baza de pregătire a 
celor de la Beşiktaş Istanbul. „Avem, din fericire, cea mai 
scurtă vacanţă. Reunirea va avea loc pe 18 iunie la Călăraşi 
după care echipa se va cantona timp de o săptămână la 
Snagov. Se vor antrena acolo pe un teren din apropiere. În 
acelaşi timp vor face şi vizita medicală la o clinică din 
Chiajna pentru că aici la Călăraşi nu avem posibilităţi. Pe 
25 iunie, se va pleca într-un cantonament centralizat în 
Turcia, undeva la munte,  acolo unde e baza de pregătire a 
echipei Beşiktaş Istanbul. Revenirea e pe 8 iulie iar din 10 
se trece la ultima etapă de pregătire la Călăraşi. Rămâne 
de văzut unde se vor pregăti” a declarat Brişan.

18 iunie Reunirea lotului la Călăraşi

18 – 25 iunie Stagiu pregătire Snagov

25 iunie – 8 iulie Stagiu pregătire Turcia

10 iulie Reluarea pregătirilor la Călăraşi

21 iulie Startul ligii I, ediţia 2018 – 2019

r Program pregătire

n Dunărea Călăraşi

Costel Ilie: Cu multă muncă, determinare şi 
sacrificiu, vom face o figură frumoasă în liga I!

Fl. Brişan: Sper să finalizăm lucrările 
de modernizare până pe 11 iulie

n Dunărea Călăraşi

Fl. Brişan, despre transferul lui N. Mediop: 
A fost o dorinţă mai veche a lui Dan Alexa!

n Liga I Betano

Dunărea l-a transferat pe 
spaniolul, Aitor Monroy

Conducerea AFC Dunărea 2005 
Călăraşi anunţă transferul 
mijlocaşului spaniol Aitor Rueda 
Monroy (30 de ani), ultima oară 
la Dinamo Bucureşti. “Aitor 
Monroy a devenit jucătorul 
Dunării, semnând un contract 
valabil pe un an de zile cu 
posibilitate de prelungire pentru 
încă un sezon. Este un jucător cu 
experienţă care cunoaşte destul 
de bine fotbalul la nivelul ligii I. 
A mai jucat în ţară pentru 
Ceahlăul, CFR Cluj şi Dinamo Bucureşti. E o achiziţie bună şi 
sper să ne ajute foarte mult în liga I. Îi urez bun venit şi mult 
succes la Călăraşi!” a declarat preşedintele Florin Brişan. 

Monroy este al doilea jucător transferat de Dunărea de când a 
promovat în liga I după senegalezul Ndiaye Mediop (atacant – 
27 de ani)

Născut pe 18 octombrie 1987, în Spania, la Madrid, Aitor 
Rueda Monroy (mijlocaş defensiv) şi-a început cariera la 
academia de juniori a clubului Atletico Madrid (2007-2009) şi a 
mai evoluat pentru UD Logrones (2009-2011), Ceahlăul Piatra 
Neamţ (2011-2013), CFR Cluj (2013-2015), Sheriff Tiraspol 
(2014-2015), Maccabi Petah Tikva (2015-2017) şi Dinamo 
Bucureşti (din ianuarie 2018).

A debutat în liga I pe 24 iulie 2011: Ceahlăul Piatra Neamţ – 
Pandurii Tg. Jiu 1-1. În liga I a evoluat în 92 de partide marcând 
un gol. În Cupa României a jucat în 5 jocuri (nici un gol înscris). 
Are 4 prezenţe cu CFR Cluj în Europa League.

În data de 30.05.2018, autoritatea veterinară centrală păsărilor sălbatice; cu procent mare de mortalitate, consecutiv contactului 
a fost informată de Comisia Europeană despre evoluţia nemijlocit cu păsări bolnave sau moarte.r se va evita intrarea mai multor persoane, în zona de 
unui focar de gripă aviară cu patogenitate ridicată exploatare a păsărilor domestice, mişcările limitându-
subtipul H5N8, la păsări domestice în regiunea Dobrich se la o singură persoană; n Ce fac în cazul în care suspectez că o pasare este 
– Bulgaria, aflată la o distanţă de 51 km de judeţul bolnavă /moartă de influenţa aviară? Atunci când la r se va avea în vedere prevenirea contactului cu alte 
Călăraşi. inspecţia efectivelor de păsări se constată:specii de mamifere, inclusiv rozătoare şi alte animale 
În vederea reducerii riscului contactului între păsările de companie; - existenţa unor exemplare apatice, adinamice, cu 
domestice şi sălbatice, în gospodăriile populaţiei vor fi penaj zburlitr se vor aplica măsuri suplimentare de evitare a aplicate măsuri suplimentare de biosecuritate privind:

introducerii/ diseminării unei eventuale infecţii prin - cu inapetenţă şi posibil sete exagerată
r prevenirea oricărui contact direct şi indirect între folosirea unei ăncălţăminte diferite şi a unui - asociate cu descărcări nazale, oculare şi posibil  cu 
păsările sălbatice vii, în special cele de apă, şi păsările, amplasament special amenajat pentru dezinfecţia tuse
în special raţele şi gâştele. Astfel, este interzis accesul încălţămintei; - cu diaree apoasă de culoare verde sau pronunţat albă
tuturor păsărilor domestice şi păsări sălbatice captive r monitorizaţi zilnic statusul de sănătate ale păsărilor - cu cianoză a crestei şi bărbiţelorla luciuri de apă, lacuri, bălţi, râuri şi orice altă deţinute şi anunţaţi în timp optim orice modificare - însoţite sau nu de manifestări nervoaseamenajare hidrologică artificială sau naturală. O pentru intervenţia rapidă;
atenţie deosebită se va acorda grădinilor zoologice,  anunţaţi imediat medicul veterinar împuternicit de 
parcurilor de distracţie, şi a altor instituţii sau unităţi liberă practică din localitate,

n Ce trebuie să ştim despre influenţa aviară!care deţin păsări sălbatice captive, fiind obligatorie  anunţaţi medicul veterinar oficial, Direcţia Sanitară 
asigurarea protecţiei în vederea evitării oricărui Toate păsările domestice sau sălbatice,  prezintă risc Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor din Călăraşi 
contact direct sau indirect cu păsările sălbatice; de infecţie, dintre păsările domestice, cele mai la numărul de telefon 0242 / 313676

devastatoare îmbolnăviri fiind întâlnite la găini şi curci. Toate păsările suspecte trebuie ucise şi distruse, r separarea raţelor şi gâştelor de alte păsări 
conform legislaţiei în vigoare, iar proprietarii vor fi domestice; Evoluţia la palmipede poate fi mai puţin severă, iar în 
despăgubiţi de către stat la preţul de piaţă al cazul raţelor, în multe cazuri chiar inaparentă, dar r se va evita prin toate mijloacele creşterea păsărilor 
animalelor.acestea rămân purtătoare şi excretoare de virus.domestice în aer liber, acestea fiind ţinute închise 
n De reţinut:Infecţia a fost descrisă la foarte multe specii de păsări obligatoriu în spaţii de cazare special amenajate; 

sălbatice, mai frecventă la cele acvatice, iar în cazul Este mai bine să raportaţi orice suspiciune de boală, atunci când acest lucru nu este posibil, hrănirea şi 
acestora, majoritatea speciilor infectate, fac forme chiar dacă ea nu se va confirma, decât să nu raportaţi adăparea păsărilor se va realiza într-o zonă acoperită 
uşoare sau inaparente de boală, cu un procent de deloc!la care nu pot avea acces păsările sălbatice;
mortalitate foarte variabil (0-90%). DIRECTOR EXECUTIV,r se interzice adăparea păsărilor domestice cu apa 
Omul face de asemenea forme foarte severe de boală Dr. Viorel Bucurdin rezervoarele de apă de suprafaţă accesibile 

Material informativ cu privire la influenţa aviară, destinat crescătorilor 
de păsări din exploataţiile nonprofesionale (gospodăriile populaţiei)

În data de 29 mai 2018, in judetul Satu Mare, pe Fondul a. nu intraţi în adăposturile unde creşteţi porcii cu w moarte rapidă, intervenită într-un timp extrem de 
de Vanatoare Noroieni, a fost confirmat primul focar de încălţămintea şi hainele cu care aţi umblat pe stradă; scurt;
pestă porcină africană la mistreţi. este recomandat chiar ca, pentru dezinfecţia la intrarea w temperatură foarte ridicată (40,5 – 42 ◦C) şi stare 

în adăpost, să puneţi o tăviţă cu paie îmbibate cu o Din investigaţia epidemiologică preliminară reiese ca febrilă;
soluţie slabă de sodă caustică; sursă naturală de infecţie, migrarea mistreţilor, având în w roşeaţă sau învineţire  a pielii, a marginilor urechilor, a 

vedere distanţa mică până la zonele infectate din b. creşteţi porcii doar în spaţii îngradite, fără posibilitatea vârfului picioarelor, a abdomenului şi pieptului;
Ungaria şi Ucraina. de a veni în contact cu porci străini de curtea w lipsa poftei de mâncare, apatie şi împleticire în mers;
Confirmarea pestei porcine africane pe teritoriul dumneavoastră, cu porci mistreţi sau cu proprietari w vomitări, diaree (uneori cu sânge) şi urdori la ochi.
României,  la porcii mistreţi în data de 29 mai 2018 şi străini care deţin porci domestici;

n Ce fac în cazul în care suspectez că un porc este 
anterior în anul 2018 la porcii domestici în exploataţii c. nu hrăniţi animalele cu resturi bolnav de pestă porcină africană?
nonprofesinale din Satu Mare, prezintă riscul ca agentul alimentare/lături/spălătură provenite de la carnea de  anunţaţi imediat medicul veterinar împuternicit de patogen să se răspândească la alte exploataţii de porcine porc gătită în familie; dacă există vânători în famile care liberă practică din localitate,şi la porcii sălbatici, prin intermediul comerţului cu aduc carne de mistreţ, sub nicio formă nu daţi porcilor 

 anunţaţi medicul veterinar oficial, Direcţia Sanitară porcine vii sau cu produse provenite de la acestea. apa provenită de la spălarea cărnii sau resturi de carne;
Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Călăraşi  la Pe această cale, Direcţia sanitară veterinară şi pentru 

d. nu scoateţi scroafele/vierii din exploataţie în scopul numărul de telefon 0242 / 313676Siguranţa Alimentelor Călăraşi (DSVSA) atenţionează 
montei cu animale din altă exploataţie; n Ce vor face serviciile veterinare în cazul apariţiei unui deţinătorii de porcine să acorde maximă responsabilitate  
e. nu cumpăraţi purcei din locuri necunoscute, fără a fi focar de pestă porcină africană?privind identificarea şi înregistrarea porcinelor deţinute 
identificaţi (cu crotalie) şi fără certificat sanitar veterinar şi să anunţe urgent către medicul veterinar din localitate  toţi porcii vor fi ucişi, iar proprietarii vor primi 
de sănătate eliberat de medicul veterinar de liberă cazurile de porci bolnavi sau morţi în gospodărie. despăgubiri pentru pierderile suferite;
practică împuternicit;În cazul porcilor mistreţi găsiţi bolnavi, morţi, morţi în n De reţinut:
f. nu folosiţi în hrana animalelor iarbă culeasă de pe accident auto anunţaţi în regim de urgenţă DSVSA Este mai bine să raportaţi orice suspiciune de boală, 
câmp, pentru că ea ar fi putut să vină în contact cu porci Călăraşi în scopul afluirii probelor  / cadavrelor la LSVSA chiar dacă ea nu se va confirma, decât să nu raportaţi 
mistreţi bolnavi.Călăraşi. deloc!

Pentru a vă proteja porcii de această boală, vă n Cum arată un porc bolnav de pestă porcină africană? DIRECTOR EXECUTIV ,
recomandăm să respectaţi următoarele sfaturi: Se pot observa la porcii bolnavi semne ca: Dr. Viorel BUCUR

Pesta porcină africană confirmată la mistreţ în judeţul Satu Mare. 
Respectaţi măsurile minime de biosecuritate!
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