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remiză acasă cu FC Botoşani. Partida va 
începe la ora 18.00 şi se va desfăşura pe 
arena Ion Comşa.

FC Viitorul – Dunărea 
Călăraşi 0-1 (0-1)

A marcat: Georgian Honciu (4')

FC Viitorul: V. Cojocaru – R. Boboc (46' 
Vl. Achim), B. Ţîru, S. Mladen, B. de 
Noojier – A. Ciobanu (46' M. Lima), T. 
Băluţă, I. Vînă - I. Hagi (cpt.), M. Voduţ 
(70' A. Pitu), D. Drăguş. Rezerve: Al. 
Buzbuchi, S. Luchin, C. Ţîră, L. Houri.

Antrenor: Gheorghe Hagi

Dunărea Călăraşi: Cătălin Straton – Filip 
Gligorov, Bogdan Şandru, Alin afara careului în bara transversală şi tot Dunărea Călăraşi a debutat în liga 
Dobrosavlevici, Denis Ispas – Cristian el avea să obţină şi penalty-ul din I la fotbal cu o victorie Puşcaş, Aitor Monroy – Valentin minutul 44, irosit însă de Ianis Hagi. Şutul 

de...pomină! Duminică seară, la Munteanu (77' Gaston Mendy), Georgian său a fost „ghicit” de Cătălin Straton!
Honciu (60' Gaetan Missi Mezu), Marian Ovidiu, elevii lui Dan Alexa au În partea secundă, jocul a fost întrerupt 
Drăghiceanu (60' Gabriel  Simion) – învins cu 1-0 campioana din în minutul 64 pentru vreo 10 minute. Din 
Valentin Alexandru (cpt.). Rezerve: Cezar cauza vremii nefavorabile, s-a stins pur şi 2017, FC Viitorul Constanţa. 
Lungu – Stelian Cucu, Silviu Pană, Ndiaye simplu nocturna. După ce generatoarele 
Mediop.Singurul gol al meciului a fost marcat de au intrat în funcţiune s-a reluat jocul însă 
Antrenor: Dan AlexaGeorgian Honciu în minutul 4 care a gazdele n-au reuşit nimic pe tabelă. Ba 

transformat impecabil o lovitură liberă mai mult, Viitorul a rămas în 10 după ce Au arbitrat: Lucian Rusandu (Sf. 
de la marginea careului mare, obţinută T. Băluţă a văzut al doilea „galben” în Gheorghe) Asistenţi: Sebastian 
după un henţ al lui S. Mladen la şutul lui minutul 83 după un fault dur asupra nou Gheorghe (Suceava), Marius Badea (Rm. 
Drăghiceanu. – intratului, Gaston Mendy. Vâlcea). Rezervă C. Popa (Piteşti).
Gazdele, deşi au resimţit golul, au revenit Dunărea obţine o victorie incredibilă la 

Cartonaşe galbene: T. Băluţă (39', 83') / 
rapid în ata, irosind până la pauză cel care au visat prea puţini. Sâmbăta 

C. Straton (44')
puţin două ocazii uriaşe. Mai întâi, în viitoare, la Călăraşi vine campioana „la 

Cartonaşe roşii: T. Băluţă (83')minutul 35, Voduţ a şutat năprasnic din zi”, CFR Cluj care n-a izbutit decât o 

Dunărea Călăraşi a debutat cu dreptul 
în Liga I câştigând duminică seară la 
Ovidiu partida cu FC Viitorul, scor 0-1. 
După joc, Dan Alexa a declarat că 
echipa sa a obţinut o victorie în faţa 
unei echipe „foarte bune, care produce 
fotbal” subliniind că elevii săi au dat 
dovadă de multă determinare, 
bătându-se pur şi simplu pentru fiecare 
minge. "O victorie importantă 
împotriva unei echipe foarte bune, 
care produce fotbal, care simte spaţiile 
foarte bine între linii, cu jucători de 
calitate. Viitorul ne-a dominat, am 
avut şansă la acel penalty şi la bara lui 
Voduţ, dar cred că am avut foarte 
mare determinare, ne-am bătut 
pentru fiecare minge şi vreau să-mi 
felicit jucătorii pentru că a fost un 
meci special, a fost şi primul din istoria 
Dunării. Am adus şi jucători noi. Dacă 
e să fiu mulţumit după acest joc, e 
pentru determinare şi pentru că 
fiecare a încercat să respecte cât mai 
mult ce le-am cerut", a spus Dan Alexa 
la final, citat de www.digisport.ro

n Liga I Betano / Et. 1: FC Viitorul – Dunărea Călăraşi 0-1

Clasament

Etapa I / Rezultate
CFR Cluj – FC Botoşani 1-1
Au marcat: Vinicius (26') / Fulop (48')
Hermannstadt – Sepsi OSK 1-0
A marcat: Şt. Blănaru (11')
Astra Giurgiu – FCSB 1-0
A marcat: A. Llullaku (43')
FC Viitorul – Dunărea Călăraşi 0-1
A marcat: G. Honciu (4')
Dinamo – FC Voluntari 2-1
Au marcat: D. Salomao (61'), D. Sorescu (75') / 
Ricardinho (57')
Gaz Metan Mediaş – Concordia 2-1
Au marcat: N. Chamed (27'), C. Fortes (90+3') / G. 
Guessan (39')
CS U Craiova – Politehnica Iaşi 0-0

1. Gaz Metan 1 1 0 0 2-1 3
1. Dinamo Bucureşti 1 1 0 0 2-1 3
3. Dunărea Călăraşi 1 1 0 0 1-0 3
3. Astra Giurgiu 1 1 0 0 1-0 3
3. Hermannstadt 1 1 0 0 1-0 3
6. FC Botoşani 1 0 1 0 1-1 1
6. CFR Cluj 1 0 1 0 1-1 1
8. Politehnica Iaşi 1 0 1 0 0-0 1
8. U Craiova 1 0 1 0 0-0 1
10. Concordia 1 0 0 1 1-2 0
10. FC Voluntari 1 0 0 1 1-2 0
12. Sepsi OSK 1 0 0 1 0-1 0
12. FC Viitorul 1 0 0 1 0-1 0
12. FCSB 1 0 0 1 0-1 0

l Vineri, 27 iulie
Ora 21.00 FC Botoșani - FC Hermannstadt
l Sâmbătă, 28 iulie
Ora 18.00 Dunărea Călărași - CFR Cluj 
Ora 21.00 Politehnica Iași - Astra Giurgiu
l Duminică, 29 iulie
Ora 18.00 Sepsi OSK Sf Gheorghe -  U Craiova
Ora 21.00 FCSB - FC Dinamo
l Luni, 30 iulie
Ora 18.00 FC Voluntari - Gaz Metan Mediaș
Ora 21.00 Concordia Chiajna - FC Viitorul
Partidele vor fi transmise în direct de LOOK TV / PLUS, 
DIGI SPORT și TELEKOM SPORT.

Etapa a II-a
În faţa unui public format în pentru rezultat ci şi pentru evoluţie bună şi să obţinem 
mare parte din călărăşeni, eforturile depuse. Victoria, un rezultat pozitiv. Va fi 
Dunărea a câştigat duminică una pe care n-o vom uita teribil de greu dar având 
seară partida cu Viitorul lui niciodată, o dedicăm susţinerea publicului orice e 
Hagi, scor 1-0, bifând o suporterilor noştri prezenţi posibil. Sper ca stadionul să 
victorie incredibilă chiar la în număr mare la Ovidiu. Le fie plin ochi şi împreună să 
debutul său în liga I. „Este o mulţumim pentru ne bucurăm de spectacolul 
seară incredibilă. La primul susţinerea de care am avut fotbalistic la care vom 
său joc în liga I, Dunărea a parte. În multe rânduri am contribui din plin.”
câştigat în faţa unui avut impresia că noi jucăm 

Partida Dunărea – CFR Cluj adversar redutabil care a acasă.” a spus preşedintele 
se va desfăşura sâmbătă, 28 dominat partida, creându- executiv al Dunării, Florin 
iulie de la ora 18.00 pe ne mari emoţii pe parcursul Brişan care a continuat 
arena Ion Comşa. În primul celor 90 de minute. Am „Sâmbătă ne vom duela cu 
meci din acest sezon, clujenii câştigat şi asta contează. o altă campioană, cea „la 
au remizat acasă, 1-1, cu FC Dan Alexa şi toţi băieţii zi” CFR Cluj şi ne dorim din 
Botoşani.merită felicitaţi, nu doar toată inima să avem o 

Dunărea Călăraşi a produs surpriza primei 
etape învingând cu 1-0 în deplasare pe FC 
Viitorul Constanţa, rezultat care l-a 
determinat pe antrenorul Dan Alexa să-şi 
felicite elevii anunţînd că vor juca în 
continuare doar aceia care sunt în cea mai 
bună formă şi respectă “indicaţiile” sale. 
“Lucrurile sunt foarte clare, avem 
concurenţă pe posturi, fiecare joacă 
pentru a rămâne în echipă, nimeni nu e 
de neînlocuit, eu sunt foarte clar din acest 
punct de vedere. Atâta timp cât vor 
respecta ce le cer, eu zic că jucătorii cei 
mai în formă vor juca. Cred că acesta e un 
foarte bun factor motivator, care îi va ţine 
în priză pe viitor" a spus Alexa.
Lotul pe care acesta îl are la dispoziţie 
numără 28 de jucători din care 3 portari.

Hagi în minutul 44. “Pentru prezenţe în L1.
mine a fost un meci oarecare, A evoluat la Rapid Bucureşti (8 
ce s-a încheiat cu o surpriză jocuri / ediţiile 2009 – 2012), 
imensă. L-am citit bine pe Ianis FC Vaslui (16 jocuri / ediţiile 
la penalty. Știam că bate în 2012 – 2014), CS Universitatea 
dreapta, dar inspirația de Craiova (13 jocuri / ediţiile 
moment m-a făcut să mă duc 2014 – 2016) şi ACS Poli 
în stânga și aia a fost" a spus Timişoara (35 jocuri / 2016-
Straton, imediat după Cătălin Straton a fost un 2017, respectiv 24 jocuri / 
terminarea partidei.adevărat înger păzitor între 2017-2018).

buturile Dunării. Portarul, Cătălin Straton s-a născut la Are 2 partide jucate şi în 
transferat recent de la ACS Poli Bucureşti pe 9 octombrie 1989 Europa League cu FC Vaslui.
Timişoara, a avut o evoluţie (190 cm / 84 kg). A debutat în 

De asemenea a mai evoluat în foarte bună duminică la Ovidiu L1 pe 31 iulie 2009 în partida 
Cupa Ligii (4 meciuri) şi Cupa parând chiar şi o lovitură de la Rapid Bucureşti – Politehnica 
României (5 meciuri).11 metri, executată de Ianis Iaşi 4-1. A adunat 96 de 

Am învins o campioană!

n Dunărea Călăraşi

Fl. Brişan: O victorie de poveste!

n Dunărea Călăraşi

Dan Alexa: O 
victorie importantă 

împotriva unei 
echipe foarte bune!

n Dunărea Călăraşi

Dan Alexa: Atâta timp cât 
vor respecta ce le cer, 

jucătorii cei mai în formă 
vor juca

G. Honciu: Ne-am dăruit foarte mult, 
am și suferit, dar suferința e frumoasă

Sosit în această vară la Călăraşi de la de S. Mladen la şutul lui Drăghiceanu. 
ACS Şirineasa, după ce fusese acontat "Ne-am dăruit foarte mult, am și 
încă din iarnă, Georgian Honciu a suferit, dar suferința e frumoasă. Am 
debutat duminică în liga I marcând şi așteptat mult să debutez în Liga 1, iar 
golul victoriei “galben – albaştrilor” cu faptul că am făcut-o cu un gol e un 
FC Viitorul după doar 4 minute de joc. bonus pentru mine. Suntem o echipă 
Mijlocaşul de 29 de ani, trecut şi pe la mică, dar vreau să demostrăm că 
Chindia şi CS Dacia Mioveni, a executat merităm să fim în Liga 1" a declarat 
perfect o lovitură liberă de la marginea imediat după meci Georgian Honciu 
careului, dictată de arbitrul Lucian care a evoluat preţ de 60 de minute 
Rusandu ca urmare a unui henţ făcut fiind înlocuit apoi de Missi Mezu.

C. Straton: Pentru mine a fost un meci 
oarecare, ce s-a încheiat cu o surpriză imensă

CJ anunţă demararea procesului de recrutare şi w în mod obligatoriu, în selecţia candidaţilor se w nu a fost iniţiată şi nu se află în desfăşurare nici candidatul va confirma că nu se află într-una din 
selecţie pentru 5 poziţii de membru în CA al SC va avea în vedere evitarea situaţiilor de conflict o procedură de natură penală împotriva lor şi nu situaţiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 
Drumuri şi Poduri SA Călăraşi de interese sau incompatibilităţi; au înscrieri în cazierul judiciar; 109/2011 privind guvernanţa corporativă a 

întreprinderilor publice sau că nu a suferit o CONSILIUL JUDETEAN CĂLĂRAŞI, în calitate de w Toti membrii consiliului de administraţie sunt  nu au înscrieri în cazierul fiscal;
condamnare pentru o infracţiune legată de autoritate publică tutelară, anunţă începerea administratori neexecutivi şi independenţi, în Criteriile de evaluare / selecţie finală a 
conduita profesională conform formular nr.6.procesului de recrutare şi selecţie pentru 5 sensul art. 138 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, candidaţilor – INTERVIU:

(cinci) poziţii de membru în Consiliul de republicată, cu modificările şi completările w Opţional se pot prezenta recomandări ale 1. Dosarul de candidatură.
Administraţie al SOCIETĂŢII DRUMURI ŞI PODURI ulterioare; superiorilor ierarhici de la locurile de muncă 

2. Matricea profilului de candidat.S.A. CĂLĂRAŞI. anterioare sau orice alte documente ce pot fi w mandatul administratorilor este stabilit prin 
3. Declaraţia de intenţie a candidatului. relevante în procesul de evaluare.actul constitutiv, neputând depăşi 4 ani;Etapele de desfăşurare a procesului de 

recrutare şi selecţie sunt: Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă în mod Originalele actelor depuse la dosar vor fi văzute w o persoană fizică poate exercita concomitent 
obligatoriu următoarele documente: de comisie la proba de interviu.cel mult 3 mandate de administrator în societăţi 1. Evaluarea prealabilă a dosarelor de 

sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe candidatură care alcătuiesc lista lungă. w copia actului de identitate; Documentele necesare în procesul de recrutare / 
teritoriul României in conformitate cu selecţie şi formularele de declaraţii se regăsesc 2. Evaluarea finală a candidaţilor selectaţi în lista w cerere înscriere;
prevederile art. 33 din OUG 109/2011; pe pagina de internet a SOCIETATII DRUMURI SI scurtă. Interviul. w copia diplomelor de studii; 
w membrii consiliului de administraţie sunt PODURI S.A. CĂLĂRAŞI Condiţiile generale ale procesului de selecţie w adeverintă de vechime, copie carnet de persoane fizice, cu experienţă în activitatea de (www.drumuricalarasi.ro) şi pe pagina de prealabilă sunt: muncă, orice document din care să rezulte administrare/management a unor întreprinderi internet a CONSILIULUI JUDETEAN CALARASI vechimea în domeniul respectiv şi/sau w cel puţin un membru trebuie să aibă studii publice sau a unor societăţi comerciale (www.calarasi.ro). experienta în funcţii de conducere;economice cu experienţă de cel puţin 5 ani în profitabile; Dosarul de candidatură se va depune până la domeniul economic, contabil, de audit sau w curriculum vitae; w selecţia se realizează cu respectarea data de 10.08.2018, ora 12.00 , la registratura financiar; w cazierul judiciar ;principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi Consiliului Judetean Calarasi , în dosar plic închis w cel puţin unul dintre membrii consiliului de w cazier fiscal ;transparenţei; şi sigilat, unde va primi un număr de înregistrare administraţie trebuie să aibă studii juridice cu 
w candidaţii care vor fi selectaţi pentru a fi w adeverinţa medicală care atestă starea de şi data certă a depunerii. experienţă de cel puţin 5 ani in domeniul juridic;
înscrişi pe lista scurtă vor fi ulterior înştiinţaţi să sănătate corespunzătoare ; Atât pe plic, cât şi pe dosar se va menţiona w cel puţin unul dintre membrii consiliului de depună o declaraţie de intenţie realizată w declaraţie pe proprie răspundere privind “Candidatura pentru funcţia de membru în administraţie trebuie să aibă studii tehnice cu conform scrisorii de aşteptări. statutul de “independent” conform formular nr. Consiliul de Administraţie al Societăţii DRUMURI experienţă de cel puţin 5 ani in domeniul tehnic 
Condiţiile generale de participare sunt: 1; SI PODURI S.A CĂLĂRAŞI” , precum si numele, şi experienţă minim 2 ani în administrarea sau 
w  studii superioare absolvite cu diplomă de w declaraţie pe proprie răspundere că nu a fost şi prenumele şi domiciliul candidatului.managementul unor societăţi sau entităţi 
licenţă sau echivalentă; nici nu se află în situaţia desfăşurării unei Plicurile ajunse după data şi ora menţionată nu publice, sau în funcţii de conducere;

proceduri de natură penală împotriva sa conform w cunoaşterea limbii române (scris şi vorbit) şi vor fi luate în considerare.w ceilalţi doi membri pot avea studii superioare formular nr.2; cetăţenia română sau cetăţenia altor state Candidaţii declaraţi admişi la etapa de selecţie a în domeniul economic, juridic sau tehnic cu 
membre ale Uniunii Europene cu condiţia să aibă w declaraţie pe proprie răspundere privind dosarelor şi care se regăsesc pe lista scurtă, vor fi experienţă de cel puţin 5 ani in domeniul 
domiciliul în România; calitatea de membru în consilii de administraţie evaluaţi în cadrul interviului, ora şi locul respectiv şi experienţă minim 2 ani în 

ale întreprinderilor publice, altele decât cel în w documente din care să rezulte vechimea şi desfăşurării acestuia urmând a fi anunţate pe administrarea sau managementul unor societăţi 
care urmează a fi numit conform formular nr.3;experienţa în domeniu şi/sau în funcţii de site-ul şi la sediul Consiliului Judetean Calarasi si sau entităţi publice, sau în funcţii de conducere

conducere; w declaraţie de consimţământ prin care Societatii Drumuri si Poduri SA Calarasi.w nu poate fi mai mult de 1 membru din rândul 
candidatul îşi exprimă acordul de a se procesa w capacitate deplină de exerciţiu; Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul funcţionarilor publici sau altor categorii de 
datele sale personale în scopul procedurii de ConsiliulUI Judeţean Călăraşi -Compartiment w stare de sănătate corespunzătoare funcţiei personal din cadrul autorităţii publice tutelare 
recrutare şi selecţie conform formular nr.4; Guvernanţă Corporativa şi Instituţii Publice pentru care candidează, atestată pe bază de ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii 
w declaraţie pe proprie răspundere privind Subordonate, tel: 0242311301, int.176, sau documente medicale;publice, întrucât societatea Drumuri si Poduri 
neîncadrarea în situaţia unui conflict de interese 0749117389, 0767386343.S.A. face parte din categoria intreprinderilor w să nu fie destituit/ă dintr-o funcţie publică sau 
conform formular nr.5;publice în cazul cărora sunt incidente prevederile să nu-i fi încetat contractul individual de muncă Detalii suplimentare - 

art. 28, alin.(2) al OUG 109/2011; w declaraţie pe proprie răspundere prin care pentru motive disciplinare în ultimii 5-7 ani; https://www.calarasi.ro/index.php/noutati

DSVSA Călăraşi atenţionează asupra riscului de pestă porcină -Este interzisă creşterea de suine domestice pe fondurile de - Nu hrăniţi porcii cu resturi alimentare;
africană, având în vedere evoluţia pestei porcine africane vânătoare - Identificaţi suinele deţinute, comercializarea suinelor vii 
(PPA), prin confirmarea bolii în data de 11 ianuarie 2018, la -vânatul, porc mistreţ, nu va fi împărţit între vânători înaintea fiind supusă controlului sanitar veterinar şi certificării de 
porcii domestici dintr-o exploataţie nonprofesională, în rezultatului de către medicul veterinar de liberă practică.
localitatea Micula, judeţul Satu Mare, aflat la o distanţă de 7 laborator pentru pesta porcina clasică. Obligaţiile deţinătorului de animale
km de graniţa cu Ucraina. -orice porc mistreţ găsit mort (inclusiv accident auto) va fi ▪ să coopereze cu medicul veterinar, arondat, pentru ca toate 
Faţă de cele menţionate, având în vedere riscul crescut de notificat urgent către DSVSA Călăraşi; animalele să fie identificate prin crotaliere:
răspândire a virusului PPA în teritoriu, gradul de intervenţie -Este interzisă aducerea din Republica Moldova şi Ucraina de - bovine, în termen de până la 20 de zile de la naştere, cu trebuie să fie deosebit de ridicat pentru a interveni eficient şi porci vii, carne de porc proaspătă (refrigerată sau congelată), deţinerea paşaportuluia bloca răspândirea virusului. În legătură cu situaţia produse din carne (cârnaţi, şuncă, carne sărată). 

- porcine, în termen de până la 60 de zile de la naştere,nefavorabilă a evoluţiei pestei porcine africane în România, 
Vă reamintim ce este pesta porcină africană!având în vedere că profilaxia specifică nu este posibilă - ovinele şi caprinele se identifică în mod obligatoriu odată cu 
Pesta porcină africană afectează porcii porcii domestici şi (inexistenţa unui vaccin), pentru a vă proteja porcii de mişcarea lor din exploataţia în care s-au născut, ori cel mai 
porcii mistreţi, indiferent de rasă, vârstă şi sex. Boala nu este aceasta boală, DSVSA Călăraşi vă recomandă: târziu la împlinirea vârstei de maximum 6 luni,
periculoasă pentru om, dar produce pagube economice -Nu intraţi în adăposturile unde creşteţi porcii cu hainele cu - cabalinele se identifică în mod obligatoriu odată cu mişcarea uriaşe crescătorilor de porcine.care aţi umblat pe stradă; lor din exploataţia în care s-au născut, ori cel mai târziu la Virusul pestei porcine africane se transmite prin contact -La intrarea în adăpost este bine să folosiţă o tăviţă cu soluţie împlinirea vârstei de maximum 12 luni, cu deţinerea direct între animale, sau indirect, prin hrănirea animalelor cu slabă de sodă caustică; paşaportuluilături care conţin carne sau produse secundare care provin de 

-Nu lăsaţi porcii liberi, creşteţi porcii doar în spaţii ▪ să comunice medicului veterinar, arondat, orice eveniment la animale infectate, căpuşe care s-au hrănit din animale 
împrejmuite, fără a avea posibilitatea de a veni în contact cu de naştere, moarte, pierdere crotalie, dispariţie, sau regăsire infectate sau chiar prin ustensile, haine, furaje contaminate.
porcii străini de gospodăria dumneavoastră; animal, în maxim 7 zile,Boala evoluează cu mortalitate foarte crescută, 100% în cazul 
-Nu hrăniţi porcii cu resturi alimentare sau resturi de la ▪ iî cazul sacrificărilor tradiţionale (porcine, ovine, caprine) să porcinelor domestice, cu următoarele semne:
mâncarea de porc gătită în familie; restituie crotalia.- dispneea şi tusea frecventă;
-Dacă sunteţi vânători şi aduceţi acasă carne de mistreţ nu ▪ să nu achiziţioneze sau să înstrăineze animale - pot apare scurgeri oculare şi nazale sanguinolente;folosiţi resturi şi/sau apa rezultată din spălarea cărnii de neidentificate, fără documente sanitare veterinare, iar în - moartea apare repede şi poate ucide 95-100% din animale;mistreţ în hrana porcilor; cazul bovinelor şi cabalinelor, fără paşaportul acestora.

- apare avort la scroafe;-Nu scoateţi scroafele /vierii din gospodărie pentru montă;
Anunţaţi în regim de urgenţă orice caz de îmbolnăvire şi / sau - se găsesc leziuni hemoragice în toate organele-Nu cumpăratţ purcei din locuri necunoscute, fără a fi moarte a suinelor din exploataţie.

Până la sosirea medicului veterinar:crotaliaţi şi însoţiţi de certificat sanitar veterinar de sănătate 
Număr de telefon: 0242. 313676 sau fax: 0242. 311127şi notificaţi urgent medicul veterinar din localitate; - ESTE INTERZISĂ sacrificarea suinelor bolnave, cât şi 

DIRECTOR EXECUTIV ,comercilizarea lor.-Nu folosiţi în hrana porcilor iarba culeasă de pe câmp, 
Dr. Viorel BUCURpentru că ea ar fi putut veni în contact cu mistreţii. - ESTE INTERZISĂ aruncarea cadavrelor de animale;

Atenţionare! Măsuri de prevenire contra pestei porcine africane

CJ anunţă începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru 
5 poziţii de membru în CA al SC Drumuri şi Poduri SA Călăraşi

Protejaţi-vă porcii de riscul infectării cu virusul pestei porcine africane
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remiză acasă cu FC Botoşani. Partida va 
începe la ora 18.00 şi se va desfăşura pe 
arena Ion Comşa.

FC Viitorul – Dunărea 
Călăraşi 0-1 (0-1)

A marcat: Georgian Honciu (4')

FC Viitorul: V. Cojocaru – R. Boboc (46' 
Vl. Achim), B. Ţîru, S. Mladen, B. de 
Noojier – A. Ciobanu (46' M. Lima), T. 
Băluţă, I. Vînă - I. Hagi (cpt.), M. Voduţ 
(70' A. Pitu), D. Drăguş. Rezerve: Al. 
Buzbuchi, S. Luchin, C. Ţîră, L. Houri.

Antrenor: Gheorghe Hagi

Dunărea Călăraşi: Cătălin Straton – Filip 
Gligorov, Bogdan Şandru, Alin afara careului în bara transversală şi tot Dunărea Călăraşi a debutat în liga 
Dobrosavlevici, Denis Ispas – Cristian el avea să obţină şi penalty-ul din I la fotbal cu o victorie Puşcaş, Aitor Monroy – Valentin minutul 44, irosit însă de Ianis Hagi. Şutul 

de...pomină! Duminică seară, la Munteanu (77' Gaston Mendy), Georgian său a fost „ghicit” de Cătălin Straton!
Honciu (60' Gaetan Missi Mezu), Marian Ovidiu, elevii lui Dan Alexa au În partea secundă, jocul a fost întrerupt 
Drăghiceanu (60' Gabriel  Simion) – învins cu 1-0 campioana din în minutul 64 pentru vreo 10 minute. Din 
Valentin Alexandru (cpt.). Rezerve: Cezar cauza vremii nefavorabile, s-a stins pur şi 2017, FC Viitorul Constanţa. 
Lungu – Stelian Cucu, Silviu Pană, Ndiaye simplu nocturna. După ce generatoarele 
Mediop.Singurul gol al meciului a fost marcat de au intrat în funcţiune s-a reluat jocul însă 
Antrenor: Dan AlexaGeorgian Honciu în minutul 4 care a gazdele n-au reuşit nimic pe tabelă. Ba 

transformat impecabil o lovitură liberă mai mult, Viitorul a rămas în 10 după ce Au arbitrat: Lucian Rusandu (Sf. 
de la marginea careului mare, obţinută T. Băluţă a văzut al doilea „galben” în Gheorghe) Asistenţi: Sebastian 
după un henţ al lui S. Mladen la şutul lui minutul 83 după un fault dur asupra nou Gheorghe (Suceava), Marius Badea (Rm. 
Drăghiceanu. – intratului, Gaston Mendy. Vâlcea). Rezervă C. Popa (Piteşti).
Gazdele, deşi au resimţit golul, au revenit Dunărea obţine o victorie incredibilă la 

Cartonaşe galbene: T. Băluţă (39', 83') / 
rapid în ata, irosind până la pauză cel care au visat prea puţini. Sâmbăta 

C. Straton (44')
puţin două ocazii uriaşe. Mai întâi, în viitoare, la Călăraşi vine campioana „la 

Cartonaşe roşii: T. Băluţă (83')minutul 35, Voduţ a şutat năprasnic din zi”, CFR Cluj care n-a izbutit decât o 

Dunărea Călăraşi a debutat cu dreptul 
în Liga I câştigând duminică seară la 
Ovidiu partida cu FC Viitorul, scor 0-1. 
După joc, Dan Alexa a declarat că 
echipa sa a obţinut o victorie în faţa 
unei echipe „foarte bune, care produce 
fotbal” subliniind că elevii săi au dat 
dovadă de multă determinare, 
bătându-se pur şi simplu pentru fiecare 
minge. "O victorie importantă 
împotriva unei echipe foarte bune, 
care produce fotbal, care simte spaţiile 
foarte bine între linii, cu jucători de 
calitate. Viitorul ne-a dominat, am 
avut şansă la acel penalty şi la bara lui 
Voduţ, dar cred că am avut foarte 
mare determinare, ne-am bătut 
pentru fiecare minge şi vreau să-mi 
felicit jucătorii pentru că a fost un 
meci special, a fost şi primul din istoria 
Dunării. Am adus şi jucători noi. Dacă 
e să fiu mulţumit după acest joc, e 
pentru determinare şi pentru că 
fiecare a încercat să respecte cât mai 
mult ce le-am cerut", a spus Dan Alexa 
la final, citat de www.digisport.ro

n Liga I Betano / Et. 1: FC Viitorul – Dunărea Călăraşi 0-1

Clasament

Etapa I / Rezultate
CFR Cluj – FC Botoşani 1-1
Au marcat: Vinicius (26') / Fulop (48')
Hermannstadt – Sepsi OSK 1-0
A marcat: Şt. Blănaru (11')
Astra Giurgiu – FCSB 1-0
A marcat: A. Llullaku (43')
FC Viitorul – Dunărea Călăraşi 0-1
A marcat: G. Honciu (4')
Dinamo – FC Voluntari 2-1
Au marcat: D. Salomao (61'), D. Sorescu (75') / 
Ricardinho (57')
Gaz Metan Mediaş – Concordia 2-1
Au marcat: N. Chamed (27'), C. Fortes (90+3') / G. 
Guessan (39')
CS U Craiova – Politehnica Iaşi 0-0

1. Gaz Metan 1 1 0 0 2-1 3
1. Dinamo Bucureşti 1 1 0 0 2-1 3
3. Dunărea Călăraşi 1 1 0 0 1-0 3
3. Astra Giurgiu 1 1 0 0 1-0 3
3. Hermannstadt 1 1 0 0 1-0 3
6. FC Botoşani 1 0 1 0 1-1 1
6. CFR Cluj 1 0 1 0 1-1 1
8. Politehnica Iaşi 1 0 1 0 0-0 1
8. U Craiova 1 0 1 0 0-0 1
10. Concordia 1 0 0 1 1-2 0
10. FC Voluntari 1 0 0 1 1-2 0
12. Sepsi OSK 1 0 0 1 0-1 0
12. FC Viitorul 1 0 0 1 0-1 0
12. FCSB 1 0 0 1 0-1 0

l Vineri, 27 iulie
Ora 21.00 FC Botoșani - FC Hermannstadt
l Sâmbătă, 28 iulie
Ora 18.00 Dunărea Călărași - CFR Cluj 
Ora 21.00 Politehnica Iași - Astra Giurgiu
l Duminică, 29 iulie
Ora 18.00 Sepsi OSK Sf Gheorghe -  U Craiova
Ora 21.00 FCSB - FC Dinamo
l Luni, 30 iulie
Ora 18.00 FC Voluntari - Gaz Metan Mediaș
Ora 21.00 Concordia Chiajna - FC Viitorul
Partidele vor fi transmise în direct de LOOK TV / PLUS, 
DIGI SPORT și TELEKOM SPORT.

Etapa a II-a
În faţa unui public format în pentru rezultat ci şi pentru evoluţie bună şi să obţinem 
mare parte din călărăşeni, eforturile depuse. Victoria, un rezultat pozitiv. Va fi 
Dunărea a câştigat duminică una pe care n-o vom uita teribil de greu dar având 
seară partida cu Viitorul lui niciodată, o dedicăm susţinerea publicului orice e 
Hagi, scor 1-0, bifând o suporterilor noştri prezenţi posibil. Sper ca stadionul să 
victorie incredibilă chiar la în număr mare la Ovidiu. Le fie plin ochi şi împreună să 
debutul său în liga I. „Este o mulţumim pentru ne bucurăm de spectacolul 
seară incredibilă. La primul susţinerea de care am avut fotbalistic la care vom 
său joc în liga I, Dunărea a parte. În multe rânduri am contribui din plin.”
câştigat în faţa unui avut impresia că noi jucăm 

Partida Dunărea – CFR Cluj adversar redutabil care a acasă.” a spus preşedintele 
se va desfăşura sâmbătă, 28 dominat partida, creându- executiv al Dunării, Florin 
iulie de la ora 18.00 pe ne mari emoţii pe parcursul Brişan care a continuat 
arena Ion Comşa. În primul celor 90 de minute. Am „Sâmbătă ne vom duela cu 
meci din acest sezon, clujenii câştigat şi asta contează. o altă campioană, cea „la 
au remizat acasă, 1-1, cu FC Dan Alexa şi toţi băieţii zi” CFR Cluj şi ne dorim din 
Botoşani.merită felicitaţi, nu doar toată inima să avem o 

Dunărea Călăraşi a produs surpriza primei 
etape învingând cu 1-0 în deplasare pe FC 
Viitorul Constanţa, rezultat care l-a 
determinat pe antrenorul Dan Alexa să-şi 
felicite elevii anunţînd că vor juca în 
continuare doar aceia care sunt în cea mai 
bună formă şi respectă “indicaţiile” sale. 
“Lucrurile sunt foarte clare, avem 
concurenţă pe posturi, fiecare joacă 
pentru a rămâne în echipă, nimeni nu e 
de neînlocuit, eu sunt foarte clar din acest 
punct de vedere. Atâta timp cât vor 
respecta ce le cer, eu zic că jucătorii cei 
mai în formă vor juca. Cred că acesta e un 
foarte bun factor motivator, care îi va ţine 
în priză pe viitor" a spus Alexa.
Lotul pe care acesta îl are la dispoziţie 
numără 28 de jucători din care 3 portari.

Hagi în minutul 44. “Pentru prezenţe în L1.
mine a fost un meci oarecare, A evoluat la Rapid Bucureşti (8 
ce s-a încheiat cu o surpriză jocuri / ediţiile 2009 – 2012), 
imensă. L-am citit bine pe Ianis FC Vaslui (16 jocuri / ediţiile 
la penalty. Știam că bate în 2012 – 2014), CS Universitatea 
dreapta, dar inspirația de Craiova (13 jocuri / ediţiile 
moment m-a făcut să mă duc 2014 – 2016) şi ACS Poli 
în stânga și aia a fost" a spus Timişoara (35 jocuri / 2016-
Straton, imediat după Cătălin Straton a fost un 2017, respectiv 24 jocuri / 
terminarea partidei.adevărat înger păzitor între 2017-2018).

buturile Dunării. Portarul, Cătălin Straton s-a născut la Are 2 partide jucate şi în 
transferat recent de la ACS Poli Bucureşti pe 9 octombrie 1989 Europa League cu FC Vaslui.
Timişoara, a avut o evoluţie (190 cm / 84 kg). A debutat în 

De asemenea a mai evoluat în foarte bună duminică la Ovidiu L1 pe 31 iulie 2009 în partida 
Cupa Ligii (4 meciuri) şi Cupa parând chiar şi o lovitură de la Rapid Bucureşti – Politehnica 
României (5 meciuri).11 metri, executată de Ianis Iaşi 4-1. A adunat 96 de 

Am învins o campioană!

n Dunărea Călăraşi

Fl. Brişan: O victorie de poveste!

n Dunărea Călăraşi

Dan Alexa: O 
victorie importantă 

împotriva unei 
echipe foarte bune!

n Dunărea Călăraşi

Dan Alexa: Atâta timp cât 
vor respecta ce le cer, 

jucătorii cei mai în formă 
vor juca

G. Honciu: Ne-am dăruit foarte mult, 
am și suferit, dar suferința e frumoasă

Sosit în această vară la Călăraşi de la de S. Mladen la şutul lui Drăghiceanu. 
ACS Şirineasa, după ce fusese acontat "Ne-am dăruit foarte mult, am și 
încă din iarnă, Georgian Honciu a suferit, dar suferința e frumoasă. Am 
debutat duminică în liga I marcând şi așteptat mult să debutez în Liga 1, iar 
golul victoriei “galben – albaştrilor” cu faptul că am făcut-o cu un gol e un 
FC Viitorul după doar 4 minute de joc. bonus pentru mine. Suntem o echipă 
Mijlocaşul de 29 de ani, trecut şi pe la mică, dar vreau să demostrăm că 
Chindia şi CS Dacia Mioveni, a executat merităm să fim în Liga 1" a declarat 
perfect o lovitură liberă de la marginea imediat după meci Georgian Honciu 
careului, dictată de arbitrul Lucian care a evoluat preţ de 60 de minute 
Rusandu ca urmare a unui henţ făcut fiind înlocuit apoi de Missi Mezu.

C. Straton: Pentru mine a fost un meci 
oarecare, ce s-a încheiat cu o surpriză imensă

CJ anunţă demararea procesului de recrutare şi w în mod obligatoriu, în selecţia candidaţilor se w nu a fost iniţiată şi nu se află în desfăşurare nici candidatul va confirma că nu se află într-una din 
selecţie pentru 5 poziţii de membru în CA al SC va avea în vedere evitarea situaţiilor de conflict o procedură de natură penală împotriva lor şi nu situaţiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 
Drumuri şi Poduri SA Călăraşi de interese sau incompatibilităţi; au înscrieri în cazierul judiciar; 109/2011 privind guvernanţa corporativă a 

întreprinderilor publice sau că nu a suferit o CONSILIUL JUDETEAN CĂLĂRAŞI, în calitate de w Toti membrii consiliului de administraţie sunt  nu au înscrieri în cazierul fiscal;
condamnare pentru o infracţiune legată de autoritate publică tutelară, anunţă începerea administratori neexecutivi şi independenţi, în Criteriile de evaluare / selecţie finală a 
conduita profesională conform formular nr.6.procesului de recrutare şi selecţie pentru 5 sensul art. 138 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, candidaţilor – INTERVIU:

(cinci) poziţii de membru în Consiliul de republicată, cu modificările şi completările w Opţional se pot prezenta recomandări ale 1. Dosarul de candidatură.
Administraţie al SOCIETĂŢII DRUMURI ŞI PODURI ulterioare; superiorilor ierarhici de la locurile de muncă 

2. Matricea profilului de candidat.S.A. CĂLĂRAŞI. anterioare sau orice alte documente ce pot fi w mandatul administratorilor este stabilit prin 
3. Declaraţia de intenţie a candidatului. relevante în procesul de evaluare.actul constitutiv, neputând depăşi 4 ani;Etapele de desfăşurare a procesului de 

recrutare şi selecţie sunt: Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă în mod Originalele actelor depuse la dosar vor fi văzute w o persoană fizică poate exercita concomitent 
obligatoriu următoarele documente: de comisie la proba de interviu.cel mult 3 mandate de administrator în societăţi 1. Evaluarea prealabilă a dosarelor de 

sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe candidatură care alcătuiesc lista lungă. w copia actului de identitate; Documentele necesare în procesul de recrutare / 
teritoriul României in conformitate cu selecţie şi formularele de declaraţii se regăsesc 2. Evaluarea finală a candidaţilor selectaţi în lista w cerere înscriere;
prevederile art. 33 din OUG 109/2011; pe pagina de internet a SOCIETATII DRUMURI SI scurtă. Interviul. w copia diplomelor de studii; 
w membrii consiliului de administraţie sunt PODURI S.A. CĂLĂRAŞI Condiţiile generale ale procesului de selecţie w adeverintă de vechime, copie carnet de persoane fizice, cu experienţă în activitatea de (www.drumuricalarasi.ro) şi pe pagina de prealabilă sunt: muncă, orice document din care să rezulte administrare/management a unor întreprinderi internet a CONSILIULUI JUDETEAN CALARASI vechimea în domeniul respectiv şi/sau w cel puţin un membru trebuie să aibă studii publice sau a unor societăţi comerciale (www.calarasi.ro). experienta în funcţii de conducere;economice cu experienţă de cel puţin 5 ani în profitabile; Dosarul de candidatură se va depune până la domeniul economic, contabil, de audit sau w curriculum vitae; w selecţia se realizează cu respectarea data de 10.08.2018, ora 12.00 , la registratura financiar; w cazierul judiciar ;principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi Consiliului Judetean Calarasi , în dosar plic închis w cel puţin unul dintre membrii consiliului de w cazier fiscal ;transparenţei; şi sigilat, unde va primi un număr de înregistrare administraţie trebuie să aibă studii juridice cu 
w candidaţii care vor fi selectaţi pentru a fi w adeverinţa medicală care atestă starea de şi data certă a depunerii. experienţă de cel puţin 5 ani in domeniul juridic;
înscrişi pe lista scurtă vor fi ulterior înştiinţaţi să sănătate corespunzătoare ; Atât pe plic, cât şi pe dosar se va menţiona w cel puţin unul dintre membrii consiliului de depună o declaraţie de intenţie realizată w declaraţie pe proprie răspundere privind “Candidatura pentru funcţia de membru în administraţie trebuie să aibă studii tehnice cu conform scrisorii de aşteptări. statutul de “independent” conform formular nr. Consiliul de Administraţie al Societăţii DRUMURI experienţă de cel puţin 5 ani in domeniul tehnic 
Condiţiile generale de participare sunt: 1; SI PODURI S.A CĂLĂRAŞI” , precum si numele, şi experienţă minim 2 ani în administrarea sau 
w  studii superioare absolvite cu diplomă de w declaraţie pe proprie răspundere că nu a fost şi prenumele şi domiciliul candidatului.managementul unor societăţi sau entităţi 
licenţă sau echivalentă; nici nu se află în situaţia desfăşurării unei Plicurile ajunse după data şi ora menţionată nu publice, sau în funcţii de conducere;

proceduri de natură penală împotriva sa conform w cunoaşterea limbii române (scris şi vorbit) şi vor fi luate în considerare.w ceilalţi doi membri pot avea studii superioare formular nr.2; cetăţenia română sau cetăţenia altor state Candidaţii declaraţi admişi la etapa de selecţie a în domeniul economic, juridic sau tehnic cu 
membre ale Uniunii Europene cu condiţia să aibă w declaraţie pe proprie răspundere privind dosarelor şi care se regăsesc pe lista scurtă, vor fi experienţă de cel puţin 5 ani in domeniul 
domiciliul în România; calitatea de membru în consilii de administraţie evaluaţi în cadrul interviului, ora şi locul respectiv şi experienţă minim 2 ani în 

ale întreprinderilor publice, altele decât cel în w documente din care să rezulte vechimea şi desfăşurării acestuia urmând a fi anunţate pe administrarea sau managementul unor societăţi 
care urmează a fi numit conform formular nr.3;experienţa în domeniu şi/sau în funcţii de site-ul şi la sediul Consiliului Judetean Calarasi si sau entităţi publice, sau în funcţii de conducere

conducere; w declaraţie de consimţământ prin care Societatii Drumuri si Poduri SA Calarasi.w nu poate fi mai mult de 1 membru din rândul 
candidatul îşi exprimă acordul de a se procesa w capacitate deplină de exerciţiu; Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul funcţionarilor publici sau altor categorii de 
datele sale personale în scopul procedurii de ConsiliulUI Judeţean Călăraşi -Compartiment w stare de sănătate corespunzătoare funcţiei personal din cadrul autorităţii publice tutelare 
recrutare şi selecţie conform formular nr.4; Guvernanţă Corporativa şi Instituţii Publice pentru care candidează, atestată pe bază de ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii 
w declaraţie pe proprie răspundere privind Subordonate, tel: 0242311301, int.176, sau documente medicale;publice, întrucât societatea Drumuri si Poduri 
neîncadrarea în situaţia unui conflict de interese 0749117389, 0767386343.S.A. face parte din categoria intreprinderilor w să nu fie destituit/ă dintr-o funcţie publică sau 
conform formular nr.5;publice în cazul cărora sunt incidente prevederile să nu-i fi încetat contractul individual de muncă Detalii suplimentare - 

art. 28, alin.(2) al OUG 109/2011; w declaraţie pe proprie răspundere prin care pentru motive disciplinare în ultimii 5-7 ani; https://www.calarasi.ro/index.php/noutati

DSVSA Călăraşi atenţionează asupra riscului de pestă porcină -Este interzisă creşterea de suine domestice pe fondurile de - Nu hrăniţi porcii cu resturi alimentare;
africană, având în vedere evoluţia pestei porcine africane vânătoare - Identificaţi suinele deţinute, comercializarea suinelor vii 
(PPA), prin confirmarea bolii în data de 11 ianuarie 2018, la -vânatul, porc mistreţ, nu va fi împărţit între vânători înaintea fiind supusă controlului sanitar veterinar şi certificării de 
porcii domestici dintr-o exploataţie nonprofesională, în rezultatului de către medicul veterinar de liberă practică.
localitatea Micula, judeţul Satu Mare, aflat la o distanţă de 7 laborator pentru pesta porcina clasică. Obligaţiile deţinătorului de animale
km de graniţa cu Ucraina. -orice porc mistreţ găsit mort (inclusiv accident auto) va fi ▪ să coopereze cu medicul veterinar, arondat, pentru ca toate 
Faţă de cele menţionate, având în vedere riscul crescut de notificat urgent către DSVSA Călăraşi; animalele să fie identificate prin crotaliere:
răspândire a virusului PPA în teritoriu, gradul de intervenţie -Este interzisă aducerea din Republica Moldova şi Ucraina de - bovine, în termen de până la 20 de zile de la naştere, cu trebuie să fie deosebit de ridicat pentru a interveni eficient şi porci vii, carne de porc proaspătă (refrigerată sau congelată), deţinerea paşaportuluia bloca răspândirea virusului. În legătură cu situaţia produse din carne (cârnaţi, şuncă, carne sărată). 

- porcine, în termen de până la 60 de zile de la naştere,nefavorabilă a evoluţiei pestei porcine africane în România, 
Vă reamintim ce este pesta porcină africană!având în vedere că profilaxia specifică nu este posibilă - ovinele şi caprinele se identifică în mod obligatoriu odată cu 
Pesta porcină africană afectează porcii porcii domestici şi (inexistenţa unui vaccin), pentru a vă proteja porcii de mişcarea lor din exploataţia în care s-au născut, ori cel mai 
porcii mistreţi, indiferent de rasă, vârstă şi sex. Boala nu este aceasta boală, DSVSA Călăraşi vă recomandă: târziu la împlinirea vârstei de maximum 6 luni,
periculoasă pentru om, dar produce pagube economice -Nu intraţi în adăposturile unde creşteţi porcii cu hainele cu - cabalinele se identifică în mod obligatoriu odată cu mişcarea uriaşe crescătorilor de porcine.care aţi umblat pe stradă; lor din exploataţia în care s-au născut, ori cel mai târziu la Virusul pestei porcine africane se transmite prin contact -La intrarea în adăpost este bine să folosiţă o tăviţă cu soluţie împlinirea vârstei de maximum 12 luni, cu deţinerea direct între animale, sau indirect, prin hrănirea animalelor cu slabă de sodă caustică; paşaportuluilături care conţin carne sau produse secundare care provin de 

-Nu lăsaţi porcii liberi, creşteţi porcii doar în spaţii ▪ să comunice medicului veterinar, arondat, orice eveniment la animale infectate, căpuşe care s-au hrănit din animale 
împrejmuite, fără a avea posibilitatea de a veni în contact cu de naştere, moarte, pierdere crotalie, dispariţie, sau regăsire infectate sau chiar prin ustensile, haine, furaje contaminate.
porcii străini de gospodăria dumneavoastră; animal, în maxim 7 zile,Boala evoluează cu mortalitate foarte crescută, 100% în cazul 
-Nu hrăniţi porcii cu resturi alimentare sau resturi de la ▪ iî cazul sacrificărilor tradiţionale (porcine, ovine, caprine) să porcinelor domestice, cu următoarele semne:
mâncarea de porc gătită în familie; restituie crotalia.- dispneea şi tusea frecventă;
-Dacă sunteţi vânători şi aduceţi acasă carne de mistreţ nu ▪ să nu achiziţioneze sau să înstrăineze animale - pot apare scurgeri oculare şi nazale sanguinolente;folosiţi resturi şi/sau apa rezultată din spălarea cărnii de neidentificate, fără documente sanitare veterinare, iar în - moartea apare repede şi poate ucide 95-100% din animale;mistreţ în hrana porcilor; cazul bovinelor şi cabalinelor, fără paşaportul acestora.

- apare avort la scroafe;-Nu scoateţi scroafele /vierii din gospodărie pentru montă;
Anunţaţi în regim de urgenţă orice caz de îmbolnăvire şi / sau - se găsesc leziuni hemoragice în toate organele-Nu cumpăratţ purcei din locuri necunoscute, fără a fi moarte a suinelor din exploataţie.

Până la sosirea medicului veterinar:crotaliaţi şi însoţiţi de certificat sanitar veterinar de sănătate 
Număr de telefon: 0242. 313676 sau fax: 0242. 311127şi notificaţi urgent medicul veterinar din localitate; - ESTE INTERZISĂ sacrificarea suinelor bolnave, cât şi 

DIRECTOR EXECUTIV ,comercilizarea lor.-Nu folosiţi în hrana porcilor iarba culeasă de pe câmp, 
Dr. Viorel BUCURpentru că ea ar fi putut veni în contact cu mistreţii. - ESTE INTERZISĂ aruncarea cadavrelor de animale;

Atenţionare! Măsuri de prevenire contra pestei porcine africane

CJ anunţă începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru 
5 poziţii de membru în CA al SC Drumuri şi Poduri SA Călăraşi

Protejaţi-vă porcii de riscul infectării cu virusul pestei porcine africane
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