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CFR. Următorul examen va fi susţinut 
duminica viitoare la Voluntari, acolo unde 
Dan Alexa&Co se vor duela cu FCSB.

Dunărea Călăraşi - FC 
Botoşani 3-2 (2-1)

Au marcat: Au marcat: Baudoin Kanda 
(29'), Alin Dobrosavlevici (37'), Mediop 
Ndiaye (84'), respectiv Emanuel Rodriguez 
(11' - penalty, 52' - penalty). 
n Dunărea Călăraşi: 25. Cătălin Straton – 
3. Ionuţ Ţenea, 17. Alin Dobrosavlevici 
(cpt), 4. Cristi Puşcaş, 27. Gaston Mendy – 
55. Alexandru Bourceanu (89. Georgian 
Honciu, 46') – 11. Bodo Kanda, 5. Gabriel 
Simion (8. Stelian Cucu, 63'), 15. Silviu 
Pană, 21. Hamidou Keyta (22. Alexandru 
Munteanu, 70') – 29. Ndiaye Mediop
Rezerve: 1. Cezar Lungu – 9. Nicolae 

stânga lui Pap.Dan Alexa şi-a dorit foarte mult Carnat, 19. Valentin Alexandru, 20. 
victoria sâmbătă, în partida de acasă Botoşaniul putea trece în avantaj însă Bogdan Şandru

albanezul Enriko Papa trimite în bară în cu FC Botoşani, din cadrul etapei a 8-a Antrenor: Dan Alexa
minutul 33.şi a obţinut-o. Cu mari sacrificii, dar n FC Botoşani: 1. Eduard Pap – 19. Andrei 
Dunărea trece în avantaj în minutul 37. absolut meritat! Patache (23. Andrei Dumitraş, 67'), 3. 
Kanda execută magistral un corner de pe Andrei Burcă, 4. George Miron, 11. 
stânga iar din careu, Alin Dobrosavlevici Aristeidis Soiledis – 26. Răzvan Oaidă, 8. Oaspeţii au deschis scorul relativ repede. 
reia cu capul fără speranţe pentru portarul Emanuel Rodriguez (88. Marko Brekalo, În minutul 15, dintr-o imprudenţă, Gabi 
Pap. 88') – 21. Diego Fabbrini, 67. Enriko Papa Simion îl “culcă” în careu pe masivul Mihai 

(10. Hervin Ongenda, 64'), 7. Cătălin Roman iar centralul piteştean Cătălin Popa 2-1 este scorul cu care se încheie prima 
Golofca – 9. Mihai Romandictează penalty transformat cu ceva parte însă la nici 7 minute de la reluare, 

şanse de Emanuel Rodriguez. oaspeţii egalează. Arbitrul acordă în mod Rezerve: 12. Fraisl Martin – 5. Lossemy 
eronat penalty la un presupus fault al lui Karaboue, 99. Eduard Florescu, 17. Ovidiu Dunărea putea egala 10 minute mai târziu. 
Ţenea asupra lui Diego Frabbrini pe care PiţianMiron l-a faultat în supafaţa de pedeapsă 
acelaţi Rodriguez îl transformă şi de data pe Ndiaye Mediop dar Silviu Pană iroseşte Antrenor: Costel Enache
asta cu puţin noroc.lovitura de la 11 metri. Şutează slab în Au arbitrat: Cătălin Popa (Piteşti) - 

dreapta lui Pap care a reuşit să devieze Dunărea nu cedează iar eforturile sale vor Vladimir Urzică (Piatra Neamţ), Daniel 
balonul în bară şi de acolo faza s-a stins. fi răsplătite în minutul 84 când neobositul, Mitruţi (Craiova); Rezervă: George 

Ndiaye Mediop reia cu latul din 6 metri Elevii lui Dan Alexa reuşesc până la urmă Rădulescu (Bucureşti)
după un corner de pe dreapta.egalarea. După ce în minutul 28, Hamidou Observatori: Cornel Fecioru (Bucureşti), 

a trimis cu effect la colţul lung, puţin pe Dunărea obţine a 3-a victorie stagională şi Viorel Anghelinei (Galaţi – LPF)
lângă bara lateral, tot el, un minut mai urcă deocamdată pe 5 cu 12 puncte, cu 2 Cartonaşe galbene: G. Simion (10'), A. 
târziu îl serveşte perfect pe Bodo Kanda mai puţine decât ocupanta locului I, FCSB Dobrosavlevici (49'), S. Cucu (51'), C. 
care reia cu latul din 11-12 metri, pe jos, în care va juca duminică la Cluj cu campioana Straton (90+4') / R. Oaidă (18').

Ziua de 15 
septembrie 2018 va 
rămâne definitiv în 
sufletul lui Ionuţ 
Ţenea. Titular 
incontestabil în 
sezonul trecut când a 
pus serios umărul la 
promovarea Dunării, 
Ţenea a debutat 
sâmbătă în liga I, 
profitând de absenţa 
lui Filip Gligorov. 
Fundaşul care a 
împlinit în martie 22 
de ani a fost titular şi 
integralist având o 
evoluţie bună pe 
flancul drept al 
defensivei noastre în 
ciuda faptului că a provocat penaltyul din 
startul părţii a doua, acordat în mod gratuit 
de centralul Cătălin Popa. “Ţenea a revenit 
după o perioadă ceva mai lungă şi se pare 
că nu a fost depăşit de importanţa jocului. 
E un câştig pentru noi” a declarat după 
meci preşedintele executive, Florin Brişan.

Prestaţia sa a fost aplaudată în dese 
rânduri de cei peste 2500 de spectatori 
prezenţi la meciul pe care Dunărea l-a 
câştigat finalmente cu 3-2.

n Liga I Betano / Et. 9: Dunărea Călăraşi – FC Botoşani 3-2 (2-1)

Clasament

Etapa a 8-a / Rezultate
Concordia Chiajna - Sepsi Sf Gheorghe 0-3
Au marcat: Tandia (76', 90'), Nouvier (90')
Dinamo Bucureşti - Astra Giurgiu 1-2
Au marcat: Subotic (88') / Alibec (13'), Moise (66')
Dunărea Călăraşi - FC Botoşani 3-2
Au marcat: Kanda (29'), Dobrosavlevici (37'), Mediop (84') / 
Rodriguez (11' – pen., 52' – pen.)
Gaz Metan Mediaş - U Craiova 3-2
Au marcat: Constantin (11'), Fortes (26), Cristea (82') / 
Mitriţă (8'), Koljic (75')
FC Voluntari - Politehnica Iaşi 2-3
Au marcat: Căpăţînă (56'), Malfleury (79') / Cioinac (13'), Sin 
(36'), Mihăescu (90')
CFR Cluj - FCSB 1-1
Au marcat: Ţucudean (48') / Coman (24')
FC Viitorul - FC Hermannstadt 1-0
A marcat: I. Hagi (29' – pen.)

1. FCSB 8 4 3 1 19-9 15
2. Astra Giurgiu 8 3 5 0 10-5 14
3. Sepsi OSK 8 4 2 2 9-4 14
4. Gaz Metan 8 4 2 2 11-11 14
5. CFR Cluj 8 3 4 1 10-7 13
6. FC Viitorul 8 4 1 3 9-8 13
7. Dunărea 8 3 3 2 9-8 12
8. U Craiova 8 3 2 3 15-9 11
9. Politehnica Iaşi 8 3 2 3 9-13 11
10. Dinamo 8 3 1 4 12-16 10
10. FC Botoşani 8 1 5 2 11-11 8
12. Hermannstadt 8 2 1 5 7-9 7
13. Concordia 8 2 1 5 6-14 7
14. FC Voluntari 8 0 2 6 6-19 2

n Vineri, 21 septembrie
Ora 18.00 Sepsi  Sf Gheorghe – FC Voluntari
Ora 21.00 Politehnica Iaşi – Dinamo
n Sâmbătă, 22 septembrie 
Ora 15.00 FC Hermannstadt – CFR Cluj
Ora 18.00 FC  Botoşani – Concordia Chijana
Ora 21.00 U Craiova – FC Viitorul
n Duminică, 23 septembrie
Ora 21.00 FCSB – Dunărea Călăraşi
n Luni, 24 septembrie
Ora 21.00 Astra Giurgiu  – Gaz  Metan Mediaş
Partidele vor fi transmise în direct de LOOK TV / PLUS, 
DIGI SPORT şi TELEKOM SPORT.

Etapa a 9-a

Dunărea Călăraşi începe să devină un competitor serios în 
primul său sezon de liga I. Sâmbătă, după amiază, elevii lui 
Dan Alexa au produs o nouă bucurie învingând, la capătul 
unui meci de...infarct puternica echipă FC Botoşani, cu 
scorul de 3-2. „În momentul acesta am demonstrat că nu 
mai suntem o candidată certă la retrogradare. Sumt 
mulţumit de determinarea pe care au arătat-o elevii mei. 
N-au cedat deţi am avut multe momente în care am 
suferit. Au fost erori de arbitraj şi ne-au lipsit şi câţiva 
jucători de bază. Am făcut unele improvizaţii dar până la 
urmă a ieşit bine. Felicit Botoşaniul care a arătat ca o 
echipă foarte bună. Una peste alta sunt mulţumit” a 
declarat după joc antrenorul Dunării, Dan Alexa care a 
mulţumit şi publicului pentru susţinere. „Poate că astăzi n-
au venit atât de mulţi ca în meciul cu CFR Cluj dar în mod 
cert au fost mai aproape de băieţi. Suporterii au fost la 
înalţime şi pentru asta le mulţumesc” a mai adăugat Alexa.

După 8 etape, Dunărea a strâns 12 puncte, o „ţintă” greu de 
imaginat la începutul campionatului. „Sunt 12 puncte pe 
care nu le preconizam la începutul sezonului. Muncim ca să 
strângem cât mai multe puncte pentru că vrem să ne 
clasăm pe un loc cât mai bun” a conchis tehnicianul 
„galben – albaştrilor”.

Pentru Dunărea urmează două examene extrem de dificile, 
ambele în deplasare. Duminica viitoare, echipa noastră va 
întâlni la Voluntari, vicecampioana FCSB iar pe 29 
septembrie va evolua la Chiajna împotriva Concordiei.

partida cu Poli Iaşi din etapa a 6-a, tot După primele 8 etape 
la Călăraşi, Bodo Kanda marca primul disputate, Dunărea are un 
său gol în liga I.

golaveraj pozitiv, 9-8. În topul 
Tot cu 2 goluri figurează şi Ndiaye 

golgeterilor conduc nu mai Mediop, el înscriind golul victoriei, în 
puţin de 3 jucători, fiecare cu minutul 84. Atacantul senegalez de 27 

de ani şi-a trecut pentru prima oară, câte două reuşite în cont.
sub tricoul Dunării, numele pe lista 

E vorba de Alin Dobrosavlevici cel care golgeterilor în etapa a 4-a, el marcând 
sâmbătă în partida de la Călăraşi cu FC golul „galben – albaştrilor” în partida 
Botoşani a marcat un gol cu capul din de acasă cu U Craiova, scor 1-3.
cornerul bătut de Bodo Kanda (min. În clasament, cu câte o reuşită, au 
29) şi l-a ajutat şi pe Mediop să intrat Georgian Honciu (golul victoriei 
marcheze golul victoriei. Fundaşul de la Ovidiu cu FC Viitorul din etapa 
nostru a reluat cu capul cornerul întâi), Silviu Pană (golul remizei 
executat de Alex Munteanu, balonul a Dunării de la Giurgiu cu Astra, din 
fost respins în faţă de Eduard Pap runda a 5-a) şi Vali Alexandru (golul 2 
până la Mediop care l-a învins din a al Dunării în partida de acasă cu Poli 
doua încercare pe goalkeeperul Iaşi).
oaspeţilor. Primul său gol pentru Şase din cele 9 goluri au fost marcate 
Dunărea l-a înscris la Tg. Mureş, în de Dunărea acasă iar 3, în deplasare.
etapa a 3-a, cu Hermannstadt, reuşita 
sa din minutul 90 aducând o remiză 
preţioasă echipei noastre.
Pe primul loc se află şi Bodo Kanda 
care sâmbătă a reuşit primul gol al 
Dunării în minutul 29. Hamidou Keyta 
i-a dat o pasă perfectă, Kanda şutând 
pe jos pe sub Pap direct în plasă. În 

Preşedintele executiv, Florin Brişan, a trăit ca toţi ceilalţi la părut că echipa noastră a avut o cădere mai mult de moral 
intensitate maximă partida pe care Dunărea a susţinut-o dar se pare că şi-a revenit.”
sâmbătă acasă în faţa celor de la FC Botoşani şi pe care a 

Înaintea jocurilor rămase de disputat, Dunărea se află pe un câştigat-o cu 3-2. „A fost greu, foarte greu. Mă aşteptam la 
onorant loc 5 cu 12 puncte. “Am strâns 12 puncte şi asta un meci greu dar se pare că ne-au mai ajutat şi arbitrii să fie 
contează cel mai mult. Important e că ne câştigăm punctele şi mai greu.” avea să declare imediat după finalul duelului 
acasă.. Se pare că am reuşit să-i mobilizăm în ultimele zile Brişan care a continuat “Eu zic că a fost un meci bun, frumos, 
pentru că erau un pic demoralizaţi, dar eu zic că a fost bine. plăcut ochiului pentru cine priveşte din afară. Pentru cine e  
Urmează un meci foarte greu, sper ca băieţii să-mi facă un implicat, a fost mai mult un meci de infarct. Am avut cele 
cadou de ziua mea, cu FCSB” a conchis preşedintele Dunării.mai mari emoţii după ce au egalat adversarii nostri. Mi s-a 

n Dunărea Călăraşi

Victorie la capătul 
unui meci de infarct!

Florin Brişan: Mă aşteptam la un meci greu, dar se 
pare că ne-au ajutat şi arbitrii să fie şi mai greu!

n Dunărea Călăraşi n Dunărea Călăraşi

Dan Alexa: Sunt mulţumit 
de determinarea pe care au 

arătat-o elevii mei

A. Dobrosavlevici, B. Kanda şi N. 
Mediop, primii în topul golgeterilor!

Clasamentul golgeterilor

2 goluri: Alin Dobrosavlevici, 
Bodo Kanda, Ndiaye Mediop

1 gol: Georgian Honciu, Silviu 
Pană, Valentin Alexandru

Ionuţ Ţenea 
a debutat în Liga I!

care ar trebui să le facem în 
fiecare an. Am discutat chiar şi cu 
copiii de anul Centenarului şi 
cred că putem să facem ceva 
fiecare în localitatea noastră 
fiecare dintre noi, vorbesc de 
edilul şef al localităţii, ca să 
devenim mai buni. Şi eu am spus 
că este imposibil ca în fiecare 
comună să nu existe cel puţin 10-Este unul dintre cei mai longevivi reuşeşte să ajute aproape pe 

12 evenimente care pe parcursul primari din judeţul Călăraşi. toată lumea, încercând până la 
anului ar putea să marcheze Nicolae Pandea conduce fără urmă să contribuie la dezvoltarea 
sărbători importante şi acolo cred întrerupere din 1990 comuna judeţului şi a tuturor localităţilor. 
că putem să-i adunăm pe oameni Ştefan cel Mare iar rezultatele Lucru care mi se pare că este 
şi să încercăm să-i facem mai buni. muncii sale au fost de fiecare normal. 
Sau să ne facem cu toţii mai buni, data appreciate de cetăţeni. î Îmi aduc aminte că în 2-3 
să nu exagerăm că nici noi nu Din fire optimist, Pandea ştie cum rânduri şi dumneavoastră aţi fost 
suntem perfecţi.să treacă peste greutăţi şi cu „ofertat” de colegi să conduceţi 

toate acestea comuna Ştefan cel această organizaţie judeţeană dar î O să vă adresez o ultimă 
Mare a intrat de mult în rândul aţi refuzat întrebare deşi ştiu răspunsul. În 
localităţilor civilizate. cazul referendumului privind 

Da, pentru mine ar fi fost destul L-am reîntâlnit sâmbătă pe familia, pentru ce aţi opta şi de 
de dificil pentru că având şi acea primarul Pandea, chiar la ce?
funcţie de la Asociaţia Comunelor dumnealui acasă, la Ştefan cel 
demarcaţia ar fi fost un pic mai Mi se pare că nici nu mai trebuia Mare, fiind co-autorul a două 
grea de făcut. Trebuia să mă pusă întrebarea. Eu, în educaţia evenimente în care au fost 
implic şi poate aş fi intrat în mea, în formarea mea angrenaţi elevi ai unei şcoli din 
coliziune cu unii dintre colegii de profesională şi mai departe în tot localitate. Domnia sa avut 
la alte partide şi nu mi-am dorit ceea ce am realizat ca şi primar amabilitatea să ne ofere şi câteva 
asta niciodată. Am mai avut astfel automat că sunt de partea familiei cuvinte
de experienţe. Am mai avut constituită dintre un bărbat şi o 
primari chiar de comune care au femeie. Nu ştiu dacă e 

î Domnule primar Pandea, cum E adevărat că mai greu, unii dintre partidul pe care dumneavoastră l- ajuns preşedinţi la organizaţiile tradiţională, asta e normală. Adică 
a fost până acum 2018 din punct angajaţii primăriei au fost un pic aţi slujit de la bun început. Cum judeţene, nu neapărat de la PSD, familia normală, căsătoria trebuie 
de vedere al activităţii supăraţi dar toată lumea a venit la „vă descurcaţi” şi în această cunosc cel putin 2 de la PNL care să fie între un bărbat şi o femeie 
desfăşurate în cadrul muncă, toată lumea şi-a făcut ipostază? în maximum 3 luni au renunţat la pentru că dacă ar fi numai 
administraţiei publice locale? A datoria şi e în regulă. calitatea de preşedinte de căsătorii între persoane de acelaşi În continuare cred că reuşesc să fost greu? asociaţie de la comune pentru că sex asta ar însemna că în 50 de ani î De când vă ştiu sunteţi foarte fiu la fel ca şi înainte, fără niciun 

populaţia globului ar dispărea. Nu Da. Anul ăsta a fost dificil pentru nu poţi să faci indiferent cât ai optimist.  fel de problemă. Reuşesc să fac 
ştiu dacă cineva are intenţia să... noi, pentru comuna noastră, vrea. Nu, nu reuşeşti. Una este să demarcaţia între activitatea Dacă nu am fi optimişti iar s-ar probabil extratereştrii ar putea să pentru că am funcţionat un pic poţi să ajuţi, să sprijini, alta este politică şi cea de primar şi chiar de întâmpla ceva şi probabil că aibă o asemenea idee, dar e o mai greu din punct de vedere să fii direct în funcţia respectivă. preşedinte al filialei judeţene societatea nu ar mai evolua. mare prostie.financiar. În 2016 având  fonduri Călăraşi al Asociaţiei Comunelor. î În anul Centenarului parcă europene în buget să spunem aşa, î De-a lungul timpului, aţi făcut Colegii mei au găsit şi înainte de a Sigur că sunt şi unii care vorbesc suntem mai dezbinaţi ca în excedentul bugetar am avut o demarcaţie foarte clară între fi fiul meu preşedintele altfel dar nu cred că e cazul mai oricând...avansul de la AFIR şi abia acum activitatea de primar şi cea de organizaţiei judeţene PSD sprijin ales la noi, popor creştin-ortodox 

reuşim să primim bani pentru a om angrenat în politică. Acum vă Nu ştiu de ce, eu am participat la mine, găsesc şi acum şi mă cu tradiţii, cu valori. Nu putem să 
putea funcţiona până la sfârşitul aflaţi într-o situaţie inedită în chiar săptămâna trecută la un bucur că, din postura de fim de acord cu a;a ceva.
anului. Dar, aşa cum zice românul, sensul în care fiul Consiliu Profesoral la noi la şcolă, preşedinte al unei organizaţii 
„ne-am descurcat”. î Mulţumesc.dumneavoastră, Ciprian, conduce am punctat câteva evenimente pe politice mari şi importante Ciprian 

îmbolnăvire (febra, pete roşii pe În localităţile Borcea, 
urechi, corp, diaree cu sînge, Perişoru, Călăraşi, Constantin 
vomă cu sânge, hemoragii Brîncoveanu şi Călăraşii Vechi 
oculare) şi / sau moarte veţi 

evoluează Pesta Porcină suna medicul veterinar din 
Africană ! localitate.

Pentru a evita răspîndirea bolilor Aveţi obligaţia să ţineţi porcinele 
este interzis să aruncaţi închise în adăposturi!
cadavrele porcilor sau a altor Evitaţi intrarea nejustificată în 
animale!adăpost şi vizitele persoanelor 

străine! Este interzis să mutaţi porcii din 
Pentru porcii cu semne de exploataţie!

(POR) 2014–2020 şi au ca scop creşterea calităţii Guvernul a aprobat în şedinţa desfăşurată joia 
serviciilor medicale din faza prespitalicească.trecută proiectul HG privind aprobarea Notei de 
“La acest moment, parcul de autospeciale atât pentru fundamentare referitoare la necesitatea şi 
serviciile publice de ambulanţă, cât şi pentru SMURD oportunitatea efectuării cheltuielilor pentru 
este învechit. La nivelul Serviciilor de Ambulanţă îmbunătăţirea capacităţii de intervenţie la 
Judeţene, peste 1000 de ambulanţe au peste 500.000 urgenţele medicale în România prin achiziţia a 
de kilometri parcurşi în regim de urgenţă, iar 450 dintre peste 1200 de ambulanţe. 
acestea au peste 600.000 de kilometri în condiţiile în 
care durata optimă de exploatare este de 200.000-Astfel se vor achiziţiona 242 ambulanţe de tip A, 375 
300.000 de kilometri. Zilnic peste 400 de autospeciale ambulanţe de tip B4x2, 505 ambulanţe de tip B4x4 şi 122 
ale serviciilor judeţene şi ale SMURD sunt scoase din ambulanţe de tip C, în valoare totală de 476.857.000 lei, 
stare de operativitate  din cauza defecţiunilor tehnice, finanţarea proiectelor realizându-se din fonduri externe 
iar în multe cazuri înlocuirea este lor este imposibil de nerambursabile şi de la bugetul de stat, în limita sumelor 
realizat.” a declarat senatorul PSD Călăraşi, Roxana anuale aprobate. Proiectele au fost depuse spre 
Paţurcă.finanţare din fondurile Programului Operaţional Regional 

beneficiarul finanţării cei care doresc să acceseze sau au Agenţia pentru Finanţarea 
nerambursabile. AFIR nu va solicita accesat PNDR să ia legătura cu Investiţiilor Rurale atrage atenţia 
niciodată sume de bani pentru colegii mei din structurile teritoriale. solicitanţilor şi beneficiarilor de 
depunerea unor proiecte şi, cu atât Mai mult, accentuez faptul că toate fonduri europene prin Programul 
mai mult, nu va realiza vreun demers contractele de finanţare se semnează Naţional de Dezvoltare Rurală 
care să pericliteze egalitatea de la sediile Centrelor Regionale sau 

2014 – 2020 să fie vigilenţi şi să şanse a solicitanţilor. Oficiilor Judeţene ale AFIR şi nu în 
nu permită apariţia unor situaţii altă parte.” a ţinut să precizeze  „În ultima vreme am întâlnit câteva infracţionale cu impact financiar directorul general AFIR, Adrian situaţii grave în care oameni de bună 
produse de persoane care nu au CHESNOIU.credinţă au fost înşelaţi şi păgubiţi 
nicio legătură cu AFIR. de diferite persoane al căror scop nu AFIR face acest demers de informare 
Astfel, facem încă o dată precizarea este altul decât acela de a induce în în urma semnalelor venite din partea 
că relaţia contractuală este directă şi eroare şi de a-şi însuşi sume de bani unor beneficiari şi din mass-media, 
are loc numai între Agenţie, prin prin fraudă. Sunt preocupat de ultimul caz fiind consemnat zilele 
structurile sale teritoriale regionale această situaţie şi atrag atenţia ca, acestea în localitatea Lugoj, judeţul 
sau judeţene şi solicitantul/ la orice nelămurire sau suspiciune, Timiş.

n Ştefan cel Mare

N. Pandea: Anul acesta a fost până
acum dificil dar ne-am descurcat

În atenţia crescătorilor 
de porcine!

n DSVSA Călăraşi

Guvernul a aprobat achiziţia a 1.200 de 
ambulanţe pentru serviciile judeţene SMURD

n AGROINFO

Contractele de finanţare a proiectelor aferente 
PNDR 2014 - 2020 sunt semnate numai la sediul 

Centrelor Regionale sau Oficiilor Judeţene ale AFIR

SC KARAION ELEGANCE SRL declară 
pierdut Certificatul Constatator cu nr. 11977 
/ 14.06.2007 emis conform Legii 359/2004.

ANUNŢ PIERDERE
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CFR. Următorul examen va fi susţinut 
duminica viitoare la Voluntari, acolo unde 
Dan Alexa&Co se vor duela cu FCSB.

Dunărea Călăraşi - FC 
Botoşani 3-2 (2-1)

Au marcat: Au marcat: Baudoin Kanda 
(29'), Alin Dobrosavlevici (37'), Mediop 
Ndiaye (84'), respectiv Emanuel Rodriguez 
(11' - penalty, 52' - penalty). 
n Dunărea Călăraşi: 25. Cătălin Straton – 
3. Ionuţ Ţenea, 17. Alin Dobrosavlevici 
(cpt), 4. Cristi Puşcaş, 27. Gaston Mendy – 
55. Alexandru Bourceanu (89. Georgian 
Honciu, 46') – 11. Bodo Kanda, 5. Gabriel 
Simion (8. Stelian Cucu, 63'), 15. Silviu 
Pană, 21. Hamidou Keyta (22. Alexandru 
Munteanu, 70') – 29. Ndiaye Mediop
Rezerve: 1. Cezar Lungu – 9. Nicolae 

stânga lui Pap.Dan Alexa şi-a dorit foarte mult Carnat, 19. Valentin Alexandru, 20. 
victoria sâmbătă, în partida de acasă Botoşaniul putea trece în avantaj însă Bogdan Şandru

albanezul Enriko Papa trimite în bară în cu FC Botoşani, din cadrul etapei a 8-a Antrenor: Dan Alexa
minutul 33.şi a obţinut-o. Cu mari sacrificii, dar n FC Botoşani: 1. Eduard Pap – 19. Andrei 
Dunărea trece în avantaj în minutul 37. absolut meritat! Patache (23. Andrei Dumitraş, 67'), 3. 
Kanda execută magistral un corner de pe Andrei Burcă, 4. George Miron, 11. 
stânga iar din careu, Alin Dobrosavlevici Aristeidis Soiledis – 26. Răzvan Oaidă, 8. Oaspeţii au deschis scorul relativ repede. 
reia cu capul fără speranţe pentru portarul Emanuel Rodriguez (88. Marko Brekalo, În minutul 15, dintr-o imprudenţă, Gabi 
Pap. 88') – 21. Diego Fabbrini, 67. Enriko Papa Simion îl “culcă” în careu pe masivul Mihai 

(10. Hervin Ongenda, 64'), 7. Cătălin Roman iar centralul piteştean Cătălin Popa 2-1 este scorul cu care se încheie prima 
Golofca – 9. Mihai Romandictează penalty transformat cu ceva parte însă la nici 7 minute de la reluare, 

şanse de Emanuel Rodriguez. oaspeţii egalează. Arbitrul acordă în mod Rezerve: 12. Fraisl Martin – 5. Lossemy 
eronat penalty la un presupus fault al lui Karaboue, 99. Eduard Florescu, 17. Ovidiu Dunărea putea egala 10 minute mai târziu. 
Ţenea asupra lui Diego Frabbrini pe care PiţianMiron l-a faultat în supafaţa de pedeapsă 
acelaţi Rodriguez îl transformă şi de data pe Ndiaye Mediop dar Silviu Pană iroseşte Antrenor: Costel Enache
asta cu puţin noroc.lovitura de la 11 metri. Şutează slab în Au arbitrat: Cătălin Popa (Piteşti) - 

dreapta lui Pap care a reuşit să devieze Dunărea nu cedează iar eforturile sale vor Vladimir Urzică (Piatra Neamţ), Daniel 
balonul în bară şi de acolo faza s-a stins. fi răsplătite în minutul 84 când neobositul, Mitruţi (Craiova); Rezervă: George 

Ndiaye Mediop reia cu latul din 6 metri Elevii lui Dan Alexa reuşesc până la urmă Rădulescu (Bucureşti)
după un corner de pe dreapta.egalarea. După ce în minutul 28, Hamidou Observatori: Cornel Fecioru (Bucureşti), 

a trimis cu effect la colţul lung, puţin pe Dunărea obţine a 3-a victorie stagională şi Viorel Anghelinei (Galaţi – LPF)
lângă bara lateral, tot el, un minut mai urcă deocamdată pe 5 cu 12 puncte, cu 2 Cartonaşe galbene: G. Simion (10'), A. 
târziu îl serveşte perfect pe Bodo Kanda mai puţine decât ocupanta locului I, FCSB Dobrosavlevici (49'), S. Cucu (51'), C. 
care reia cu latul din 11-12 metri, pe jos, în care va juca duminică la Cluj cu campioana Straton (90+4') / R. Oaidă (18').

Ziua de 15 
septembrie 2018 va 
rămâne definitiv în 
sufletul lui Ionuţ 
Ţenea. Titular 
incontestabil în 
sezonul trecut când a 
pus serios umărul la 
promovarea Dunării, 
Ţenea a debutat 
sâmbătă în liga I, 
profitând de absenţa 
lui Filip Gligorov. 
Fundaşul care a 
împlinit în martie 22 
de ani a fost titular şi 
integralist având o 
evoluţie bună pe 
flancul drept al 
defensivei noastre în 
ciuda faptului că a provocat penaltyul din 
startul părţii a doua, acordat în mod gratuit 
de centralul Cătălin Popa. “Ţenea a revenit 
după o perioadă ceva mai lungă şi se pare 
că nu a fost depăşit de importanţa jocului. 
E un câştig pentru noi” a declarat după 
meci preşedintele executive, Florin Brişan.

Prestaţia sa a fost aplaudată în dese 
rânduri de cei peste 2500 de spectatori 
prezenţi la meciul pe care Dunărea l-a 
câştigat finalmente cu 3-2.

n Liga I Betano / Et. 9: Dunărea Călăraşi – FC Botoşani 3-2 (2-1)

Clasament

Etapa a 8-a / Rezultate
Concordia Chiajna - Sepsi Sf Gheorghe 0-3
Au marcat: Tandia (76', 90'), Nouvier (90')
Dinamo Bucureşti - Astra Giurgiu 1-2
Au marcat: Subotic (88') / Alibec (13'), Moise (66')
Dunărea Călăraşi - FC Botoşani 3-2
Au marcat: Kanda (29'), Dobrosavlevici (37'), Mediop (84') / 
Rodriguez (11' – pen., 52' – pen.)
Gaz Metan Mediaş - U Craiova 3-2
Au marcat: Constantin (11'), Fortes (26), Cristea (82') / 
Mitriţă (8'), Koljic (75')
FC Voluntari - Politehnica Iaşi 2-3
Au marcat: Căpăţînă (56'), Malfleury (79') / Cioinac (13'), Sin 
(36'), Mihăescu (90')
CFR Cluj - FCSB 1-1
Au marcat: Ţucudean (48') / Coman (24')
FC Viitorul - FC Hermannstadt 1-0
A marcat: I. Hagi (29' – pen.)

1. FCSB 8 4 3 1 19-9 15
2. Astra Giurgiu 8 3 5 0 10-5 14
3. Sepsi OSK 8 4 2 2 9-4 14
4. Gaz Metan 8 4 2 2 11-11 14
5. CFR Cluj 8 3 4 1 10-7 13
6. FC Viitorul 8 4 1 3 9-8 13
7. Dunărea 8 3 3 2 9-8 12
8. U Craiova 8 3 2 3 15-9 11
9. Politehnica Iaşi 8 3 2 3 9-13 11
10. Dinamo 8 3 1 4 12-16 10
10. FC Botoşani 8 1 5 2 11-11 8
12. Hermannstadt 8 2 1 5 7-9 7
13. Concordia 8 2 1 5 6-14 7
14. FC Voluntari 8 0 2 6 6-19 2

n Vineri, 21 septembrie
Ora 18.00 Sepsi  Sf Gheorghe – FC Voluntari
Ora 21.00 Politehnica Iaşi – Dinamo
n Sâmbătă, 22 septembrie 
Ora 15.00 FC Hermannstadt – CFR Cluj
Ora 18.00 FC  Botoşani – Concordia Chijana
Ora 21.00 U Craiova – FC Viitorul
n Duminică, 23 septembrie
Ora 21.00 FCSB – Dunărea Călăraşi
n Luni, 24 septembrie
Ora 21.00 Astra Giurgiu  – Gaz  Metan Mediaş
Partidele vor fi transmise în direct de LOOK TV / PLUS, 
DIGI SPORT şi TELEKOM SPORT.

Etapa a 9-a

Dunărea Călăraşi începe să devină un competitor serios în 
primul său sezon de liga I. Sâmbătă, după amiază, elevii lui 
Dan Alexa au produs o nouă bucurie învingând, la capătul 
unui meci de...infarct puternica echipă FC Botoşani, cu 
scorul de 3-2. „În momentul acesta am demonstrat că nu 
mai suntem o candidată certă la retrogradare. Sumt 
mulţumit de determinarea pe care au arătat-o elevii mei. 
N-au cedat deţi am avut multe momente în care am 
suferit. Au fost erori de arbitraj şi ne-au lipsit şi câţiva 
jucători de bază. Am făcut unele improvizaţii dar până la 
urmă a ieşit bine. Felicit Botoşaniul care a arătat ca o 
echipă foarte bună. Una peste alta sunt mulţumit” a 
declarat după joc antrenorul Dunării, Dan Alexa care a 
mulţumit şi publicului pentru susţinere. „Poate că astăzi n-
au venit atât de mulţi ca în meciul cu CFR Cluj dar în mod 
cert au fost mai aproape de băieţi. Suporterii au fost la 
înalţime şi pentru asta le mulţumesc” a mai adăugat Alexa.

După 8 etape, Dunărea a strâns 12 puncte, o „ţintă” greu de 
imaginat la începutul campionatului. „Sunt 12 puncte pe 
care nu le preconizam la începutul sezonului. Muncim ca să 
strângem cât mai multe puncte pentru că vrem să ne 
clasăm pe un loc cât mai bun” a conchis tehnicianul 
„galben – albaştrilor”.

Pentru Dunărea urmează două examene extrem de dificile, 
ambele în deplasare. Duminica viitoare, echipa noastră va 
întâlni la Voluntari, vicecampioana FCSB iar pe 29 
septembrie va evolua la Chiajna împotriva Concordiei.

partida cu Poli Iaşi din etapa a 6-a, tot După primele 8 etape 
la Călăraşi, Bodo Kanda marca primul disputate, Dunărea are un 
său gol în liga I.

golaveraj pozitiv, 9-8. În topul 
Tot cu 2 goluri figurează şi Ndiaye 

golgeterilor conduc nu mai Mediop, el înscriind golul victoriei, în 
puţin de 3 jucători, fiecare cu minutul 84. Atacantul senegalez de 27 

de ani şi-a trecut pentru prima oară, câte două reuşite în cont.
sub tricoul Dunării, numele pe lista 

E vorba de Alin Dobrosavlevici cel care golgeterilor în etapa a 4-a, el marcând 
sâmbătă în partida de la Călăraşi cu FC golul „galben – albaştrilor” în partida 
Botoşani a marcat un gol cu capul din de acasă cu U Craiova, scor 1-3.
cornerul bătut de Bodo Kanda (min. În clasament, cu câte o reuşită, au 
29) şi l-a ajutat şi pe Mediop să intrat Georgian Honciu (golul victoriei 
marcheze golul victoriei. Fundaşul de la Ovidiu cu FC Viitorul din etapa 
nostru a reluat cu capul cornerul întâi), Silviu Pană (golul remizei 
executat de Alex Munteanu, balonul a Dunării de la Giurgiu cu Astra, din 
fost respins în faţă de Eduard Pap runda a 5-a) şi Vali Alexandru (golul 2 
până la Mediop care l-a învins din a al Dunării în partida de acasă cu Poli 
doua încercare pe goalkeeperul Iaşi).
oaspeţilor. Primul său gol pentru Şase din cele 9 goluri au fost marcate 
Dunărea l-a înscris la Tg. Mureş, în de Dunărea acasă iar 3, în deplasare.
etapa a 3-a, cu Hermannstadt, reuşita 
sa din minutul 90 aducând o remiză 
preţioasă echipei noastre.
Pe primul loc se află şi Bodo Kanda 
care sâmbătă a reuşit primul gol al 
Dunării în minutul 29. Hamidou Keyta 
i-a dat o pasă perfectă, Kanda şutând 
pe jos pe sub Pap direct în plasă. În 

Preşedintele executiv, Florin Brişan, a trăit ca toţi ceilalţi la părut că echipa noastră a avut o cădere mai mult de moral 
intensitate maximă partida pe care Dunărea a susţinut-o dar se pare că şi-a revenit.”
sâmbătă acasă în faţa celor de la FC Botoşani şi pe care a 

Înaintea jocurilor rămase de disputat, Dunărea se află pe un câştigat-o cu 3-2. „A fost greu, foarte greu. Mă aşteptam la 
onorant loc 5 cu 12 puncte. “Am strâns 12 puncte şi asta un meci greu dar se pare că ne-au mai ajutat şi arbitrii să fie 
contează cel mai mult. Important e că ne câştigăm punctele şi mai greu.” avea să declare imediat după finalul duelului 
acasă.. Se pare că am reuşit să-i mobilizăm în ultimele zile Brişan care a continuat “Eu zic că a fost un meci bun, frumos, 
pentru că erau un pic demoralizaţi, dar eu zic că a fost bine. plăcut ochiului pentru cine priveşte din afară. Pentru cine e  
Urmează un meci foarte greu, sper ca băieţii să-mi facă un implicat, a fost mai mult un meci de infarct. Am avut cele 
cadou de ziua mea, cu FCSB” a conchis preşedintele Dunării.mai mari emoţii după ce au egalat adversarii nostri. Mi s-a 

n Dunărea Călăraşi

Victorie la capătul 
unui meci de infarct!

Florin Brişan: Mă aşteptam la un meci greu, dar se 
pare că ne-au ajutat şi arbitrii să fie şi mai greu!

n Dunărea Călăraşi n Dunărea Călăraşi

Dan Alexa: Sunt mulţumit 
de determinarea pe care au 

arătat-o elevii mei

A. Dobrosavlevici, B. Kanda şi N. 
Mediop, primii în topul golgeterilor!

Clasamentul golgeterilor

2 goluri: Alin Dobrosavlevici, 
Bodo Kanda, Ndiaye Mediop

1 gol: Georgian Honciu, Silviu 
Pană, Valentin Alexandru

Ionuţ Ţenea 
a debutat în Liga I!

care ar trebui să le facem în 
fiecare an. Am discutat chiar şi cu 
copiii de anul Centenarului şi 
cred că putem să facem ceva 
fiecare în localitatea noastră 
fiecare dintre noi, vorbesc de 
edilul şef al localităţii, ca să 
devenim mai buni. Şi eu am spus 
că este imposibil ca în fiecare 
comună să nu existe cel puţin 10-Este unul dintre cei mai longevivi reuşeşte să ajute aproape pe 

12 evenimente care pe parcursul primari din judeţul Călăraşi. toată lumea, încercând până la 
anului ar putea să marcheze Nicolae Pandea conduce fără urmă să contribuie la dezvoltarea 
sărbători importante şi acolo cred întrerupere din 1990 comuna judeţului şi a tuturor localităţilor. 
că putem să-i adunăm pe oameni Ştefan cel Mare iar rezultatele Lucru care mi se pare că este 
şi să încercăm să-i facem mai buni. muncii sale au fost de fiecare normal. 
Sau să ne facem cu toţii mai buni, data appreciate de cetăţeni. î Îmi aduc aminte că în 2-3 
să nu exagerăm că nici noi nu Din fire optimist, Pandea ştie cum rânduri şi dumneavoastră aţi fost 
suntem perfecţi.să treacă peste greutăţi şi cu „ofertat” de colegi să conduceţi 

toate acestea comuna Ştefan cel această organizaţie judeţeană dar î O să vă adresez o ultimă 
Mare a intrat de mult în rândul aţi refuzat întrebare deşi ştiu răspunsul. În 
localităţilor civilizate. cazul referendumului privind 

Da, pentru mine ar fi fost destul L-am reîntâlnit sâmbătă pe familia, pentru ce aţi opta şi de 
de dificil pentru că având şi acea primarul Pandea, chiar la ce?
funcţie de la Asociaţia Comunelor dumnealui acasă, la Ştefan cel 
demarcaţia ar fi fost un pic mai Mi se pare că nici nu mai trebuia Mare, fiind co-autorul a două 
grea de făcut. Trebuia să mă pusă întrebarea. Eu, în educaţia evenimente în care au fost 
implic şi poate aş fi intrat în mea, în formarea mea angrenaţi elevi ai unei şcoli din 
coliziune cu unii dintre colegii de profesională şi mai departe în tot localitate. Domnia sa avut 
la alte partide şi nu mi-am dorit ceea ce am realizat ca şi primar amabilitatea să ne ofere şi câteva 
asta niciodată. Am mai avut astfel automat că sunt de partea familiei cuvinte
de experienţe. Am mai avut constituită dintre un bărbat şi o 
primari chiar de comune care au femeie. Nu ştiu dacă e 

î Domnule primar Pandea, cum E adevărat că mai greu, unii dintre partidul pe care dumneavoastră l- ajuns preşedinţi la organizaţiile tradiţională, asta e normală. Adică 
a fost până acum 2018 din punct angajaţii primăriei au fost un pic aţi slujit de la bun început. Cum judeţene, nu neapărat de la PSD, familia normală, căsătoria trebuie 
de vedere al activităţii supăraţi dar toată lumea a venit la „vă descurcaţi” şi în această cunosc cel putin 2 de la PNL care să fie între un bărbat şi o femeie 
desfăşurate în cadrul muncă, toată lumea şi-a făcut ipostază? în maximum 3 luni au renunţat la pentru că dacă ar fi numai 
administraţiei publice locale? A datoria şi e în regulă. calitatea de preşedinte de căsătorii între persoane de acelaşi În continuare cred că reuşesc să fost greu? asociaţie de la comune pentru că sex asta ar însemna că în 50 de ani î De când vă ştiu sunteţi foarte fiu la fel ca şi înainte, fără niciun 

populaţia globului ar dispărea. Nu Da. Anul ăsta a fost dificil pentru nu poţi să faci indiferent cât ai optimist.  fel de problemă. Reuşesc să fac 
ştiu dacă cineva are intenţia să... noi, pentru comuna noastră, vrea. Nu, nu reuşeşti. Una este să demarcaţia între activitatea Dacă nu am fi optimişti iar s-ar probabil extratereştrii ar putea să pentru că am funcţionat un pic poţi să ajuţi, să sprijini, alta este politică şi cea de primar şi chiar de întâmpla ceva şi probabil că aibă o asemenea idee, dar e o mai greu din punct de vedere să fii direct în funcţia respectivă. preşedinte al filialei judeţene societatea nu ar mai evolua. mare prostie.financiar. În 2016 având  fonduri Călăraşi al Asociaţiei Comunelor. î În anul Centenarului parcă europene în buget să spunem aşa, î De-a lungul timpului, aţi făcut Colegii mei au găsit şi înainte de a Sigur că sunt şi unii care vorbesc suntem mai dezbinaţi ca în excedentul bugetar am avut o demarcaţie foarte clară între fi fiul meu preşedintele altfel dar nu cred că e cazul mai oricând...avansul de la AFIR şi abia acum activitatea de primar şi cea de organizaţiei judeţene PSD sprijin ales la noi, popor creştin-ortodox 

reuşim să primim bani pentru a om angrenat în politică. Acum vă Nu ştiu de ce, eu am participat la mine, găsesc şi acum şi mă cu tradiţii, cu valori. Nu putem să 
putea funcţiona până la sfârşitul aflaţi într-o situaţie inedită în chiar săptămâna trecută la un bucur că, din postura de fim de acord cu a;a ceva.
anului. Dar, aşa cum zice românul, sensul în care fiul Consiliu Profesoral la noi la şcolă, preşedinte al unei organizaţii 
„ne-am descurcat”. î Mulţumesc.dumneavoastră, Ciprian, conduce am punctat câteva evenimente pe politice mari şi importante Ciprian 

îmbolnăvire (febra, pete roşii pe În localităţile Borcea, 
urechi, corp, diaree cu sînge, Perişoru, Călăraşi, Constantin 
vomă cu sânge, hemoragii Brîncoveanu şi Călăraşii Vechi 
oculare) şi / sau moarte veţi 

evoluează Pesta Porcină suna medicul veterinar din 
Africană ! localitate.

Pentru a evita răspîndirea bolilor Aveţi obligaţia să ţineţi porcinele 
este interzis să aruncaţi închise în adăposturi!
cadavrele porcilor sau a altor Evitaţi intrarea nejustificată în 
animale!adăpost şi vizitele persoanelor 

străine! Este interzis să mutaţi porcii din 
Pentru porcii cu semne de exploataţie!

(POR) 2014–2020 şi au ca scop creşterea calităţii Guvernul a aprobat în şedinţa desfăşurată joia 
serviciilor medicale din faza prespitalicească.trecută proiectul HG privind aprobarea Notei de 
“La acest moment, parcul de autospeciale atât pentru fundamentare referitoare la necesitatea şi 
serviciile publice de ambulanţă, cât şi pentru SMURD oportunitatea efectuării cheltuielilor pentru 
este învechit. La nivelul Serviciilor de Ambulanţă îmbunătăţirea capacităţii de intervenţie la 
Judeţene, peste 1000 de ambulanţe au peste 500.000 urgenţele medicale în România prin achiziţia a 
de kilometri parcurşi în regim de urgenţă, iar 450 dintre peste 1200 de ambulanţe. 
acestea au peste 600.000 de kilometri în condiţiile în 
care durata optimă de exploatare este de 200.000-Astfel se vor achiziţiona 242 ambulanţe de tip A, 375 
300.000 de kilometri. Zilnic peste 400 de autospeciale ambulanţe de tip B4x2, 505 ambulanţe de tip B4x4 şi 122 
ale serviciilor judeţene şi ale SMURD sunt scoase din ambulanţe de tip C, în valoare totală de 476.857.000 lei, 
stare de operativitate  din cauza defecţiunilor tehnice, finanţarea proiectelor realizându-se din fonduri externe 
iar în multe cazuri înlocuirea este lor este imposibil de nerambursabile şi de la bugetul de stat, în limita sumelor 
realizat.” a declarat senatorul PSD Călăraşi, Roxana anuale aprobate. Proiectele au fost depuse spre 
Paţurcă.finanţare din fondurile Programului Operaţional Regional 

beneficiarul finanţării cei care doresc să acceseze sau au Agenţia pentru Finanţarea 
nerambursabile. AFIR nu va solicita accesat PNDR să ia legătura cu Investiţiilor Rurale atrage atenţia 
niciodată sume de bani pentru colegii mei din structurile teritoriale. solicitanţilor şi beneficiarilor de 
depunerea unor proiecte şi, cu atât Mai mult, accentuez faptul că toate fonduri europene prin Programul 
mai mult, nu va realiza vreun demers contractele de finanţare se semnează Naţional de Dezvoltare Rurală 
care să pericliteze egalitatea de la sediile Centrelor Regionale sau 

2014 – 2020 să fie vigilenţi şi să şanse a solicitanţilor. Oficiilor Judeţene ale AFIR şi nu în 
nu permită apariţia unor situaţii altă parte.” a ţinut să precizeze  „În ultima vreme am întâlnit câteva infracţionale cu impact financiar directorul general AFIR, Adrian situaţii grave în care oameni de bună 
produse de persoane care nu au CHESNOIU.credinţă au fost înşelaţi şi păgubiţi 
nicio legătură cu AFIR. de diferite persoane al căror scop nu AFIR face acest demers de informare 
Astfel, facem încă o dată precizarea este altul decât acela de a induce în în urma semnalelor venite din partea 
că relaţia contractuală este directă şi eroare şi de a-şi însuşi sume de bani unor beneficiari şi din mass-media, 
are loc numai între Agenţie, prin prin fraudă. Sunt preocupat de ultimul caz fiind consemnat zilele 
structurile sale teritoriale regionale această situaţie şi atrag atenţia ca, acestea în localitatea Lugoj, judeţul 
sau judeţene şi solicitantul/ la orice nelămurire sau suspiciune, Timiş.

n Ştefan cel Mare

N. Pandea: Anul acesta a fost până
acum dificil dar ne-am descurcat

În atenţia crescătorilor 
de porcine!

n DSVSA Călăraşi

Guvernul a aprobat achiziţia a 1.200 de 
ambulanţe pentru serviciile judeţene SMURD

n AGROINFO

Contractele de finanţare a proiectelor aferente 
PNDR 2014 - 2020 sunt semnate numai la sediul 

Centrelor Regionale sau Oficiilor Judeţene ale AFIR

SC KARAION ELEGANCE SRL declară 
pierdut Certificatul Constatator cu nr. 11977 
/ 14.06.2007 emis conform Legii 359/2004.
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