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n PSD

Antrenorul Dan Alexa s-a despărţit 14, play – out), bilanţul însemnând 7 
miercuri de Dunărea Călăraşi, echipă pe victorii, 16 egaluri şi 17 înfrângeri, 
care a condus-o în calitate de „principal” golaveraj, 24-43. Alte 3 jocuri s-au 
încă din august 2017, când evolua în liga desfăşurat în cadrul Cupei României (2 
a 2-a. Sub conducerea sa, „galben – victorii şi o înfrângere), Dunărea 
albaştrii” au promovat în premieră în oprindu-se în sferturile competiţiei după 
liga 1. În cele 33 de partide din sezonul ce în optimi trecuse de FCSB!
2017-2018 al ligii a 2-a, cu el la timonă, Conducerea executivă a AFC Dunărea 
Dunărea a obţinut 27 de victorii, 5 2005 Călăraşi îi mulţumeşte lui Dan 
egaluri şi o înfrângere, terminând pe Alexa pentru munca depusă la Călăraşi, 
primul loc în clasament. încununată cu o promovare istorică în 
În liga 1 Betano, Dan Alexa a stat pe primul eşalon al ţării, în urmă cu un de 
banca Dunării în 43 de partide, din care zile şi îi urează mult succes, în 
40 în campionat (26, sezonul regulat şi continuare, în carieră.

î A fost o opţiune personală până vreţi dumneavoastră. Nu, factorul Dăncilă, noi iar facem la Călăraşi analiza pe care am făcut-o cu Primarul municipiului 
la urmă.local e cel care decide. Să nu-mi alegeri? Că pe sistemul ăsta, cam colegii, le-am explicat. Nu sunt Olteniţa, Petre Ţone, lider al 
Întotdeauna vom găsi argumente şi spuneţi mie că cele două primării mulţumit sub nicio formă. Păi în asta înseamnă.organizaţiei locale PSD a justificări. Pe mine m-a supărat PSD care au pierdut alegerile au fieful meu, Olteniţa rurală am 188 î Atunci să reformulez. Sunteţi trecut în revistă problemele cineva la Olteniţa, e preşedinte de de voturi de la USR-işti? Asta mă 

cu care se confruntă partidul organizaţie, acum 3 luni. I-am spus pune pe gânduri. Ăia sunt oameni 
că nici bună ziua nu-i mai dau. Nici bătrâni, acolo sunt case. Le-au din care face parte de peste 
nu l-am mişcat din funcţie, i-am dat venit toţi copiii acasă în duminica 25 de ani, în acest moment, 
tot concursul.Bineînţeles că s-a aia, de unde sunt plecaţi în lume?subliniind că PSD trebuie să reglat, şi-a cerut scuze, în sfârşit. î Pe listele suplimentare v-aţi se adune după eşecul de la Ne-am reglat. Păi dacă noi o să uitat? Aţi avut mulţi turişti?

europarlamentare iar dăm mereu pe afară că eu sunt şef Avem destui. 
şi tu eşti subaltern unde dracu' cetăţeanul să devină î Poate de acolo vin.
ajungem? Unde?prioritatea sa numărul 1.

Ştiu, ştiu dar nu putem proba nimic î Nu-i puţin cam “dubioasă” 
iar eu atâta timp cât nu pot proba tăcerea asta care s-a aşezat pe PSD 

î Pe cine aţi dori la conducerea nu voi spune nimic. Iar eu sunt Călăraşi? M-aşteptam, totuşi, chiar 
PSD-ului? foarte nemulţumit pentru că şi eu dacă a pierdut alegerile, ca în plan 

fac greşeli. Eu de exemplu nu am Eu, acum când vorbim, nu ştiu iar local PSD să rămână o voce critică 
stat de vorbă cu cei cu tabletele. dacă aş şti, nu vreau să vă spun. la adresa Puterii locale.  
Am stat de vorbă cu toţi preşedinţii Pentru că Viorica Dăncilă atâta Mai devreme vorbeam de spital, 
şi cu locţiitorii şi le-am spus să aibă timp cât este prim-ministru, după da? Încă o dată vă spun, am mai 
grijă, că au familii acasă, să părere mea, ar trebui să fie şi spus-o, mă ajută senzaţional de 
respecte ad litteram legea. Lucru preşedintele partidului. Pentru că mult senatoarea Roxana Paţurcă. 
pe care nu l-am făcut şi cu cei care acea dualitate preşedinte cu Eu mai am şi alte “uşi deschise” în 
au lucrat la tabletă iar în faţa mea premier n-a fost bună. Gândiţi-vă la Guvernul României, inclusiv Iulian 
influenţau alegătorii. În faţa mea!Grindeanu-Dragnea, gândiţi-vă la Iacomi mi-a deschis nişte uşi. Eu nu mulţumit de cum s-a descurcat fost influenţate de Rareş Bogdan. Tudose-Drganea, chiar şi Viorica î Da, s-au întâmplat astfel de uit de uşile pe care mi le-a deschis actuala conducere a PSD Călăraşi?Sau cele 7 PNL-iste în care a Dăncilă-Dragnea. Acum spune că situaţii şi la Călăraşi.Ciprian Pandea. Iar eu totdeauna câştigat PSD-ul au venit şi le-au Eu nu mă pot pronunţa pe întregul nu a fost ea însăşi. Probabil că am ştiut să-mi menţin relaţiile. Eu, Dar o făceau elegant. Un alegător a influenţat Viorica Dăncilă sau judeţ Călăraşi. După părerea mea trebuie s-o descânte cineva, nu nu e un secret pentru nimeni, spus că vrea să voteze decât pentru Dragnea. Exclus! Factorul local ce mă deranjează este că nu s-a ştiu, dar nu este în regulă. acum două-trei săptămâni am europarlamentare. N-a comentat, decide rezultatul unor alegeri. Dacă reuşit, pe judeţul Călăraşi, Schimbarea continuă nu aduce cerut reactivarea, dar cu adevărat în 10 secunde l-a întrebat dacă îi sunt în stare şi dacă se implică. câştigarea alegerilor.nimic bun, iar acuzele dintre noi ca reactivarea, lui Ciprian. Eu cred că invalidează votul la referendum. î Ce credeţi, la Călăraşi, vom î Diferenţa nu a fost mare.membri nu fac bine nimănui. Dacă dacă acum în special, Iulian Iacomi Cetăţeanul nu a răspuns. L-a vedea în toamnă alte alegeri? Vom aţi văzut aseară (n.r.joi, 13 iunie) Ştiu, totuşi este mult prea mic ca şi şi Roxana Paţurcă ar face lobby întrebat iar. Cetăţeanul era un om vedea alte săbii puse pe masă?dialogul dintre Oprişan şi Negoiţă, procent pentru că eu am câştigat pentru el, pentru a deveni secretar la vreo 50 de ani, un om simplu nu-s doi oameni de calitate 35% dar am voturi duble faţă de După părerea mea, suntem la de stat, am fi deştepţi, am da un care cred că s-a speriat de cuvântul niciunul, iar pe mine, ce mă unul care a câştigat cu 55% şi are o “impuse”, nu va depinde de noi. mesaj de unitate. invalidat, ce dracu' o fi înseamnând surprinde extraordinar la doamna localitate de 3.000 de oameni. Mie nu mi s-ar părea normal. î Şi nu s-a întâmplat nimic… o fi asta, şi a cerut să voteze şi la Viorica la care ţin foarte mult, e Călăraşiul e speranţa noastră Schimbarea stăpânilor e bucuria Nu s-a întâmplat nimic, ba mai aud referendum. Pentru că pe el cu cum poţi să-i ridici pe unii cu 14%? pentru coşul mare. Mă înţelegeţi?nebunilor. Până când o să o ţinem şi de contre prin ziare pe la Călăraşi tableta eu nu îl pot acuza pentru Cum poţi să ţi-l apropii pe unul care î Sigur, dar ca şi la Olteniţa, şi la aşa? Să zicem că doamna Viorica sau pe facebook. Nu e bine. După întrebare, dar e clar că era dirijată spune că la Focşani a pierdut Călăraşi, dacă am fi adunat pe 29 câştigă, da? Şi hotărăşte părerea mea, trebuie să ne întrebarea. În altă parte, întrebarea alegerile PSD Dragnea? Cum poate procentele, voturile obţinute de alegeri la Călăraşi, din nou. întoarcem cu faţa la electorat a fost „Vă dăm amândouă buletine, să mai facă parte din conducerea PSD şi Pro România, cred că v-aţi fi Indiferent cum îl cheamă, poate să pentru că efectiv ne-a dat o palmă. da?”, ce era să zică omul, „Nu, dă-ţării? situat şi la Călăraşi deasupra PNL-câştige să zicem “nea Ştefan”, am Dacă nu vom învăţa cât de cât, nu mi decât unul?” Cei care ştiau şi 

ului.  î Tot PSD Dragnea a câştigat folosit un nume care nu e în ne vom conserva avantajul pe care vroiau neapărat ceva spuneau că 
alegerile la Olteniţa. Fără discuţie. activitate să nu supăr pe niciunul că îl luasem până în aceste alegeri. Eu votează decât la europarlamentare. 

nu am de ce. Dacă se reuşeşte, la î Confuzia a existat vizavi de aveam impresia că vom câştiga Foarte mulţi au votat datorită PSD-ul, domnule! Nu există PSD 
primăvară, vreo moţiune de Ponta, Pro Români, PSD… Călăraşiul fluierând. Eu nu sunt îndemnurilor de la tabletă, că la Dragnea, nu există PSD Ponta, nu 
cenzură şi nu mai e doamna Viorica mulţumit cu 35% la Olteniţa. La tabletă au fost numai tineri.De ce l-am pierdut pe Meseşeanu? există PSD Năstase sau cine mai 

Anunţ privind lansarea Apelului de Selecţie nr. 5 în cadrul galbaraganse@baraganse.ro Beneficiarii sunt:
Grupului de Acţiune Locală “Bărăganul de Sud-Est”, aferent - La telefonul: 0744 667 492 – Mândruţescu Vlad; 0754 812 Tineri fermieri (persoană fizică înregistrată şi autorizată) în 
măsurilor: 329 - Nicola Daniel; 0744 539 132 – Mitulescu Alexandru; conformitate cu definiţia prevăzută la art.2 din R(UE) nr 
1. “(M2/6A) “Înfiinţare şi dezvoltare de afaceri non-agricole 0737 444 714 - Manea Cornel Rudolf 1305/2013, care se instalează ca unic şef al exploataţiei 
pe teritoriul GAL” agricole, pentru fermele cuprinse între 8.000-50.000 SO, care LA SEDIUL GAL EXISTĂ PE SUPORT TIPĂRIT INFORMAŢII 
2. “(M4/ 2B) SPRIJIN FORFETAR PENTRU INSTALARE DE desfăşoară activitatea principală în sectorul cultură mare/ DETALIATE AFERENTE MĂSURILOR LANSATE ÎN CADRUL 
TINERI FERMIERI” legumicol/ pomicultură/ creşterea albinelorACESTUI APEL DE SELECŢIE
3. “(M5/2A) ÎMBUNĂTĂŢIREA PERFORMANŢEI AGRICOLE A FONDURILE DISPONIBILE, aferente “(M4/ 2B) Sprijin forfetar 1. Pentru Măsura “(M2/6A). “Înfiinţare şi dezvoltare de 
EXPLOATAŢIIOR AGRICOLE DE PE TERITORIUL GAL – pentru instalare de tineri fermieri”, sunt în valoare de 40.000 afaceri non-agricole pe teritoriul GAL”: 
BĂRĂGANUL DE SUD-EST” euro,Beneficiarii sunt:
Data lansării apelului de selecţie – 28 iunie 2018 ora 10:00 Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată 40.000 Societăţi comerciale de tip microîntreprinderi, întreprinderi 
Data limită de primire a proiectelor şi locul unde se pot euromici, ÎI, PFA.
depune proiectele:

3. Pentru măsura “(M5/2A) ÎMBUNĂTĂŢIREA Indiferent de forma de organizare, solicitanţii trebuie să 
Proiectele se vor depune până la data limită 31 iulie 2019 ora PERFORMANŢEI AGRICOLE A EXPLOATAŢIIOR AGRICOLE DE respecte încadrarea în categoria microîntreprinderi sau 
16:00 PE TERITORIUL GAL – BĂRĂGANUL DE SUD-EST”întreprinderi mici:
Proiectele se vor depune la sediul GAL din comuna Ştefan cel 

Beneficiarii sunt:- microîntreprinderi –  care au până la 9 salariaţi şi realizează Mare, strada Şcolii nr 32A judeţul Călăraşi, de luni – vineri în  
o cifră de afaceri anuală netăsau deţin active totale de până la Societăţile comerciale, II, PFA-urile care au ca domeniu intervalul orar 10.00-16.00.
2 milioane euro, echivalent în lei; principal de activitate domeniile eligibile finanţate, care sunt Atenţie! Dacă până la data limită 31 iulie, se va depăşi pragul 
- întreprinderi mici – care au între 10 şi 49 de salariaţi şi reprezentate de fermieri cu vârstă sub 40 de ani la momentul de 200% a valorii alocate pe sesiune, apelul de selecţie se va 
realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale depunerii cererii de finanţare şi să se fi stabilit ca fermier în închide.
de până la 10 milioane euro, echivalent în lei. ultimii 5 ani înainte de depunerea cererii de finanţareInformaţii detaliate privind accesarea şi derularea măsurii 
FONDURILE DISPONIBILE, aferente (M2/6A). Înfiinţare şi FONDURILE DISPONIBILE, aferente “(M5/2A-sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL care se 
dezvoltare de afaceri non-agricole pe teritoriul GAL, sunt în ÎMBUNĂTĂŢIREA PERFORMANŢEI AGRICOLE A poate descărca de pe pagina de internet GAL: 
valoare de de 147.354,99 euro EXPLOATAŢIIOR AGRICOLE DE PE TERITORIUL GAL – www.baraganse.ro

BĂRĂGANUL DE SUD-EST”, sunt în valoare de 253.924,30 Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată: Solicitanţii pot obţine informaţii suplimentare astfel:
euro 147.354,99 euro- La sediul GAL, din comuna Ştefan cel Mare, strada Şcolii nr 
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată 200.000 32A judeţul Călăraşi, de luni – vineri în intervalul orar 9-17 2. Pentru Măsura “(M4/ 2B) Sprijin forfetar pentru instalare 
eurode tineri fermieri”:- Prin poşta electronică la adresa de e-mail: 

Anunţ privind lansarea Apelului de Selecţie nr. 5 
în cadrul Grupului de Acţiune Locală “Bărăganul de Sud-Est”

Ţone: După părerea mea, trebuie să ne întoarcem 
cu faţa la electorat pentru că efectiv ne-a dat o palmă!

Bulgariei. Am primit referinţe de la 
Moţi şi Luchin. Venea după o perioadă 
de accidentare. Niciodată Mapuku nu 
venea de la 60 de mii de euro lunar 
dacă ar fi fost apt. Şi atunci, era un risc 
pe care trebuia să mi-l asum. Mi-am zis 
că într-o lună îl pun pe picioare şi-mi 
trebuie 3 meciuri să joace bine. Să fie 
decisiv! O altă problemă cu el a fost 
legată de acte. El era extracomunitar. Ei 
bine, o lună de zile a făcut naveta la 
Paris. La un moment dat a vrut să plece 
Mi-a zis că nu se poate acomoda cu 
oraşul. Reziliază contractul şi într-o 
săptămână îşi rupe piciorul şi Mediop. 
Din momentul acela jucăm 7 meciuri 
fără atacant. Altă problemă! Pentru noi 
Mediop era un jucător solvabil pe care 
puteam să-l vindem.” a mai declarat 
Dan Alexa care a conchis „Foarte puţini 
fotbalişti aleg Călăraşiul dacă nu le 
oferi salarii mari. Noi am fost în 
situaţia în care am luat ce am putut. A 
fost singura problemă. Am crezut că 
putem pune jucătorii pe picioare într-o fotbalistic. A urmat picajul, 6 înfrângeri Fostul antrenor al Dunării, Dan 
lună, două. Din păcate i-am pus pe la rând, pe fondul unui joc care nu ne Alexa a explicat în ultima 
bucăţi Un meci unul, alt meci altul, etc. mai dădea încredere. Şi atunci am avut conferinţă de presă susţinută la Cred că asta a fost principala noastră o singură variantă: să aducem jucători 

sediul clubului motivele pentru problemă!”în iarnă. S-a mărit bugetul de salarii dar 
care a fost nevoit să ruleze un lot n-au venit. Jucători au venit la 
aşa de numeros, estimat la circa începutul lui februarie. Cine vine pe un 
46-47 de jucători în sezonul recent salariu de 3-4000 de euro să şi joace la 

Călăraşi? Foarte greu!. Vin doar în încheiat al ligii 1 Betano. 
ultima zi de transferuri când nu au 
echipă. Cine nu l-ar lua pe Steliano „Am trăit lucrul ăsta la Timişoara. Din 
Filip? Venea de la Hajduk Split. Cine experienţă vă spun că orice echipă de 
nu-l ia pe Gabi Enache? Cu trei zile mai liga a 2-a care promovează en-fanfare 
devreme jucase 30 de minute pentru în nicio situaţie lotul nu e de liga 1. Am 
Partizan Belgrad. Să aduci jucători de trăit asta şi la 'Timişoara şi la acum la 
naţională la Călăraşi, e fantastic. Doar Călăraşi.” a spus Alexa care a continuat 
că ei nu jucaseră în ultima vreme.”„În vară, am dat afară 12-13 jucători şi 
Alexa a vorbit şi despre transferul au venit 14. A fost un început bun dar 
nereuşit al atacantului Junior Mapuku tot timpul începutul te poate păcăli. 
care a decis până la urmă să se despartă Echipele sunt la început de pregătire, 
de Dunărea chiar în timpul desfăşurării miza nu e foarte mare, nu te ia nimeni 
play – out-ului. „Să vă spun şi de Junior în seamă fiind nou – promovată. Am 
Mapuku. 60 de mii de euro, salariu avut nişte rezultate bune din elanul 
lunar în China. Fost golgeter al nostru. Lucrurile au intrat în normal, 

Comitetul Executiv al Federației Române de 
Fotbal, întrunit pe 13 iunie, a aprobat 
printre altele şi programul competiţional al 
ligii a 2 Casa Pariurilor, stagiunea 2019 / 
2020, la startul căreia se va alinia şi 
Dunărea Călăraşi.

Ediţia 2019 / 2020, cel de-al 80-lea sezon al ligii a 2-a, 
va aduna la start nu mai puţin de 20 de echipe, 
printre acestea numărându-se şi Dunărea Călăraşi, 
retrogradată recent din liga 1 Betano. Dunărea 
Călăraşi. Celalate 19 competitoare sunt: Concordia 
Chiajna; U Cluj; CS Mioveni; UTA Arad; Luceafărul 
Oradea; Metaloglobus Bucureşti; FC Argeş; Ripensia 
Timişoara; Sportul Snagov; Farul Constanţa; ASU Poli 
Timişoara; Daco Getica Bucureşti; Pandurii Tg. Jiu; 
Petrolul Ploieşti; SCM Gloria Buzău; FC Rapid 
Bucureşti; Turris Oltul Turnu Măgurele; CSM Şcolar 
Reşiţa; Csikszreda Miercurea Ciuc
Prima etapă este programată pe 3 august. Turul se va 
încheia pe 23 noiembrie. Returul debutează pe 30 
noiembrie şi se va încheia anul viitor pe 30 mai.  

Ediţia naţională 2019 – 2020 a Cupei 
României la fotbal debutează pe 31 

 Faza I: 31 iulie2019iulie când vor avea loc partidele din 
 Faza a II-a: 14 august 2019cadrul Fazei I.
 Faza a Ill-a: 28 august 2019Şasprezecimile de finală sunt 
 Faza a IV-a: 10-12 septembrie 2019programate în perioada 24-26 

septembrie. Optimile de finală vor avea  Şaisprezecimi de finală: 24- 26 septembrie 
loc între 29 şi 31 octombrie. Faza 2019
sferturilor de finală se va desfăşura  Optimi de finală: 29 - 31 octombrie 2019
anul viitor între 3 şi 5 martie.  Sferturi de finală: 3 - 5 martie 2020
Semifinalele sunt programate pe 21-23 

 Semifinale, manşa tur: 21 - 23 aprilie 2020aprilie (turul), respectiv 12-14 mai 
 Semifinale, manşa retur: 12 - 14 mai 2020(returul).
 Finala Cupei României: 23 mai 2020Finala se va disputa pe 23 mai 2020.

n Dunărea Călăraşi

Dan Alexa: Noi am fost în situaţia 
în care am luat ce am putut!

În iarnă,  au venit mulţi 
jucători noi. Din păcate, 
şi ăsta e adevărul nimeni 
n-a vrut să vină la 

Călăraşi. În fotbalul românesc, 
Călăraşiul nu spune foarte puţin. 
Am adus 5 jucători care nu mai 
aveau altă opţiune. Ce am luat a 
fost pe ultima sută de metri. 
Trebuia, în schimb, să ne întărim. 
Cu lotul cu care am promovat, 
credeţi-mă, eram retrogradaţi mult 
mai devreme. Am sperat că din cei 
veniţi, măcar 4-5 să joace la un 
nivel bun şi să ne ajute în play - 
out”

Dan Alexa

Sezonul 2019 / 2020 
al ligii a 2 Casa 

Pariurilor debutează 
pe 3 august

Etapa 1 03 august 2019

Etapa 2 10 august 2019

Etapa 3 17 august 2019

Etapa 4 24 august 2019

Etapa 5 31 august 2019

Etapa 6 07 septembrie 2019

Etapa 7 14 septembrie 2019

Etapa 8 21 septembrie 2019

Etapa 9 28 septembrie 2019

Etapa 10 05 octombrie 2019

Etapa 11 12 octombrie 2019

Etapa 12 16 octombrie 2019 (intermediară)

Etapa 13 19 octombrie 2019

Etapa 14 26 octombrie 2019

Etapa 15 02 noiembrie 2019

Etapa 16 09 noiembrie 2019

Etapa 17 13 noiembrie 2019 (intermediară) 

Etapa 18 16 noiembrie 2019

Etapa 19 23 noiembrie 2019

Etapa 20 30 noiembrie 2019

Etapa 21 07 decembrie 2019

Etapa 22 22 februarie 2020

Etapa 23 29 februarie 2020

Etapa 24 07 martie 2020

Etapa 25 14 martie 2020

Etapa 26 21 martie 2020

Etapa 27 28 martie 2020

Etapa 28 04 aprilie 2020

Etapa 29 08 aprilie 2020 (intermediară) 

Etapa 30 11 aprilie 2020

Etapa 31 17 aprilie 2020

Etapa 32 25 aprilie 2020

Etapa 33 02 mai 2020

Etapa 34 09 mai 2020

Etapa 35 13 mai 2020 (intermediară)

Etapa 36 16 mai 2020

Etapa 37 23 mai 2020

Etapa 38 30 mai 2020

Programul Ligii a 2-a 
Casa Pariurilor, 

Sezonul 2019/2020

Mulţumim şi mult succes, Dan Alexa!
Dan Alexa / Bilanţ Dunărea Călăraşi
l Ediţia 2017 – 2018
Liga a 2-a: 33   27   5   1   68-17
n Cupa României / Faza a 4-a: Unirea 
Slobozia – Dunărea 2-1
l Ediţia 2018-2019
Sezonul regulat:  26   4   12   10   16-25    24
Play – out: 14   3   4   7   8-18
n Cupa României
16-imi: CSM Slatina – Dunărea 0-2
Optimi: Dunărea – FCSB 2-1
Sferturi: Dunărea – Astra Giurgiu 1-2

Programul calendaristic al 
Cupei României - Ediţia 2019 / 2020

Cupa României / Program calendaristic
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n PSD

Antrenorul Dan Alexa s-a despărţit 14, play – out), bilanţul însemnând 7 
miercuri de Dunărea Călăraşi, echipă pe victorii, 16 egaluri şi 17 înfrângeri, 
care a condus-o în calitate de „principal” golaveraj, 24-43. Alte 3 jocuri s-au 
încă din august 2017, când evolua în liga desfăşurat în cadrul Cupei României (2 
a 2-a. Sub conducerea sa, „galben – victorii şi o înfrângere), Dunărea 
albaştrii” au promovat în premieră în oprindu-se în sferturile competiţiei după 
liga 1. În cele 33 de partide din sezonul ce în optimi trecuse de FCSB!
2017-2018 al ligii a 2-a, cu el la timonă, Conducerea executivă a AFC Dunărea 
Dunărea a obţinut 27 de victorii, 5 2005 Călăraşi îi mulţumeşte lui Dan 
egaluri şi o înfrângere, terminând pe Alexa pentru munca depusă la Călăraşi, 
primul loc în clasament. încununată cu o promovare istorică în 
În liga 1 Betano, Dan Alexa a stat pe primul eşalon al ţării, în urmă cu un de 
banca Dunării în 43 de partide, din care zile şi îi urează mult succes, în 
40 în campionat (26, sezonul regulat şi continuare, în carieră.

î A fost o opţiune personală până vreţi dumneavoastră. Nu, factorul Dăncilă, noi iar facem la Călăraşi analiza pe care am făcut-o cu Primarul municipiului 
la urmă.local e cel care decide. Să nu-mi alegeri? Că pe sistemul ăsta, cam colegii, le-am explicat. Nu sunt Olteniţa, Petre Ţone, lider al 
Întotdeauna vom găsi argumente şi spuneţi mie că cele două primării mulţumit sub nicio formă. Păi în asta înseamnă.organizaţiei locale PSD a justificări. Pe mine m-a supărat PSD care au pierdut alegerile au fieful meu, Olteniţa rurală am 188 î Atunci să reformulez. Sunteţi trecut în revistă problemele cineva la Olteniţa, e preşedinte de de voturi de la USR-işti? Asta mă 

cu care se confruntă partidul organizaţie, acum 3 luni. I-am spus pune pe gânduri. Ăia sunt oameni 
că nici bună ziua nu-i mai dau. Nici bătrâni, acolo sunt case. Le-au din care face parte de peste 
nu l-am mişcat din funcţie, i-am dat venit toţi copiii acasă în duminica 25 de ani, în acest moment, 
tot concursul.Bineînţeles că s-a aia, de unde sunt plecaţi în lume?subliniind că PSD trebuie să reglat, şi-a cerut scuze, în sfârşit. î Pe listele suplimentare v-aţi se adune după eşecul de la Ne-am reglat. Păi dacă noi o să uitat? Aţi avut mulţi turişti?

europarlamentare iar dăm mereu pe afară că eu sunt şef Avem destui. 
şi tu eşti subaltern unde dracu' cetăţeanul să devină î Poate de acolo vin.
ajungem? Unde?prioritatea sa numărul 1.

Ştiu, ştiu dar nu putem proba nimic î Nu-i puţin cam “dubioasă” 
iar eu atâta timp cât nu pot proba tăcerea asta care s-a aşezat pe PSD 

î Pe cine aţi dori la conducerea nu voi spune nimic. Iar eu sunt Călăraşi? M-aşteptam, totuşi, chiar 
PSD-ului? foarte nemulţumit pentru că şi eu dacă a pierdut alegerile, ca în plan 

fac greşeli. Eu de exemplu nu am Eu, acum când vorbim, nu ştiu iar local PSD să rămână o voce critică 
stat de vorbă cu cei cu tabletele. dacă aş şti, nu vreau să vă spun. la adresa Puterii locale.  
Am stat de vorbă cu toţi preşedinţii Pentru că Viorica Dăncilă atâta Mai devreme vorbeam de spital, 
şi cu locţiitorii şi le-am spus să aibă timp cât este prim-ministru, după da? Încă o dată vă spun, am mai 
grijă, că au familii acasă, să părere mea, ar trebui să fie şi spus-o, mă ajută senzaţional de 
respecte ad litteram legea. Lucru preşedintele partidului. Pentru că mult senatoarea Roxana Paţurcă. 
pe care nu l-am făcut şi cu cei care acea dualitate preşedinte cu Eu mai am şi alte “uşi deschise” în 
au lucrat la tabletă iar în faţa mea premier n-a fost bună. Gândiţi-vă la Guvernul României, inclusiv Iulian 
influenţau alegătorii. În faţa mea!Grindeanu-Dragnea, gândiţi-vă la Iacomi mi-a deschis nişte uşi. Eu nu mulţumit de cum s-a descurcat fost influenţate de Rareş Bogdan. Tudose-Drganea, chiar şi Viorica î Da, s-au întâmplat astfel de uit de uşile pe care mi le-a deschis actuala conducere a PSD Călăraşi?Sau cele 7 PNL-iste în care a Dăncilă-Dragnea. Acum spune că situaţii şi la Călăraşi.Ciprian Pandea. Iar eu totdeauna câştigat PSD-ul au venit şi le-au Eu nu mă pot pronunţa pe întregul nu a fost ea însăşi. Probabil că am ştiut să-mi menţin relaţiile. Eu, Dar o făceau elegant. Un alegător a influenţat Viorica Dăncilă sau judeţ Călăraşi. După părerea mea trebuie s-o descânte cineva, nu nu e un secret pentru nimeni, spus că vrea să voteze decât pentru Dragnea. Exclus! Factorul local ce mă deranjează este că nu s-a ştiu, dar nu este în regulă. acum două-trei săptămâni am europarlamentare. N-a comentat, decide rezultatul unor alegeri. Dacă reuşit, pe judeţul Călăraşi, Schimbarea continuă nu aduce cerut reactivarea, dar cu adevărat în 10 secunde l-a întrebat dacă îi sunt în stare şi dacă se implică. câştigarea alegerilor.nimic bun, iar acuzele dintre noi ca reactivarea, lui Ciprian. Eu cred că invalidează votul la referendum. î Ce credeţi, la Călăraşi, vom î Diferenţa nu a fost mare.membri nu fac bine nimănui. Dacă dacă acum în special, Iulian Iacomi Cetăţeanul nu a răspuns. L-a vedea în toamnă alte alegeri? Vom aţi văzut aseară (n.r.joi, 13 iunie) Ştiu, totuşi este mult prea mic ca şi şi Roxana Paţurcă ar face lobby întrebat iar. Cetăţeanul era un om vedea alte săbii puse pe masă?dialogul dintre Oprişan şi Negoiţă, procent pentru că eu am câştigat pentru el, pentru a deveni secretar la vreo 50 de ani, un om simplu nu-s doi oameni de calitate 35% dar am voturi duble faţă de După părerea mea, suntem la de stat, am fi deştepţi, am da un care cred că s-a speriat de cuvântul niciunul, iar pe mine, ce mă unul care a câştigat cu 55% şi are o “impuse”, nu va depinde de noi. mesaj de unitate. invalidat, ce dracu' o fi înseamnând surprinde extraordinar la doamna localitate de 3.000 de oameni. Mie nu mi s-ar părea normal. î Şi nu s-a întâmplat nimic… o fi asta, şi a cerut să voteze şi la Viorica la care ţin foarte mult, e Călăraşiul e speranţa noastră Schimbarea stăpânilor e bucuria Nu s-a întâmplat nimic, ba mai aud referendum. Pentru că pe el cu cum poţi să-i ridici pe unii cu 14%? pentru coşul mare. Mă înţelegeţi?nebunilor. Până când o să o ţinem şi de contre prin ziare pe la Călăraşi tableta eu nu îl pot acuza pentru Cum poţi să ţi-l apropii pe unul care î Sigur, dar ca şi la Olteniţa, şi la aşa? Să zicem că doamna Viorica sau pe facebook. Nu e bine. După întrebare, dar e clar că era dirijată spune că la Focşani a pierdut Călăraşi, dacă am fi adunat pe 29 câştigă, da? Şi hotărăşte părerea mea, trebuie să ne întrebarea. În altă parte, întrebarea alegerile PSD Dragnea? Cum poate procentele, voturile obţinute de alegeri la Călăraşi, din nou. întoarcem cu faţa la electorat a fost „Vă dăm amândouă buletine, să mai facă parte din conducerea PSD şi Pro România, cred că v-aţi fi Indiferent cum îl cheamă, poate să pentru că efectiv ne-a dat o palmă. da?”, ce era să zică omul, „Nu, dă-ţării? situat şi la Călăraşi deasupra PNL-câştige să zicem “nea Ştefan”, am Dacă nu vom învăţa cât de cât, nu mi decât unul?” Cei care ştiau şi 

ului.  î Tot PSD Dragnea a câştigat folosit un nume care nu e în ne vom conserva avantajul pe care vroiau neapărat ceva spuneau că 
alegerile la Olteniţa. Fără discuţie. activitate să nu supăr pe niciunul că îl luasem până în aceste alegeri. Eu votează decât la europarlamentare. 

nu am de ce. Dacă se reuşeşte, la î Confuzia a existat vizavi de aveam impresia că vom câştiga Foarte mulţi au votat datorită PSD-ul, domnule! Nu există PSD 
primăvară, vreo moţiune de Ponta, Pro Români, PSD… Călăraşiul fluierând. Eu nu sunt îndemnurilor de la tabletă, că la Dragnea, nu există PSD Ponta, nu 
cenzură şi nu mai e doamna Viorica mulţumit cu 35% la Olteniţa. La tabletă au fost numai tineri.De ce l-am pierdut pe Meseşeanu? există PSD Năstase sau cine mai 

Anunţ privind lansarea Apelului de Selecţie nr. 5 în cadrul galbaraganse@baraganse.ro Beneficiarii sunt:
Grupului de Acţiune Locală “Bărăganul de Sud-Est”, aferent - La telefonul: 0744 667 492 – Mândruţescu Vlad; 0754 812 Tineri fermieri (persoană fizică înregistrată şi autorizată) în 
măsurilor: 329 - Nicola Daniel; 0744 539 132 – Mitulescu Alexandru; conformitate cu definiţia prevăzută la art.2 din R(UE) nr 
1. “(M2/6A) “Înfiinţare şi dezvoltare de afaceri non-agricole 0737 444 714 - Manea Cornel Rudolf 1305/2013, care se instalează ca unic şef al exploataţiei 
pe teritoriul GAL” agricole, pentru fermele cuprinse între 8.000-50.000 SO, care LA SEDIUL GAL EXISTĂ PE SUPORT TIPĂRIT INFORMAŢII 
2. “(M4/ 2B) SPRIJIN FORFETAR PENTRU INSTALARE DE desfăşoară activitatea principală în sectorul cultură mare/ DETALIATE AFERENTE MĂSURILOR LANSATE ÎN CADRUL 
TINERI FERMIERI” legumicol/ pomicultură/ creşterea albinelorACESTUI APEL DE SELECŢIE
3. “(M5/2A) ÎMBUNĂTĂŢIREA PERFORMANŢEI AGRICOLE A FONDURILE DISPONIBILE, aferente “(M4/ 2B) Sprijin forfetar 1. Pentru Măsura “(M2/6A). “Înfiinţare şi dezvoltare de 
EXPLOATAŢIIOR AGRICOLE DE PE TERITORIUL GAL – pentru instalare de tineri fermieri”, sunt în valoare de 40.000 afaceri non-agricole pe teritoriul GAL”: 
BĂRĂGANUL DE SUD-EST” euro,Beneficiarii sunt:
Data lansării apelului de selecţie – 28 iunie 2018 ora 10:00 Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată 40.000 Societăţi comerciale de tip microîntreprinderi, întreprinderi 
Data limită de primire a proiectelor şi locul unde se pot euromici, ÎI, PFA.
depune proiectele:

3. Pentru măsura “(M5/2A) ÎMBUNĂTĂŢIREA Indiferent de forma de organizare, solicitanţii trebuie să 
Proiectele se vor depune până la data limită 31 iulie 2019 ora PERFORMANŢEI AGRICOLE A EXPLOATAŢIIOR AGRICOLE DE respecte încadrarea în categoria microîntreprinderi sau 
16:00 PE TERITORIUL GAL – BĂRĂGANUL DE SUD-EST”întreprinderi mici:
Proiectele se vor depune la sediul GAL din comuna Ştefan cel 

Beneficiarii sunt:- microîntreprinderi –  care au până la 9 salariaţi şi realizează Mare, strada Şcolii nr 32A judeţul Călăraşi, de luni – vineri în  
o cifră de afaceri anuală netăsau deţin active totale de până la Societăţile comerciale, II, PFA-urile care au ca domeniu intervalul orar 10.00-16.00.
2 milioane euro, echivalent în lei; principal de activitate domeniile eligibile finanţate, care sunt Atenţie! Dacă până la data limită 31 iulie, se va depăşi pragul 
- întreprinderi mici – care au între 10 şi 49 de salariaţi şi reprezentate de fermieri cu vârstă sub 40 de ani la momentul de 200% a valorii alocate pe sesiune, apelul de selecţie se va 
realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale depunerii cererii de finanţare şi să se fi stabilit ca fermier în închide.
de până la 10 milioane euro, echivalent în lei. ultimii 5 ani înainte de depunerea cererii de finanţareInformaţii detaliate privind accesarea şi derularea măsurii 
FONDURILE DISPONIBILE, aferente (M2/6A). Înfiinţare şi FONDURILE DISPONIBILE, aferente “(M5/2A-sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL care se 
dezvoltare de afaceri non-agricole pe teritoriul GAL, sunt în ÎMBUNĂTĂŢIREA PERFORMANŢEI AGRICOLE A poate descărca de pe pagina de internet GAL: 
valoare de de 147.354,99 euro EXPLOATAŢIIOR AGRICOLE DE PE TERITORIUL GAL – www.baraganse.ro

BĂRĂGANUL DE SUD-EST”, sunt în valoare de 253.924,30 Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată: Solicitanţii pot obţine informaţii suplimentare astfel:
euro 147.354,99 euro- La sediul GAL, din comuna Ştefan cel Mare, strada Şcolii nr 
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată 200.000 32A judeţul Călăraşi, de luni – vineri în intervalul orar 9-17 2. Pentru Măsura “(M4/ 2B) Sprijin forfetar pentru instalare 
eurode tineri fermieri”:- Prin poşta electronică la adresa de e-mail: 

Anunţ privind lansarea Apelului de Selecţie nr. 5 
în cadrul Grupului de Acţiune Locală “Bărăganul de Sud-Est”

Ţone: După părerea mea, trebuie să ne întoarcem 
cu faţa la electorat pentru că efectiv ne-a dat o palmă!

Bulgariei. Am primit referinţe de la 
Moţi şi Luchin. Venea după o perioadă 
de accidentare. Niciodată Mapuku nu 
venea de la 60 de mii de euro lunar 
dacă ar fi fost apt. Şi atunci, era un risc 
pe care trebuia să mi-l asum. Mi-am zis 
că într-o lună îl pun pe picioare şi-mi 
trebuie 3 meciuri să joace bine. Să fie 
decisiv! O altă problemă cu el a fost 
legată de acte. El era extracomunitar. Ei 
bine, o lună de zile a făcut naveta la 
Paris. La un moment dat a vrut să plece 
Mi-a zis că nu se poate acomoda cu 
oraşul. Reziliază contractul şi într-o 
săptămână îşi rupe piciorul şi Mediop. 
Din momentul acela jucăm 7 meciuri 
fără atacant. Altă problemă! Pentru noi 
Mediop era un jucător solvabil pe care 
puteam să-l vindem.” a mai declarat 
Dan Alexa care a conchis „Foarte puţini 
fotbalişti aleg Călăraşiul dacă nu le 
oferi salarii mari. Noi am fost în 
situaţia în care am luat ce am putut. A 
fost singura problemă. Am crezut că 
putem pune jucătorii pe picioare într-o fotbalistic. A urmat picajul, 6 înfrângeri Fostul antrenor al Dunării, Dan 
lună, două. Din păcate i-am pus pe la rând, pe fondul unui joc care nu ne Alexa a explicat în ultima 
bucăţi Un meci unul, alt meci altul, etc. mai dădea încredere. Şi atunci am avut conferinţă de presă susţinută la Cred că asta a fost principala noastră o singură variantă: să aducem jucători 

sediul clubului motivele pentru problemă!”în iarnă. S-a mărit bugetul de salarii dar 
care a fost nevoit să ruleze un lot n-au venit. Jucători au venit la 
aşa de numeros, estimat la circa începutul lui februarie. Cine vine pe un 
46-47 de jucători în sezonul recent salariu de 3-4000 de euro să şi joace la 

Călăraşi? Foarte greu!. Vin doar în încheiat al ligii 1 Betano. 
ultima zi de transferuri când nu au 
echipă. Cine nu l-ar lua pe Steliano „Am trăit lucrul ăsta la Timişoara. Din 
Filip? Venea de la Hajduk Split. Cine experienţă vă spun că orice echipă de 
nu-l ia pe Gabi Enache? Cu trei zile mai liga a 2-a care promovează en-fanfare 
devreme jucase 30 de minute pentru în nicio situaţie lotul nu e de liga 1. Am 
Partizan Belgrad. Să aduci jucători de trăit asta şi la 'Timişoara şi la acum la 
naţională la Călăraşi, e fantastic. Doar Călăraşi.” a spus Alexa care a continuat 
că ei nu jucaseră în ultima vreme.”„În vară, am dat afară 12-13 jucători şi 
Alexa a vorbit şi despre transferul au venit 14. A fost un început bun dar 
nereuşit al atacantului Junior Mapuku tot timpul începutul te poate păcăli. 
care a decis până la urmă să se despartă Echipele sunt la început de pregătire, 
de Dunărea chiar în timpul desfăşurării miza nu e foarte mare, nu te ia nimeni 
play – out-ului. „Să vă spun şi de Junior în seamă fiind nou – promovată. Am 
Mapuku. 60 de mii de euro, salariu avut nişte rezultate bune din elanul 
lunar în China. Fost golgeter al nostru. Lucrurile au intrat în normal, 

Comitetul Executiv al Federației Române de 
Fotbal, întrunit pe 13 iunie, a aprobat 
printre altele şi programul competiţional al 
ligii a 2 Casa Pariurilor, stagiunea 2019 / 
2020, la startul căreia se va alinia şi 
Dunărea Călăraşi.

Ediţia 2019 / 2020, cel de-al 80-lea sezon al ligii a 2-a, 
va aduna la start nu mai puţin de 20 de echipe, 
printre acestea numărându-se şi Dunărea Călăraşi, 
retrogradată recent din liga 1 Betano. Dunărea 
Călăraşi. Celalate 19 competitoare sunt: Concordia 
Chiajna; U Cluj; CS Mioveni; UTA Arad; Luceafărul 
Oradea; Metaloglobus Bucureşti; FC Argeş; Ripensia 
Timişoara; Sportul Snagov; Farul Constanţa; ASU Poli 
Timişoara; Daco Getica Bucureşti; Pandurii Tg. Jiu; 
Petrolul Ploieşti; SCM Gloria Buzău; FC Rapid 
Bucureşti; Turris Oltul Turnu Măgurele; CSM Şcolar 
Reşiţa; Csikszreda Miercurea Ciuc
Prima etapă este programată pe 3 august. Turul se va 
încheia pe 23 noiembrie. Returul debutează pe 30 
noiembrie şi se va încheia anul viitor pe 30 mai.  

Ediţia naţională 2019 – 2020 a Cupei 
României la fotbal debutează pe 31 

 Faza I: 31 iulie2019iulie când vor avea loc partidele din 
 Faza a II-a: 14 august 2019cadrul Fazei I.
 Faza a Ill-a: 28 august 2019Şasprezecimile de finală sunt 
 Faza a IV-a: 10-12 septembrie 2019programate în perioada 24-26 

septembrie. Optimile de finală vor avea  Şaisprezecimi de finală: 24- 26 septembrie 
loc între 29 şi 31 octombrie. Faza 2019
sferturilor de finală se va desfăşura  Optimi de finală: 29 - 31 octombrie 2019
anul viitor între 3 şi 5 martie.  Sferturi de finală: 3 - 5 martie 2020
Semifinalele sunt programate pe 21-23 

 Semifinale, manşa tur: 21 - 23 aprilie 2020aprilie (turul), respectiv 12-14 mai 
 Semifinale, manşa retur: 12 - 14 mai 2020(returul).
 Finala Cupei României: 23 mai 2020Finala se va disputa pe 23 mai 2020.

n Dunărea Călăraşi

Dan Alexa: Noi am fost în situaţia 
în care am luat ce am putut!

În iarnă,  au venit mulţi 
jucători noi. Din păcate, 
şi ăsta e adevărul nimeni 
n-a vrut să vină la 

Călăraşi. În fotbalul românesc, 
Călăraşiul nu spune foarte puţin. 
Am adus 5 jucători care nu mai 
aveau altă opţiune. Ce am luat a 
fost pe ultima sută de metri. 
Trebuia, în schimb, să ne întărim. 
Cu lotul cu care am promovat, 
credeţi-mă, eram retrogradaţi mult 
mai devreme. Am sperat că din cei 
veniţi, măcar 4-5 să joace la un 
nivel bun şi să ne ajute în play - 
out”

Dan Alexa

Sezonul 2019 / 2020 
al ligii a 2 Casa 

Pariurilor debutează 
pe 3 august

Etapa 1 03 august 2019

Etapa 2 10 august 2019

Etapa 3 17 august 2019

Etapa 4 24 august 2019

Etapa 5 31 august 2019

Etapa 6 07 septembrie 2019

Etapa 7 14 septembrie 2019

Etapa 8 21 septembrie 2019

Etapa 9 28 septembrie 2019

Etapa 10 05 octombrie 2019

Etapa 11 12 octombrie 2019

Etapa 12 16 octombrie 2019 (intermediară)

Etapa 13 19 octombrie 2019

Etapa 14 26 octombrie 2019

Etapa 15 02 noiembrie 2019

Etapa 16 09 noiembrie 2019

Etapa 17 13 noiembrie 2019 (intermediară) 

Etapa 18 16 noiembrie 2019

Etapa 19 23 noiembrie 2019

Etapa 20 30 noiembrie 2019

Etapa 21 07 decembrie 2019

Etapa 22 22 februarie 2020

Etapa 23 29 februarie 2020

Etapa 24 07 martie 2020

Etapa 25 14 martie 2020

Etapa 26 21 martie 2020

Etapa 27 28 martie 2020

Etapa 28 04 aprilie 2020

Etapa 29 08 aprilie 2020 (intermediară) 

Etapa 30 11 aprilie 2020

Etapa 31 17 aprilie 2020

Etapa 32 25 aprilie 2020

Etapa 33 02 mai 2020

Etapa 34 09 mai 2020

Etapa 35 13 mai 2020 (intermediară)

Etapa 36 16 mai 2020

Etapa 37 23 mai 2020

Etapa 38 30 mai 2020

Programul Ligii a 2-a 
Casa Pariurilor, 

Sezonul 2019/2020

Mulţumim şi mult succes, Dan Alexa!
Dan Alexa / Bilanţ Dunărea Călăraşi
l Ediţia 2017 – 2018
Liga a 2-a: 33   27   5   1   68-17
n Cupa României / Faza a 4-a: Unirea 
Slobozia – Dunărea 2-1
l Ediţia 2018-2019
Sezonul regulat:  26   4   12   10   16-25    24
Play – out: 14   3   4   7   8-18
n Cupa României
16-imi: CSM Slatina – Dunărea 0-2
Optimi: Dunărea – FCSB 2-1
Sferturi: Dunărea – Astra Giurgiu 1-2

Programul calendaristic al 
Cupei României - Ediţia 2019 / 2020

Cupa României / Program calendaristic
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