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n Dunărea Călăraşi Chindia, în 16 partide fiind titular. A marcat 
pentru echipa de sub Turnul Chindiei 9 goluri. 
A semnat un contract valabil pe 2 sezoane.
n Aitor Rueda Monroy. MIJLOCAŞ

S-a născut pe 18 octombrie 1987, în Spania, la 
Madrid. Şi-a început cariera la Academia de 
juniori a clubului Atletico Madrid (2007-2009) 

I vor da randamentul scontat. Le doresc mult 2009), ACS Recaş (2009 – 2012), ACS Poli Oficialii grupării din B-dul Republicii, şi a mai evoluat pentru UD Logrones (2009-
succes, la Călăraşi!” a declarat preşedintele Timişoara (2012 – 2014), FC Viitorul (2014), FC 2011), Ceahlăul Piatra Neamţ (2011-2013), CFR 39 au demarat campania de achiziţii executiv al Dunării, Florin Brişan. Braşov (2015), Vereinlos (2015), Speranţa Cluj (2013-2015), Sheriff Tiraspol (2014-2015), reuşind până în momentul de faţă să Nisporeni (2015 – 2016) şi din nou ACS Poli Maccabi Petah Tikva (2015-2017) şi Dinamo 

Timişoara (2016 – 2018). În sezonul trecut a perfecteze 10 transferuri. Dunărea s-a Au plecat: Florin Munteanu (portar) - Ştefan Bucureşti (din ianuarie 2018). 
evoluat în 24 de partide marcând şi 2 goluri. A Mardare (fundaş), Marius Tomozei (fundaş), despărţit de 12 jucători, alţi 5 A debutat în liga I pe 24 iulie 2011: Ceahlăul semnat un contract valabil un an cu posibilitate Bogdan Manole (fundaş), Paul Iacob (mijlocaş) Piatra Neamţ – Pandurii Tg. Jiu 1-1. În liga I a rămânând la dispoziţia clubului. de prelungire încă unulşi Alexandru Stoica (mijlocaş) (s-au încheiat evoluat în 92 de partide marcând un gol. În n Filip Gligorov. FUNDAŞîmprumuturile de la FC Viitorul), Ciprian Rus Primele noutăţi au fost foştii jucători ai Cupa României a jucat în 5 jocuri (nici un gol 

(atacant), Dino Spehar (atacant) (s-a încheiat S-a născut la Skopje (Macedonia), pe 31 iulie Chindiei Târgovişte, Denis Ispas (fundaş) şi înscris). Are 4 prezenţe cu CFR Cluj în Europa 
împrumutul de la CFR Cluj), Cătălin Doman 1994. A învăţat tainele fotbalului la Vardar Georgian Honciu (mijlocaş). Încă din pauza de League. A semnat un contract vaşlabil pe un 
(mijlocaş) (s-a încheiat împrumutul de la ACS Skopje (2000 – 2010). A evoluat: la FK iarnă, cei doi au fost “acontaţi” de Dunărea sezon cu drept de prelungire încă unul.
Poli Timişoara), Călin Cristea (mijlocaş), Bogdan Rabotnicki (Macedonia / 2010-2013 / 21 de însă din cauza unor disensiuni cu conducerea n Lucian Buzan. MIJLOCAŞVasile (mijlocaş), Alexandru Avram (atacant). jocuri), FK Samorin (Slovacia / 2013-2014 / 10 clubului de sub Turnul Chindiei, Ispas şi Honciu 

jocuri), Euromilk GL (Macedonia / 2013-2014 / S-a născut la Caransebeş pe 9 martie 1999. A Rămân la dispoziţia clubului: Silviu Matei au jucat pentru CS Şirineasa cu care au reuşit 
13 jocuri), Olimpic Sarajevo (Bosnia / 2014- evoluat la CSU Craiova, devenind în acest an (fundaş), Gabriel Preoteasa (mijlocaş), să promoveze în liga a 2-a.
2016 / 32 jocuri), KF Shkupi (Macedonia / campion national cu echipa de juniori U19. I se Aboubacar Gassama (fundaş), Victor Petre În această vară, preşedintele Florin Brişan şi 
2016-2017 / 6 jocuri, Sileks Kratovo spune şi Gatusso. A mai jucat la juniorii Astrei (mijlocaş) şi Bogdan Danciu. (mijlocaş)antrenorul Dan Alexa au mai adus 8 jucători.
(Macedonia / 2016-2018 / 47 jocuri). Giurgiu. A venit sub formă de împrumut pe un 

Este vorba de portarul Cătălin Straton de la ACS 
sezon.Are 4 partide jucate în preliminariile Europa n Cătălin Straton. PORTARPoli Timişoara, fundaşul macedonean, Filip 

League (2, cu FK Rabotnicki şi 2 cu Olimpic n Ndiaye Mediop. ATACANTGligorov, ultima oară la Sileks Kratovo şi tot de S-a născut la Bucureşti pe 9 octombrie 1989. A 
Sarajevo). Este câştigător al Cupei Bosniei cu la ACS Poli a venit şi puternicul fundaş central, jucat la: Rapid Bucureşti (2009 – 2012), FC S-a născut la 2 iunie 1991, la Saint-Louis 
Olimpic Sarajevo în sezonul 2014 – 2015. Are 3 Alin Şeroni. Vaslui (2011 – 2014), CS U Craiova (2014 – (Senegal). A început fotbalul la Olympique de 
prezenţe în reprezentativele de juniori U17, 3 2016) şi ACS Poli Timişoara (2016 – 2018). A Saint-Louis. A venit în România în 2013, în În linia mediană, 3 noutăţi. Lista îi cuprinde pe 
în U19 şi 2, în U21, ale ţării sale. A semnat un debutat în liga I pe 31 iulie 2009 în partida probe la ACS Poli, unde nu a fost păstrat. A spaniolul, Aitor Monroy, de la Dinamo 
contract valabil pe 2 ani.Rapid – Poli 4-1. Are 96 de partide jucate în liga rămas însă în judeţ, fiind legitimat la CS Bucureşti, Stelian Cucu (FC Botoşani) şi Lucian 
n Stelian Cucu. MIJLOCAŞI şi a primit 119 goluri. A evoluat în 2 jocuri şi în Ghiroda, echipă cu care a câștigat Liga a IV-a Buzan, campion national cu CSU Craiova U19.

Europa League cu FC Vaslui.  A semnat un S-a născut la Galaţi pe 15 septembrie 1989. Timiș în ediția 2013/14. În vara anului 2014 s-a În atac, îi vom vedea din noul sezon pe 
contract valabil un an cu posibilitate de Mijlocaş defensiv, el a jucat ultima oară, timp transferat la Ripensia Timişoara. În sezonul senegalezul, Ndiaye Mediop, golgeterul 
prelungire încă unul de 3 sezoane, în liga I la FC Botoşani. A mai precedent a marcat 19 goluri (unul din penalty) Ripensiei Timişoara precum şi pe Alin Babei (21 

evoluat la Dunărea Galaţi, Concordia Chiajna şi a dat şi 5 pase de gol, clasându-se pe 3 în de ani), cel mai prolific jucător al echipei KSE n Denis Ispas. FUNDAŞ
(L2 – 2010 / 2011) şi Oţelul Galaţi (L1 – 2014 / topul golgeterilor ligii a 2-a. A semnat un Tg. Secuiesc. S-a născut la Târgovişte pe 5 septembrie 1993. 
2015). A disputat 90 de partide în liga I. A contract valabil pe următorii 3 ani.Au revenit la Călăraşi după ce li s-au expirat A jucat numai la Chindia Târgovişte. În sezonul 
semnat un contract vaşlabil pe un sezon cu n Alin Babei. ATACANTîmprumuturile: Bogdan Danciu (Mijlocaş – SC precedent a bifat 19 prezenţe, din retur jucând 
drept de prelungire încă unul.Oţelul Galaţi) şi Alexandru Dincă (Atacant - pentru CS Şirineasa. A semnat un contract S-a născut la Braşov pe 3 decembrie 1997. A 
n Georgian Honciu. MIJLOCAŞMetaloglobus Bucureşti). valabil pe 2 sezoane. fost golgeterul echipei KSE Tg. Secuiesc (Liga a 
S-a născut la Târgovişte pe 20 aprilie 1989. A „Am realizat o campanie de achiziţii n Alin Şeroni. FUNDAŞ 3-a / Seria I) marcând 20 de goluri. A mai 
debutat la Chindia, evoluând apoi la Fortuna consistentă, în condiţiile în care nivelul ligii I evoluat la FC Braşov, Precizia Săcele, Sepsi OSK S-a născut la Lugoj pe 26 martie 1987. A 
Poiana Câmpina, CS Mioveni, Vereinlos este evident mai mare. Am adus jucători care Sf. Gheorghe, AS Venusz Ozun şi KSE Tg. debutat la Auxerre Lugoj (2005 – 2006). A mai 
(Germania), din nou Chindia şi CS Şirineasa. În au acoperit aproape toate posturile. Sper ca Secuiesc. A semnat un contract valabil pe un jucat la: FC Bihor Oradea (2006 – 2007), FC 
sezonul 2017 – 2018, a jucat de 17 ori pentru toţi cei care vor îmbrăca tricoul Dunării în liga sezon.Săcele (2008), FC Prefab 05 Modelu (2008 – 

Comitetul Executiv al Federaţiei Române de Fotbal a hotărât în 
unanimitate de voturi perioadele de transferuri pentru sezonul 
competiţional 2019-2020 al Ligii 1 Betano.

Astfel, perioada de vară a fost stabilită pentru 12 iunie - 2 
septembrie 2019, iar perioada de iarnă în 21 ianuarie - 17 
februarie 2020.

Pentru sezonului competiţional 2018-2019, perioada 
transferurilor de vară va începe în 12 iunie şi se va încheia în 3 
septembrie 2018. ”Mercato” de iarnă va fi în intervalul 29 
ianuarie - 25 februarie 2019.

Sursa www.lpf.ro

Directorul Direcţiei Dezvoltare Regională şi Relaţii 
Externe din cadrul Consiliului Judeţean Călăraşi, 
Eduard Grama a declarat joi că până în acest 
moment lucrările de modernizare a arenei Ion 
Comşa sunt realizate în proporţie de 65-70% 
dând asigurări că Dunărea va disputa partidele 
considerate pe teren propriu la Călăraşi. “Eu sunt 
convins că vom juca în prima etapă acasă. 
Lucrurile vor fi pozitive pe data de 11 iulie. Ca şi 
investiţii realizate, cred că suntem undeva la 65-
70%. Acolo (n.r. la stadion) e o echipă 
numeroasă care lucrează chiar peste program 
pentru ca echipa să joace acasă” a declarat 
Grama într-o conferinţă de presă la care au mai 
participat conducerea CJ Călăraşi dar şi 
preşedintele executiv al Dunării, Florin Brişan.

Având în vedere că, deşi boala este specifică porcinelor şi efectivelor de porcine, recoltării de probe biologice şi susceptibile din zona respectivă.
nu se transmite la om, dar produce pagube economice testării acestora în vederea depistării cât mai timpurii a Partea practică s-a axat pe simularea cazului de pestă 
deosebit de mari, inclusiv prin măsurile radicale care se eventualelor cazuri de boală. porcină clasică la porcii domestici din gospodării 
iau pentru lichidarea focarelor (uciderea animalelor şi nonrofesionale, ţinând cont de notificarea bolii, 
distrugerea cadavrelor, interzicerea circulaţiei şi a prelevarea probelor, ambalarea şi expedierea pentru 
comerţului cu porcine vii şi a produselor din carne de examinarea de laborator, distrugerea carcasei, acţiuni de 
porc), DSVSA Călăraşi a organizat în perioada 5-6 iunie dezinfecţie, măsuri restrictive la nivelul exploataţiei 
2018 un exerciţiu de simulare privind modul de reacţie în nonprofesionale.
cazul apariţiei unei suspiciuni şi, ulterior, a confirmării 

Numeroasele exploataţii nonprofesionale cu un nivel pestei clasice la porci ce proveneau din exploataţii de tip 
redus de biosecuritate reprezintă cel mai vulnerabil punct gospodăresc, exerciţiu tactic în sală cât şi în teritoriu în 2 
de introducere a infecţiei la porcii domestici. În special, localităţi Călăraşi şi Olteniţa.
exploataţiile nonprofesionale care au scroafe sunt 

Pesta porcină clasică (PPC) este o viroză majoră, specifică susceptibile să joace un rol în răspândirea infecţiei pe 
suinelor domestice şi sălbatice, caracterizată prin plan local. În cazul în care infecţia pătrunde în gospodării 
difuzibilitate foarte mare în specia susceptibilă, individuale, supravegherea pasivă realizată în cadrul 
morbiditate şi mortalitate extreme, soldându-se cu acestora va depista probabil boala cu promptitudine în 
pierderi economice foarte ridicate în exploataţiile unde acest sector. Autorităţile se vor confrunta cu o provocare 
evoluează. în trasabilitatea porcilor şi stoparea răspândirii bolii în 
Boala nu afectează omul. ipoteza izbucnirii unui focar din cauza lipsei de evidenţe 
În ultimii 10 ani boala nu a mai evoluat în ţara noastră, privind deplasări neconsemnate (de exemplu, ale 
dar este necesară implementarea unor măsuri profilactice purceilor).Exerciţiul de simulare pentru pesta porcină clasică în 
eficiente care să împiedice pătrunderea acestei boli pe teren a urmărit implicarea participanţilor în munca Recomandăm:
teritoriul României. Aceasta, având în vedere gravitatea analitică şi în procesul de luare a deciziei cu privire la 

Conştientizarea deţinătorilor de suine privind aplicarea şi evoluţiei şi dificultăţile de eradicare, pierderile economice activităţile şi măsurile care urmează să fie adoptate în 
respectarea măsurilor minime de biosecuritate la nivelul pe care le determină în efectivele de suine, iar statutul de legătură cu suspiciunea şi confirmarea focarelor de pestă 
exploataţiilor nonprofesionale.„liber de boală pentru pesta porcină clasică“  este necesar porcină clasică, la apariţia bolii într-un teritoriu

comercializării pe piaţa externă pentru porcii vii, carnea Menţinerea unei  stări de alertă permanentă pentru a Prin acest exerciţiu s-a verificat modul cum se adoptă 
de porc, produsele şi subprodusele provenite de la aplica măsurile de control necesare la cea mai mică decizia cu privire la aplicarea măsurilor de control de la 
acestea. suspiciune de boală ce poate fi atribuită Pestei Porcine suspiciune clinică, semen ce pot fi atribuite şi pestei 

Clasice şi Pestei Porcine Africane, prin notificarea în timp La exerciţiu au participat conducerea DSVSA Călăraşi şi porcine clasice şi ce responsabilităţi revin proprietarului, 
util a cazurilor de moarte / boala la porci domestici / porci medicii veterinari oficilai şi medici veterinari de liberă medicului veterinar de liberă practică împuternicit, 
mistreţi, inclusiv mistreţi morţi în accidente auto, cu practică. Au fost discutate şi dezbătute diferite aspecte medicului veterinar oficial  în stoparea evoluţiei bolii. 
afluirea de probe / cadavre de porci în vederea privind modul de reacţie, efectuarea anchetei De asemenea, prin exerciţiul de simulare s-a urmărit 
diagnosticului pentru PPC şi PP Africana.epidemiologice, uciderea şi denaturarea cadavrelor modul de întocmire al planului de eradicare a bolii, 

provenite de la porcii din focarul de boală. Director Executiv,stabilirea criteriilor după care se delimitează zona 
O importanţă deosebită a fost acordată supravegherii infectată, dar şi modul de supraveghere a animalelor Dr. Viorel BUCUR

Exerciţiu de simulare pe porci domestici privind pesta porcina clasică

www.interregrobg.eu
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.

Au trecut deja trei ani de când Programul utilizării durabile a patrimoniului natural şi total de 800.000 euro, implementat în 
Interreg V-A România-Bulgaria a fost lansat, cultural şi a resurselor: parteneriat cu Agenţia de Dezvoltare 
prin bugetul total de 258,5 mil euro, oferind o Regională şi Centrul de Afaceri - Vidin 1. ARHIVA – cod eMS: ROBG-9, cu buget de 
serie de oportunităţi pentru soluţionarea (Bulgaria), Camera de Comerţ şi Industrie 500.000 euro, implementat în parteneriat de 
diverselor nevoi identificate în zona Vidin (Bulgaria), Asociaţia Română pentru Universitatea Angel Kanchev din Ruse 
transfrontalieră dintre România şi Bulgaria, Industrie Electronică si Software – Oltenia (Bulgaria), Muzeul Regional de Istorie, Ruse 
contribuind la dezvoltarea acesteia. Astfel, (România) şi Patronatul Local al Între-(Bulgaria) şi Muzeul Naţional de Istorie şi 
cartea de vizită a Programului este prinderilor Mici şi Mijlocii Calafat (România). Arheologie Constanţa (România). Proiectul a 
îmbogăţită pe zi ce trece, înregistrându-se Proiectul a avut ca obiectiv general crearea avut ca obiectiv general conservarea şi 
progrese ce ne conduc din ce în ce mai unei reţele de biciclete electrice (e-bikes), pe promovarea siturilor istorice şi culturale 
aproape de obiectivele Programului. Astfel, care oamenii o pot folosi pentru a circula romane semnificative, prin intermediul 
enumerăm astăzi, câteva dintre acestea: liber în întreaga zona transfrontalieră (32 de echipamentelor digitale avansate, modelelor 

oraşe). este primul program din România care a 3D, animaţii şi alte metode moderne.
transmis la Comisia Europeană o cerere de 2. Aventura cu balonul – cod eMS: ROBG-14, 4. 6 Motive – cod eMS: ROBG-5, cu buget 
plată, aceasta fiind în valoare de aproximativ cu buget total de 500.000 euro, implementat total de 400.000 euro, implementat în 
1,2 milioane euro în luna decembrie 2016. în parteneriat cu Agenţia pentru Dezvoltare parteneriat cu Asociaţia Pro-Mehedinţi 

 197 de proiecte selectate din totalul celor Regională şi Centrul de Afaceri - Vidin (România) şi Asociaţia "Parteneriatele 
854 proiecte depuse, în valoare de aprox. (Bulgaria), Agenţia pentru dezvoltare regionale pentru dezvoltare durabilă – Vidin" turistic în aria transfrontalieră pentru aceia 
320 milioane euro; Regională şi Centrul de afaceri 2000 (Bulgaria). Proiectul a avut ca obiectiv care vor să descopere natura şi lumea din 

(Bulgaria) şi Asociaţia Română pentru general crearea unui studiu de marketing în  95 de proiecte contractate în valoare de zo n a  e l i g i b i l ă ,  î n t r - u n  n o u  m o d ,  
industrie electronică şi software Oltenia, domeniul turismului utilizat pentru a aprox. 148 milioane euro; aventurându-se în zborul cu balonul cu aer 
Craiova (România). Proiectul a avut ca promova turismul în strânsă legătură cu  74 de  proiecte în implementare în valoare cald.
obiectiv general crearea unui nou produs protecţia mediului şi pentru a oferi soluţii de aprox. 133 milioane euro; 3. E-bike Net – cod eMS: ROBG-1, cu buget 

pentru dezvoltarea pieţei forţei de muncă  rata de absorbţie 5,17% (aprox. 11 milioane 
transfrontaliere.euro fonduri FEDR);
Pentru a afla mai multe despre Programul  20 proiecte finalizate în valoare de aprox. 
Interreg V-A România-Bulgaria, vă invităm să 13 milioane euro.
accesaţi site-ul oficial al programului: Dintre proiectele finalizate, următoarele 
www.interregrobg.eu.proiecte au contribuit la Îmbunătăţirea 

Progresul înregistrat în implementarea Programului Interreg V-A România – Bulgaria 
După ce s-au antrenat aproape o săptămână la Snagov, jucătorii Dunării 
au plecat luni în Turcia pentru al doilea stagiu de pregătire, de două 
săptămâni, la Bolu. „Galben – albaştrii” s-au cazat la Koru Pelit Hotel, 
un stabiliment de 4 stele şi vor disputa şi 3 jocuri de verificare cu echipe 
din primul eşalon.

Antrenorul Dan Alexa are la dispoziţie un lot de 24 de jucători (3 portari 
şi 21 de jucători de câmp) care-i cuprinde şi pe cei 10 fotbalişti transferaţi 
în această vară. Este vorba de portarul, Cătălin Straton, fundaşii, Filip 
Gligorov, Alin Şeroni, Denis Ispas, mijlocaşii, Aitor Monroy, Stelian Cucu, 
Georgian Honciu, Lucian Buzan şi atacanţii, Ndiaye Mediop şi Alin Babei.
Joi, 28 iunie, Dunărea a disputat şi primul joc de verificare cu Neftci Baku 
(locul 3 în prima ligă din Azerbaidjan), partida fiind programată pe 28 
iunie. 
Două zile mai târziu, mai exact sâmbătă, 30 iunie, echipa noastră îşi va 
măsura forţele cu Levaadia Tallinn, ocupanta locului 3 în prima divizie 
estoniană.
Ultimul joc va avea loc pe 4 iulie, adversara Dunării fiind Volyn Lutsk, 
formaţie aflată pe locul 13 în campionatul ligii a 2-a din Ucraina.
Stagiul din Turcia se va încheia pe 8 iulie.

n Lotul deplasat în Turcia: 
Portari: Cezar Lungu, Cătălin Straton, Gabriel Popa
Fundaşi: Ionuţ Ţenea, Bogdan Şandru, Alin Dobrosavlevici, Denis Ispas, 
Alin Şeroni, Gaston Mendy, Filip Gligorov
Mijlocaşi: Stelian Cucu, Aitor Monroy, Cristian Puşcaş, Silviu Pană, 
Georgian Honciu, Bodo Kanda, Valentin Munteanu, Gaetan Missi Mezu, 
Marian Drăghiceanu, Lucian Buzan
Atacanţi: Valentin Alexandru, Alexandru Dincă, Ndiaye Mediop, Alin 
Babei

n Partide programate în Turcia
Joi, 28 iunie: Dunărea – Neftci Baku (Azerbaidjan)
Sâmbătă, 30 iunie: Dunărea - Levadia Tallinn (Estonia)
Miercuri, 4 iulie: Dunărea - Volyn Lutsk (Ucraina)

Dunărea Călăraşi a disputat joi după-amiază prima partidă de 
verificare din stagiul de pregătire din Turcia. Echipa noastră a 
fost învinsă de Neftci PFK Baku cu 2-0, azerii punctând prin 
Dario Frederiko (39) şi Mirabdulla Abbasov (60).
Antrenorul Dan Alexa a utilizat două echipe câte una pentru 
fiecare repriză.
În prima parte a mizat pe: C. Straton – F. Gligorov, A. 
Dobrosavlevici, D. Ispas, G. Mandy – A. Monroy, G. Honciu – 
Missi Mezu, M. Drăghiceanu, Bodo Kanda – N. Mediop.
În repriza secundă au evoluat: C. Lungu – I. Ţenea, B. Ţandru, 
Cr. Puşcaş, G. Mendy (60 S. Pană) – S. Cucu – L. Buzan, Al. 
Dincă – V. Munteanu, V. Alexandru, A. Babei.
Următoarea partidă va avea loc sâmbătă, 28 iunie, adversara 
Dunării fiind echipa estoniană din prima ligă, Levadia Tallinn.

n Liga I Betano

Dunărea a plecat luni, în Turcia, 
pentru al doilea stagiu de pregătire!

n Ultima oră

Dunărea a pierdut 
primul amical din Turcia!

n Dunărea Călăraşi

E. Grama: Sunt convins 
că vom juca acasă!

n Liga I Betano

12 iunie - 3 septembrie, 
perioada transferurilor de vară

AFC Dunărea 2005 Călăraşi anunţă 
că va organiza selecţie pentru  

grupele de juniori născuţi în 2001, 
2002 şi 2003. Acţiunea se va 

desfăşura sâmbătă, 28 iulie începând 
cu ora 11.00 în incinta Complexului 

Sportiv Dunărea Călăraşi, situat în B-
dul Republicii, 39. 

Relaţii suplimentare: Daniel Ştefan, 
Telefon 0737029144

AFC Dunărea 2005 Călăraşi 
organizează selecţie 

pentru juniori

10 nume noi pentru liga I
Cătălin Straton Denis Ispas Alin Şeroni Filip Gligorov Stelian Cucu Georgian Honciu Aitor Rueda Monroy Lucian Buzan Ndiaye Mediop Alin Babei
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n Dunărea Călăraşi Chindia, în 16 partide fiind titular. A marcat 
pentru echipa de sub Turnul Chindiei 9 goluri. 
A semnat un contract valabil pe 2 sezoane.
n Aitor Rueda Monroy. MIJLOCAŞ

S-a născut pe 18 octombrie 1987, în Spania, la 
Madrid. Şi-a început cariera la Academia de 
juniori a clubului Atletico Madrid (2007-2009) 

I vor da randamentul scontat. Le doresc mult 2009), ACS Recaş (2009 – 2012), ACS Poli Oficialii grupării din B-dul Republicii, şi a mai evoluat pentru UD Logrones (2009-
succes, la Călăraşi!” a declarat preşedintele Timişoara (2012 – 2014), FC Viitorul (2014), FC 2011), Ceahlăul Piatra Neamţ (2011-2013), CFR 39 au demarat campania de achiziţii executiv al Dunării, Florin Brişan. Braşov (2015), Vereinlos (2015), Speranţa Cluj (2013-2015), Sheriff Tiraspol (2014-2015), reuşind până în momentul de faţă să Nisporeni (2015 – 2016) şi din nou ACS Poli Maccabi Petah Tikva (2015-2017) şi Dinamo 

Timişoara (2016 – 2018). În sezonul trecut a perfecteze 10 transferuri. Dunărea s-a Au plecat: Florin Munteanu (portar) - Ştefan Bucureşti (din ianuarie 2018). 
evoluat în 24 de partide marcând şi 2 goluri. A Mardare (fundaş), Marius Tomozei (fundaş), despărţit de 12 jucători, alţi 5 A debutat în liga I pe 24 iulie 2011: Ceahlăul semnat un contract valabil un an cu posibilitate Bogdan Manole (fundaş), Paul Iacob (mijlocaş) Piatra Neamţ – Pandurii Tg. Jiu 1-1. În liga I a rămânând la dispoziţia clubului. de prelungire încă unulşi Alexandru Stoica (mijlocaş) (s-au încheiat evoluat în 92 de partide marcând un gol. În n Filip Gligorov. FUNDAŞîmprumuturile de la FC Viitorul), Ciprian Rus Primele noutăţi au fost foştii jucători ai Cupa României a jucat în 5 jocuri (nici un gol 

(atacant), Dino Spehar (atacant) (s-a încheiat S-a născut la Skopje (Macedonia), pe 31 iulie Chindiei Târgovişte, Denis Ispas (fundaş) şi înscris). Are 4 prezenţe cu CFR Cluj în Europa 
împrumutul de la CFR Cluj), Cătălin Doman 1994. A învăţat tainele fotbalului la Vardar Georgian Honciu (mijlocaş). Încă din pauza de League. A semnat un contract vaşlabil pe un 
(mijlocaş) (s-a încheiat împrumutul de la ACS Skopje (2000 – 2010). A evoluat: la FK iarnă, cei doi au fost “acontaţi” de Dunărea sezon cu drept de prelungire încă unul.
Poli Timişoara), Călin Cristea (mijlocaş), Bogdan Rabotnicki (Macedonia / 2010-2013 / 21 de însă din cauza unor disensiuni cu conducerea n Lucian Buzan. MIJLOCAŞVasile (mijlocaş), Alexandru Avram (atacant). jocuri), FK Samorin (Slovacia / 2013-2014 / 10 clubului de sub Turnul Chindiei, Ispas şi Honciu 

jocuri), Euromilk GL (Macedonia / 2013-2014 / S-a născut la Caransebeş pe 9 martie 1999. A Rămân la dispoziţia clubului: Silviu Matei au jucat pentru CS Şirineasa cu care au reuşit 
13 jocuri), Olimpic Sarajevo (Bosnia / 2014- evoluat la CSU Craiova, devenind în acest an (fundaş), Gabriel Preoteasa (mijlocaş), să promoveze în liga a 2-a.
2016 / 32 jocuri), KF Shkupi (Macedonia / campion national cu echipa de juniori U19. I se Aboubacar Gassama (fundaş), Victor Petre În această vară, preşedintele Florin Brişan şi 
2016-2017 / 6 jocuri, Sileks Kratovo spune şi Gatusso. A mai jucat la juniorii Astrei (mijlocaş) şi Bogdan Danciu. (mijlocaş)antrenorul Dan Alexa au mai adus 8 jucători.
(Macedonia / 2016-2018 / 47 jocuri). Giurgiu. A venit sub formă de împrumut pe un 

Este vorba de portarul Cătălin Straton de la ACS 
sezon.Are 4 partide jucate în preliminariile Europa n Cătălin Straton. PORTARPoli Timişoara, fundaşul macedonean, Filip 

League (2, cu FK Rabotnicki şi 2 cu Olimpic n Ndiaye Mediop. ATACANTGligorov, ultima oară la Sileks Kratovo şi tot de S-a născut la Bucureşti pe 9 octombrie 1989. A 
Sarajevo). Este câştigător al Cupei Bosniei cu la ACS Poli a venit şi puternicul fundaş central, jucat la: Rapid Bucureşti (2009 – 2012), FC S-a născut la 2 iunie 1991, la Saint-Louis 
Olimpic Sarajevo în sezonul 2014 – 2015. Are 3 Alin Şeroni. Vaslui (2011 – 2014), CS U Craiova (2014 – (Senegal). A început fotbalul la Olympique de 
prezenţe în reprezentativele de juniori U17, 3 2016) şi ACS Poli Timişoara (2016 – 2018). A Saint-Louis. A venit în România în 2013, în În linia mediană, 3 noutăţi. Lista îi cuprinde pe 
în U19 şi 2, în U21, ale ţării sale. A semnat un debutat în liga I pe 31 iulie 2009 în partida probe la ACS Poli, unde nu a fost păstrat. A spaniolul, Aitor Monroy, de la Dinamo 
contract valabil pe 2 ani.Rapid – Poli 4-1. Are 96 de partide jucate în liga rămas însă în judeţ, fiind legitimat la CS Bucureşti, Stelian Cucu (FC Botoşani) şi Lucian 
n Stelian Cucu. MIJLOCAŞI şi a primit 119 goluri. A evoluat în 2 jocuri şi în Ghiroda, echipă cu care a câștigat Liga a IV-a Buzan, campion national cu CSU Craiova U19.

Europa League cu FC Vaslui.  A semnat un S-a născut la Galaţi pe 15 septembrie 1989. Timiș în ediția 2013/14. În vara anului 2014 s-a În atac, îi vom vedea din noul sezon pe 
contract valabil un an cu posibilitate de Mijlocaş defensiv, el a jucat ultima oară, timp transferat la Ripensia Timişoara. În sezonul senegalezul, Ndiaye Mediop, golgeterul 
prelungire încă unul de 3 sezoane, în liga I la FC Botoşani. A mai precedent a marcat 19 goluri (unul din penalty) Ripensiei Timişoara precum şi pe Alin Babei (21 

evoluat la Dunărea Galaţi, Concordia Chiajna şi a dat şi 5 pase de gol, clasându-se pe 3 în de ani), cel mai prolific jucător al echipei KSE n Denis Ispas. FUNDAŞ
(L2 – 2010 / 2011) şi Oţelul Galaţi (L1 – 2014 / topul golgeterilor ligii a 2-a. A semnat un Tg. Secuiesc. S-a născut la Târgovişte pe 5 septembrie 1993. 
2015). A disputat 90 de partide în liga I. A contract valabil pe următorii 3 ani.Au revenit la Călăraşi după ce li s-au expirat A jucat numai la Chindia Târgovişte. În sezonul 
semnat un contract vaşlabil pe un sezon cu n Alin Babei. ATACANTîmprumuturile: Bogdan Danciu (Mijlocaş – SC precedent a bifat 19 prezenţe, din retur jucând 
drept de prelungire încă unul.Oţelul Galaţi) şi Alexandru Dincă (Atacant - pentru CS Şirineasa. A semnat un contract S-a născut la Braşov pe 3 decembrie 1997. A 
n Georgian Honciu. MIJLOCAŞMetaloglobus Bucureşti). valabil pe 2 sezoane. fost golgeterul echipei KSE Tg. Secuiesc (Liga a 
S-a născut la Târgovişte pe 20 aprilie 1989. A „Am realizat o campanie de achiziţii n Alin Şeroni. FUNDAŞ 3-a / Seria I) marcând 20 de goluri. A mai 
debutat la Chindia, evoluând apoi la Fortuna consistentă, în condiţiile în care nivelul ligii I evoluat la FC Braşov, Precizia Săcele, Sepsi OSK S-a născut la Lugoj pe 26 martie 1987. A 
Poiana Câmpina, CS Mioveni, Vereinlos este evident mai mare. Am adus jucători care Sf. Gheorghe, AS Venusz Ozun şi KSE Tg. debutat la Auxerre Lugoj (2005 – 2006). A mai 
(Germania), din nou Chindia şi CS Şirineasa. În au acoperit aproape toate posturile. Sper ca Secuiesc. A semnat un contract valabil pe un jucat la: FC Bihor Oradea (2006 – 2007), FC 
sezonul 2017 – 2018, a jucat de 17 ori pentru toţi cei care vor îmbrăca tricoul Dunării în liga sezon.Săcele (2008), FC Prefab 05 Modelu (2008 – 

Comitetul Executiv al Federaţiei Române de Fotbal a hotărât în 
unanimitate de voturi perioadele de transferuri pentru sezonul 
competiţional 2019-2020 al Ligii 1 Betano.

Astfel, perioada de vară a fost stabilită pentru 12 iunie - 2 
septembrie 2019, iar perioada de iarnă în 21 ianuarie - 17 
februarie 2020.

Pentru sezonului competiţional 2018-2019, perioada 
transferurilor de vară va începe în 12 iunie şi se va încheia în 3 
septembrie 2018. ”Mercato” de iarnă va fi în intervalul 29 
ianuarie - 25 februarie 2019.

Sursa www.lpf.ro

Directorul Direcţiei Dezvoltare Regională şi Relaţii 
Externe din cadrul Consiliului Judeţean Călăraşi, 
Eduard Grama a declarat joi că până în acest 
moment lucrările de modernizare a arenei Ion 
Comşa sunt realizate în proporţie de 65-70% 
dând asigurări că Dunărea va disputa partidele 
considerate pe teren propriu la Călăraşi. “Eu sunt 
convins că vom juca în prima etapă acasă. 
Lucrurile vor fi pozitive pe data de 11 iulie. Ca şi 
investiţii realizate, cred că suntem undeva la 65-
70%. Acolo (n.r. la stadion) e o echipă 
numeroasă care lucrează chiar peste program 
pentru ca echipa să joace acasă” a declarat 
Grama într-o conferinţă de presă la care au mai 
participat conducerea CJ Călăraşi dar şi 
preşedintele executiv al Dunării, Florin Brişan.

Având în vedere că, deşi boala este specifică porcinelor şi efectivelor de porcine, recoltării de probe biologice şi susceptibile din zona respectivă.
nu se transmite la om, dar produce pagube economice testării acestora în vederea depistării cât mai timpurii a Partea practică s-a axat pe simularea cazului de pestă 
deosebit de mari, inclusiv prin măsurile radicale care se eventualelor cazuri de boală. porcină clasică la porcii domestici din gospodării 
iau pentru lichidarea focarelor (uciderea animalelor şi nonrofesionale, ţinând cont de notificarea bolii, 
distrugerea cadavrelor, interzicerea circulaţiei şi a prelevarea probelor, ambalarea şi expedierea pentru 
comerţului cu porcine vii şi a produselor din carne de examinarea de laborator, distrugerea carcasei, acţiuni de 
porc), DSVSA Călăraşi a organizat în perioada 5-6 iunie dezinfecţie, măsuri restrictive la nivelul exploataţiei 
2018 un exerciţiu de simulare privind modul de reacţie în nonprofesionale.
cazul apariţiei unei suspiciuni şi, ulterior, a confirmării 

Numeroasele exploataţii nonprofesionale cu un nivel pestei clasice la porci ce proveneau din exploataţii de tip 
redus de biosecuritate reprezintă cel mai vulnerabil punct gospodăresc, exerciţiu tactic în sală cât şi în teritoriu în 2 
de introducere a infecţiei la porcii domestici. În special, localităţi Călăraşi şi Olteniţa.
exploataţiile nonprofesionale care au scroafe sunt 

Pesta porcină clasică (PPC) este o viroză majoră, specifică susceptibile să joace un rol în răspândirea infecţiei pe 
suinelor domestice şi sălbatice, caracterizată prin plan local. În cazul în care infecţia pătrunde în gospodării 
difuzibilitate foarte mare în specia susceptibilă, individuale, supravegherea pasivă realizată în cadrul 
morbiditate şi mortalitate extreme, soldându-se cu acestora va depista probabil boala cu promptitudine în 
pierderi economice foarte ridicate în exploataţiile unde acest sector. Autorităţile se vor confrunta cu o provocare 
evoluează. în trasabilitatea porcilor şi stoparea răspândirii bolii în 
Boala nu afectează omul. ipoteza izbucnirii unui focar din cauza lipsei de evidenţe 
În ultimii 10 ani boala nu a mai evoluat în ţara noastră, privind deplasări neconsemnate (de exemplu, ale 
dar este necesară implementarea unor măsuri profilactice purceilor).Exerciţiul de simulare pentru pesta porcină clasică în 
eficiente care să împiedice pătrunderea acestei boli pe teren a urmărit implicarea participanţilor în munca Recomandăm:
teritoriul României. Aceasta, având în vedere gravitatea analitică şi în procesul de luare a deciziei cu privire la 

Conştientizarea deţinătorilor de suine privind aplicarea şi evoluţiei şi dificultăţile de eradicare, pierderile economice activităţile şi măsurile care urmează să fie adoptate în 
respectarea măsurilor minime de biosecuritate la nivelul pe care le determină în efectivele de suine, iar statutul de legătură cu suspiciunea şi confirmarea focarelor de pestă 
exploataţiilor nonprofesionale.„liber de boală pentru pesta porcină clasică“  este necesar porcină clasică, la apariţia bolii într-un teritoriu

comercializării pe piaţa externă pentru porcii vii, carnea Menţinerea unei  stări de alertă permanentă pentru a Prin acest exerciţiu s-a verificat modul cum se adoptă 
de porc, produsele şi subprodusele provenite de la aplica măsurile de control necesare la cea mai mică decizia cu privire la aplicarea măsurilor de control de la 
acestea. suspiciune de boală ce poate fi atribuită Pestei Porcine suspiciune clinică, semen ce pot fi atribuite şi pestei 

Clasice şi Pestei Porcine Africane, prin notificarea în timp La exerciţiu au participat conducerea DSVSA Călăraşi şi porcine clasice şi ce responsabilităţi revin proprietarului, 
util a cazurilor de moarte / boala la porci domestici / porci medicii veterinari oficilai şi medici veterinari de liberă medicului veterinar de liberă practică împuternicit, 
mistreţi, inclusiv mistreţi morţi în accidente auto, cu practică. Au fost discutate şi dezbătute diferite aspecte medicului veterinar oficial  în stoparea evoluţiei bolii. 
afluirea de probe / cadavre de porci în vederea privind modul de reacţie, efectuarea anchetei De asemenea, prin exerciţiul de simulare s-a urmărit 
diagnosticului pentru PPC şi PP Africana.epidemiologice, uciderea şi denaturarea cadavrelor modul de întocmire al planului de eradicare a bolii, 

provenite de la porcii din focarul de boală. Director Executiv,stabilirea criteriilor după care se delimitează zona 
O importanţă deosebită a fost acordată supravegherii infectată, dar şi modul de supraveghere a animalelor Dr. Viorel BUCUR

Exerciţiu de simulare pe porci domestici privind pesta porcina clasică

www.interregrobg.eu
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.

Au trecut deja trei ani de când Programul utilizării durabile a patrimoniului natural şi total de 800.000 euro, implementat în 
Interreg V-A România-Bulgaria a fost lansat, cultural şi a resurselor: parteneriat cu Agenţia de Dezvoltare 
prin bugetul total de 258,5 mil euro, oferind o Regională şi Centrul de Afaceri - Vidin 1. ARHIVA – cod eMS: ROBG-9, cu buget de 
serie de oportunităţi pentru soluţionarea (Bulgaria), Camera de Comerţ şi Industrie 500.000 euro, implementat în parteneriat de 
diverselor nevoi identificate în zona Vidin (Bulgaria), Asociaţia Română pentru Universitatea Angel Kanchev din Ruse 
transfrontalieră dintre România şi Bulgaria, Industrie Electronică si Software – Oltenia (Bulgaria), Muzeul Regional de Istorie, Ruse 
contribuind la dezvoltarea acesteia. Astfel, (România) şi Patronatul Local al Între-(Bulgaria) şi Muzeul Naţional de Istorie şi 
cartea de vizită a Programului este prinderilor Mici şi Mijlocii Calafat (România). Arheologie Constanţa (România). Proiectul a 
îmbogăţită pe zi ce trece, înregistrându-se Proiectul a avut ca obiectiv general crearea avut ca obiectiv general conservarea şi 
progrese ce ne conduc din ce în ce mai unei reţele de biciclete electrice (e-bikes), pe promovarea siturilor istorice şi culturale 
aproape de obiectivele Programului. Astfel, care oamenii o pot folosi pentru a circula romane semnificative, prin intermediul 
enumerăm astăzi, câteva dintre acestea: liber în întreaga zona transfrontalieră (32 de echipamentelor digitale avansate, modelelor 

oraşe). este primul program din România care a 3D, animaţii şi alte metode moderne.
transmis la Comisia Europeană o cerere de 2. Aventura cu balonul – cod eMS: ROBG-14, 4. 6 Motive – cod eMS: ROBG-5, cu buget 
plată, aceasta fiind în valoare de aproximativ cu buget total de 500.000 euro, implementat total de 400.000 euro, implementat în 
1,2 milioane euro în luna decembrie 2016. în parteneriat cu Agenţia pentru Dezvoltare parteneriat cu Asociaţia Pro-Mehedinţi 

 197 de proiecte selectate din totalul celor Regională şi Centrul de Afaceri - Vidin (România) şi Asociaţia "Parteneriatele 
854 proiecte depuse, în valoare de aprox. (Bulgaria), Agenţia pentru dezvoltare regionale pentru dezvoltare durabilă – Vidin" turistic în aria transfrontalieră pentru aceia 
320 milioane euro; Regională şi Centrul de afaceri 2000 (Bulgaria). Proiectul a avut ca obiectiv care vor să descopere natura şi lumea din 

(Bulgaria) şi Asociaţia Română pentru general crearea unui studiu de marketing în  95 de proiecte contractate în valoare de zo n a  e l i g i b i l ă ,  î n t r - u n  n o u  m o d ,  
industrie electronică şi software Oltenia, domeniul turismului utilizat pentru a aprox. 148 milioane euro; aventurându-se în zborul cu balonul cu aer 
Craiova (România). Proiectul a avut ca promova turismul în strânsă legătură cu  74 de  proiecte în implementare în valoare cald.
obiectiv general crearea unui nou produs protecţia mediului şi pentru a oferi soluţii de aprox. 133 milioane euro; 3. E-bike Net – cod eMS: ROBG-1, cu buget 

pentru dezvoltarea pieţei forţei de muncă  rata de absorbţie 5,17% (aprox. 11 milioane 
transfrontaliere.euro fonduri FEDR);
Pentru a afla mai multe despre Programul  20 proiecte finalizate în valoare de aprox. 
Interreg V-A România-Bulgaria, vă invităm să 13 milioane euro.
accesaţi site-ul oficial al programului: Dintre proiectele finalizate, următoarele 
www.interregrobg.eu.proiecte au contribuit la Îmbunătăţirea 

Progresul înregistrat în implementarea Programului Interreg V-A România – Bulgaria 
După ce s-au antrenat aproape o săptămână la Snagov, jucătorii Dunării 
au plecat luni în Turcia pentru al doilea stagiu de pregătire, de două 
săptămâni, la Bolu. „Galben – albaştrii” s-au cazat la Koru Pelit Hotel, 
un stabiliment de 4 stele şi vor disputa şi 3 jocuri de verificare cu echipe 
din primul eşalon.

Antrenorul Dan Alexa are la dispoziţie un lot de 24 de jucători (3 portari 
şi 21 de jucători de câmp) care-i cuprinde şi pe cei 10 fotbalişti transferaţi 
în această vară. Este vorba de portarul, Cătălin Straton, fundaşii, Filip 
Gligorov, Alin Şeroni, Denis Ispas, mijlocaşii, Aitor Monroy, Stelian Cucu, 
Georgian Honciu, Lucian Buzan şi atacanţii, Ndiaye Mediop şi Alin Babei.
Joi, 28 iunie, Dunărea a disputat şi primul joc de verificare cu Neftci Baku 
(locul 3 în prima ligă din Azerbaidjan), partida fiind programată pe 28 
iunie. 
Două zile mai târziu, mai exact sâmbătă, 30 iunie, echipa noastră îşi va 
măsura forţele cu Levaadia Tallinn, ocupanta locului 3 în prima divizie 
estoniană.
Ultimul joc va avea loc pe 4 iulie, adversara Dunării fiind Volyn Lutsk, 
formaţie aflată pe locul 13 în campionatul ligii a 2-a din Ucraina.
Stagiul din Turcia se va încheia pe 8 iulie.

n Lotul deplasat în Turcia: 
Portari: Cezar Lungu, Cătălin Straton, Gabriel Popa
Fundaşi: Ionuţ Ţenea, Bogdan Şandru, Alin Dobrosavlevici, Denis Ispas, 
Alin Şeroni, Gaston Mendy, Filip Gligorov
Mijlocaşi: Stelian Cucu, Aitor Monroy, Cristian Puşcaş, Silviu Pană, 
Georgian Honciu, Bodo Kanda, Valentin Munteanu, Gaetan Missi Mezu, 
Marian Drăghiceanu, Lucian Buzan
Atacanţi: Valentin Alexandru, Alexandru Dincă, Ndiaye Mediop, Alin 
Babei

n Partide programate în Turcia
Joi, 28 iunie: Dunărea – Neftci Baku (Azerbaidjan)
Sâmbătă, 30 iunie: Dunărea - Levadia Tallinn (Estonia)
Miercuri, 4 iulie: Dunărea - Volyn Lutsk (Ucraina)

Dunărea Călăraşi a disputat joi după-amiază prima partidă de 
verificare din stagiul de pregătire din Turcia. Echipa noastră a 
fost învinsă de Neftci PFK Baku cu 2-0, azerii punctând prin 
Dario Frederiko (39) şi Mirabdulla Abbasov (60).
Antrenorul Dan Alexa a utilizat două echipe câte una pentru 
fiecare repriză.
În prima parte a mizat pe: C. Straton – F. Gligorov, A. 
Dobrosavlevici, D. Ispas, G. Mandy – A. Monroy, G. Honciu – 
Missi Mezu, M. Drăghiceanu, Bodo Kanda – N. Mediop.
În repriza secundă au evoluat: C. Lungu – I. Ţenea, B. Ţandru, 
Cr. Puşcaş, G. Mendy (60 S. Pană) – S. Cucu – L. Buzan, Al. 
Dincă – V. Munteanu, V. Alexandru, A. Babei.
Următoarea partidă va avea loc sâmbătă, 28 iunie, adversara 
Dunării fiind echipa estoniană din prima ligă, Levadia Tallinn.

n Liga I Betano

Dunărea a plecat luni, în Turcia, 
pentru al doilea stagiu de pregătire!

n Ultima oră

Dunărea a pierdut 
primul amical din Turcia!

n Dunărea Călăraşi

E. Grama: Sunt convins 
că vom juca acasă!

n Liga I Betano

12 iunie - 3 septembrie, 
perioada transferurilor de vară

AFC Dunărea 2005 Călăraşi anunţă 
că va organiza selecţie pentru  

grupele de juniori născuţi în 2001, 
2002 şi 2003. Acţiunea se va 

desfăşura sâmbătă, 28 iulie începând 
cu ora 11.00 în incinta Complexului 

Sportiv Dunărea Călăraşi, situat în B-
dul Republicii, 39. 

Relaţii suplimentare: Daniel Ştefan, 
Telefon 0737029144

AFC Dunărea 2005 Călăraşi 
organizează selecţie 

pentru juniori

10 nume noi pentru liga I
Cătălin Straton Denis Ispas Alin Şeroni Filip Gligorov Stelian Cucu Georgian Honciu Aitor Rueda Monroy Lucian Buzan Ndiaye Mediop Alin Babei
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