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ACTUALITATE

P. Þone: Când va fi sã plec, mã duc acasã!
În calitate de vicepreºedinte la
nivel judeþean, Petre Þone a
vorbit în interviul de mai jos,
despre PSD Cãlãraºi, comentând
ºi ultimele douã evenimete din
tabãra social – democraþilor:
posibila revenire în partid a lui
Ciprian Pandea, care ar fi purtat
câteva discuþii în acest sens cu
câþiva lideri ºi „trecerea” în PNL
a fostului nr. 2 din partid,
George Chiriþã, dispus chiar sã
candideze în toamnã pentru
Primãria Roseþi, condusã efectiv
din 2000 de Nicolae
Râjnoveanu, omul care l-a
susþinut îndeaproape pe
actualul consilier judeþean.

faþã de aceastã stare de lucruri?
Eu n-am nicio poziþie faþã de el. Dar
dacã vreþi vã rãspund extrem de
sincer chit cã va deranja pe mulþi
dintre actualii ºefi din PSD. Eu m-aº
bucura sã vinã! Dar mi s-ar pãrea
extrem de corect, venind el, îl
recuperãm ºi pe taicã – su, primar
PSD de 30 de ani. Dacã l-ar urma pe

î
Domnule primar, aº dori sã ne
spuneþi care sunt ultimele noutãþi
din partidul pe care-l reprezentaþi,
în calitate de vicepreºedinte la nivel
judeþean.
Nu avem noutãþi, ne uitãm ºi noi la
televizor ºi vedem ce vedem. ªi
uneori ºi eu sunt „super – încântat”
de ceea ce vãd. În rest, ce sã vã
spun... Aºteptãm ºi noi pentru cã nu
ºtim nimic, de azi pe mâine.
La nivel judeþean, sã sperãm cã totul
e bine. Acum nu putem sã vorbim
despre nimeni pentru cã din cauza
pandemiei noi nici acum nu ne
putem întâlni într-un BEJ. Eu þin
legãtura cu BEx-ul de la Olteniþa doar
discutând direct cu unul, maxim doi.
Ori nu aºa se iau hotãrârile, nu aºa ar
trebui sã se discute. Noi n-am stabilit
nici la ora asta lista de candidaþi
pentru Consiliul Local sau lista
pentru Consiliul Judeþ. Cine crede cãi o listã uºor de întocmit, la judeþ, se
înºealã amarnic.
î
S-a vorbit în ultima vreme în
partid de o posibilã revenire a lui
Ciprian Pandea. Aveþi vreo poziþie

fiul sãu, nu cred cã cineva i-ar putea
face vreun proces de conºtiinþã.
Dacã Ciprian se întoarce, automat
domnul primar Pandea rãmâne la
locul lui.
Eu spun cã dacã Ciprian revine,
trebuie s-o ia de jos, din nou. Trebuie
sã convingã, iarãºi. Eu am fost foarte
nedreptãþit de conducerea PSD-ului.
În 2000, nu mi s-a permis nici mãcar
sã candidez cã ºtiau cã voi câºtiga la
pas. Nu mi s-a permis sã candidez
dar asta n-a însemnat cã ar fi trebuit
sã plec în altã parte.
î
Dar el a fãcut-o...
Despre asta e vorba. Deci, eu cred cã
el poate reveni, s-o ia din nou de jos.
Eu am mare încredere în calitãþile
lui.
î
Se aude cã ar reveni dar sã
primeascã ceva la schimb.
Nu pot sã cred cã în situaþia în care
este, poate sã punã condiþii. La bursa
zvonurilor, uneori, mai încerci ºi
marea cu degetul, deºi ºtii cã n-ai
nicio ºansã. Pentru mine nu e
edificator. Ar fi dacã în prima ºedinþã

a Delegaþiei Permanente când va
trebui sã acceptãm revenirea lui,
dacã va fi pusã în discuþie aºa ceva,
sã ni se spunã „Revin, dar...”. ªi
atunci am putea discuta cu cãrþile pe
masã. Dar întreb: Dacã-i o funcþie
atât de importantã, pe care din cei
care au stat zi de zi aici îl
neîndreptãþim?
î
Se pare, spun colegii dvs. cã ar fi
solicitat prima poziþie la Camera
Deputaþilor.
Eu zic sã fim serioºi.
î
ªtiu cã în martie, atunci când a
ales sã meargã în PNL, n-aþi avut
vreo reacþie contondentã. Aþi
„consemnat” evenimentul ºi cam
atât.
ªi acum vã spun cã n-am fost de
acord cu plecarea lui. Nici acum nam de gând sp-l critic. E dreptul lui
de a alege doar cã a fãcut-o la nervi,
sub presiune. Dar nu pot eu
influenþa alegerile cuiva. Fiecare îºi
croieºte un drum în viaþã,
respectând niºte valori. Eu atunci, la
o cafea, am întrebat: Cum naiba se
împacã social – democraþia cu
liberalismul? Cum sã trci pe loc dintro parte în alta?
ªtiþi foarte bine de câte ori am fost
eu rugat sã trec la liberali ºi ce mi s-a
oferit. V-am dat o declaraþie în 2010
când mã tot criticaþi cã o susþineam
pe Oana Mizil. Iar eu am rãspuns,
chiar ºi în 2011 dupã ce am venit de
la Bruxelles când toatã presa spunea
cã ne-a dus Oana acolo ca sã de
îndoctrineze pe mine, pe primarii de
la Roseþi, Ileana ºi mulþi alþii, cã eu
când voi pleca, mã duc acasã. Viaþa a
dovedit cã deºi am susþinut-o pe
Oana Milzil, n-am trãdat partidul.
Sub nicio formã!
î
Apropos de dl Râjnoveanu, unul
dintre cei mai performanþi primari
PSD, se va trezi, dupã toate
probabilitãþile „concurat” de un

coleg de-al dvs. care cocheteazã pe
faþã cu PNL. Mã refer la consilierul
judeþean George Chiriþã. Cum
comentaþi aceastã situaþie?
Mi-e greu s-o ºi înþeleg. Pentru cã
aceastã susþinere a lui George Chiriþã
faþã de PNL e de ceva vreme. D-aia a
fost menþinut la AFIR. E vorba de
câteva luni bune. Din ce ºtiu eu, el
face parte din organizaþia de la
Roseþi. Eu l-aº întreba pe dl
Râjnoveanu: De ce? Pentru cã el este
consilier judeþean. Dacã el vrea sã-l
concureze pe dl Râjnoveanu, în faþa
cãruia nu cred cã are vreo ºansã, nu
înþeleg de ce s-a complãcut în
situaþia asta. De ce n-a luat taurul de
coarne, sã-l cheme ºi sã-l întrebe: Ce
aud eu despre tine? Tu ai fost cu
liberalii? Tu mã reprezinþi pe mine!
În Consiliul Judeþean el n-a ajuns
trimis ºi de comuna Roseþi
reprezentatã de Râjnoveanu? Ba da!
Dar dacã dl Râjnoveanu s-a
complãcut în situaþia asta... Eu cred
cã dumnealui a luat-o ca pe-o glumã
ºi nu-i dã nicio ºansã. Aºa cred. Dar
ºtie domnul primar mai bine ce are
de fãcut!
î
I-aþi fi retras sprijinul politic?
Eu? În secunda 2! Aþi auzit de vreun
caz asemãnãtor vreodatã la
Olteniþa? Nu uitaþi cã eu conduc
aceastã organizaþie de vreo 20 de
ani.
î
Deci aþi fi propus excluderea din
partid.
Fãrã nicio reþinere! Dar, mai întâi de
toate, aº fi avut o discuþie
lãmuritoare, m-aº fi documentat
pentru cã ºtiþi cum e ºi cu
„ºopârlele” astea. ªi dacã aº fi avut
convingerea cã este aºa, în secunda
imediat urmãtoare aº fi propus
îndepãrtarea sa din partid. Sã nu vã
spun cã la mine au ajuns niºte vorbe,
nu ºtiu dacã sunt adevãrate, cã i-ar fi
spus dlui Râjnoveanu cã-i propune

funcþia de viceprimar. E o glumã
sinistrã! Cum sã faci aºa ceva? Cum
sã-i propui omului care e numãrul 1
ºi pe linie de partid dar ºi linie
profesionalã sã se dea la o parte ca
sã devinã sublaternul tãu?
î
Vorbim ºi de caractere aici?
Probabil cã da. În fine, asta e!
î
Nu-i ciudat cã anumiþi oameni,
din politicã, se duc, revin, fac glume
mai mult sau mai puþin sãrate,
reuºite, realizeazã cã dau greº, dupã
care cer înþelegere ºi vor s-o ia de la
capãt. Ce e asta?
În ceea ce mã priveºte, m-am întors
în partid dupã 2 ani ºi jumãtate când
ne-am certat în 1996. Eu sunt din
1994 în acest partid. În '96 trebuia sã
fiu pe lista de consilieri locali ºi
atunci ne-a fost impus în calitate de
candidat ªtefan. Noi îl vroiam pe cel
care era la Garda Financiarã. M-am
supãrat, n-am mai vrut nimic atunci.
M-am întors în 1999 pentru cã
efectiv n-aveam ce sã fac ca sã-mi
acopãr timpul. Aveam firme dar...
Am revenit ºi de atunci n-am mai
plecat!
Fiecare are un interes. George a avut
ºi el un interes. Nu e rãu. Dar a ajuns
director datoritã PSD-ului...
î
E la îndemâna oricui sã-ºi vinzi
principiile, credinþa politicã în
schimbul unui pumn de bani,
pentru un salariu?
Nu. Aºa cum vã spuneam mai
devreme, când va fi sã plec, mã duc
acasã.
î
Deci asta ar fi la îndemâna
caracterelor mici?
Vã spuneam cã eu nu-s ofertat de
azi, de ieri de Filipescu. Ci de ani de
zile, cu mult înainte sã devin primar.
Ei, liberalii, au avut neºansa ca din
'90 încoace sã nu fi avut primar. ªi
din acest motiv au luat în calcul ºi
varianta asta. Sã candidezi pentru
PNL.

Programul Interreg V-A România-Bulgaria contribuie
la îmbunãtãþirea sistemului comun de transport
Vara deja a sosit ºi, în ciuda perioadei de izolare
prin care tocmai a trecut toatã lumea, curând
vom începe sã cãlãtorim. Programele de
cooperare transfrontalierã europeanã Interreg
au fost alãturi de comunitãþile de oameni ce
trãiesc în regiunile de graniþã, alãturându-se în
lupta lor împotriva pericolului COVID – 19 ºi, în
acelaºi timp, sprijinind aceste comunitãþi sã facã
faþã unor provocãri comune identificate ºi sã
dezvolte potenþialul de cooperare în scopul
dezvoltãrii armonioase a Uniunii Europene. În
ciuda obstacolelor, provocãrilor ºi limitãrilor
impuse de situaþia mondialã provocatã de COVID
– 19, proiectele finanþate în cadrul Programului
Interreg V-A România - Bulgaria continuã
implementarea activitãþilor specifice în
beneficiul zonei transfrontaliere.
Proiectul "Investiþii în siguranþa rutierã ºi
îmbunãtãþirea conectivitãþii districtului Ruse ºi
judeþului Giurgiu la reþeaua de transport TENT", în valoare totalã de 6.3 milioane de euro, cod
e-MS ROBG–418, din cadrul axei prioritare 1 „O
regiune bine conectatã", este implementat de
Municipalitatea Ruse, în calitate de Beneficiar

Lider ºi Unitatea Administrativ Teritorialã –
Judeþul Giurgiu. Prin acest proiect se urmãreºte
reconstruirea ºi modernizarea a 3.1 km de drum,
acoperind intrarea în Ruse dinspre Sofia precum
ºi furnizarea de echipamente pentru
monitorizarea traficului transfrontalier ºi a
securitãþii rutiere în judeþul Giurgiu ºi elaborarea
unei strategii comune de securitate a traficului
rutier în regiunea transfrontalierã Ruse-Giurgiu.
Un alt proiect este "Noduri îmbunãtãþite,
Giurgiu-Byala, pentru o mai bunã conectare la
infrastructura TEN-T", în valoare totalã de 7.9
milioane de euro, cod e-MS ROBG–442 din cadrul
axei prioritare 1, implementat de Unitatea
Administrativ Teritorialã – Judeþul Giurgiu, în
calitate de Beneficiar lider ºi Municipalitatea
Byala. Prin reabilitarea a 12.53 km de
infrastructurã rutierã în Giurgiu ºi 4.8 km în

Byala, proiectul contribuie la îmbunãtãþirea
sistemului comun de transport ºi condiþiilor de
trafic în siguranþã în regiunea transfrontalierã,
ce va permite o mai bunã exploatare a
potenþialului turistic ºi va îmbunãtãþi
capacitatea de cooperare dintre cei doi parteneri
în problemele de transport ºi de siguranþã în
trafic.
Vã dorim Drum bun, oriunde alegeþi sã cãlãtoriþi!
Pentru a afla mai multe despre Programul
Interreg V-A România-Bulgaria ºi despre
proiectele finanþate, vã invitãm sã accesaþi siteul oficial al programului: www.interregrobg.eu.

www.interregrobg.eu
Conþinutul acestui material nu reprezintã în mod necesar poziþia oficialã a Uniunii Europene.
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AJF Cãlãraºi

Venus, pentru a 10-a oarã
campioanã judeþeanã!

Sferturile de finalã ale Cupei
României – faza judeþeanã,
programate pe 4 iulie

Venus Independenþa /
Lot jucãtori 2019 – 2020

Venus Independenþa este noua campioanã
judeþeanã la fotbal. Aºa a decis Comitetul
Executiv al AJF Cãlãraºi, întrunit astãzi la
sediul forului fotbalistic local. “Þinând
cont de situaþia existentã la nivel naþional
ºi a recomandãrilor FRF/UEFA, echipa
clasatã pe locul I – C.S. Venus
Independenþa a fost declaratã campioanã
judeþeanã, ediþia 2019-2020.” se aratã în
comunicatul de presã postat pe pagina de
Facebook AJF Cãlãraºi
Dupã un parcurs aproape fãrã greºealã,
Venus devine pentru a 10-a oarã
campioanã judeþeanã, ultimul titlu câºtigat
datând din 2018!
În cele 20 de partide jucate, elevii lui Ilie
Zeciu au obþinut un bilanþ aproape
fabulos: 18 victoriee ºi 2 egaluri, golaveraj
86-10. Sunt cifre care confirmã fãrã nici un
dubiu cã Venus a dominat competiþia cap
– coadã.
Pentru Venus sezonul încã nu s-a încheiat,
având mai toate ºansele toate ºansele sãºi treacã în cont ºi eventul. În sferturile
Cupei României – Faza judeþeanã, cea mai
titratã echipã din fotbalul judeþean post –
decembrist se va duela în deplasare cu
finalista din urmã cu un sezon, ACS Roseþi.
ªnu încape dubiu, ºi acest succes stagional
a fost posibil graþie implicãrii financiare
asigurate de SA Agrozootehnica
Independenþa SA, prin intermediul a doi
oameni inimoºi al cãror nume se confundã

cu toate momentele de glorie ale celor de
la Venus, Constantin Anghel ºi Ion Radu.
Pasiunea lor pentru fotbal au fãcut
posibile performanþele care au înnobilat-o
pe Venus!
Odatã cu finalul acestei stagiuni, Venus
scapã ºi de restricþia de a reprezenta
judeþul la barajul de promovare. Din
sezonul viitor, în cazul în care va trece
iarãºi prima linia de sosire, Venus va putea
reprezenta fotbalul cãlãrãºean în bãtãlia
pentru accederea în L3. Ultima oarã, în
2018, a fãct-o cu succes, trecând relativ
uºor de campioana judeþului Prahova.
Sã-i felicitãm pe victorioºi ºi sã nãdãjduim
cã ºi în sezonul viitor, Venus va rãmâne în
elita fotbalului cãlãrãºean!

Portari: Laurenþiu Marin, Tudor
Dezmirean, Adrian Ciolan
Fundaºi: Alin Stoica, Rãzvan Dumitricã,
Florin Dumitru, Gabriel Chiva, Ducu Ninu,
Marius Ene, Cristian Venþer, Alex. Zane.
Mijlocaºi: Constantin Alexe, Mihai Colþatu,
Toma Vincene, Marius Minea, Alexandru
Ion, Alex. Iliescu
Atacanþi: Vlãduþ Minea, Ionuþ Andrei,
Cristian Chiriþã, Alin Zaharia, Ionuþ Radu
Antrenor principal: Ilie Zeciu
Antrenor secund: Adrian Ciolan
Preºedinte de onoare: Constantin Anghel
Preºedinte executiv: Ion Radu
Scouter: Doru Simion

Top 3 Ediþia 2019 – 2020
1. Venus Independenþa
20
18
2
0
2. Unirea Mânãstirea
20
14
2
4
3. ACSM Olteniþa
20
13
2
5

86-10

56

72-23

44

74-23

41

Unirea Mânãstirea ºi ACSM Olteniþa se vor
duela în dublã manºã, câºtigãtoarea
urmând a reprezenta judeþul la barajul de
promovare în liga a 3-a. Meciurile vor avea
loc pe 25 iulie (turul) ºi 29 iulie (returul).

Campioane judeþene
2019 – 2020 Venus Independenþa
20
18
2018 – 2019 Mostiºtea Ulmu
32
28
2017 – 2018 Venus Independenþa
30
28
2016 – 2017 Agricola Borcea
30
27
2015 – 2016 Venus Independenþa
30
24
2014 – 2015 CSM Olteniþa
30
28
2013 – 2014 Înainte Modelu
30
27
2012 – 2013 Venus Independenþa
30
26
2011 – 2012 Venus Independenþa
28
25
Finala play – off Venus – Progresul Fundulea 6-0

n
Liga a 2-a

Georgian Honciu s-a
despãrþit de Dunãrea
Georgian Honciu nu va mai juca din sezonul viitor
pentru Dunãrea Cãlãraºi. Mijlocaºul de 31 de ani
(nãscut la Târgoviºte pe 20 aprilie 1989) a semnat
un contract pe 2 ani cu gruparea de ligã secundã,
ACS Campionii Fotbal Club Argeº, fiind dorit în
Trivale chiar de antrenorul Ionuþ Badea.
Sosit la Cãlãraºi în vara anului 2018, de la Viitorul
Pandurii Tg. Jiu, Honciu a evoluat în 51 de partide
pentru Dunãrea, marcând ºi 9 goluri. Este jucãtorul
care a marcat primul gol pentru Dunãrea în liga 1 (în
meciul din runda inauguralã a ediþiei 2018 – 2019,
Viitorul – Dunãrea 0-1). În sezonul 2019 – 2020,
„Gicã” a bifat 21 de partide (1406 minute pe teren),
trecându-ºi ºi de 7 ori numele pe lista marcatorilor
(2 din penalty).

Clubul AFC Dunãrea 2005 Cãlãraºi îi mulþumeºte
pentru munca depusã la Cãlãraºi ºi îi doreºte mult
succes în activitatea profesionalã.

2
3
2
1
5
0
3
3
2

0
1
0
2
1
2
0
1
1

86-10
144-12
136-29
131-33
140-26
148-28
130-15
144-24
122-12

56
87
86
82
77
84
84
81
77

Comitetul de Urgenþã al AJF Cãlãraºi, format din
preºedintele Dorinel Dincã ºi vicepreºedinþii, Ion
Radu ºi Mircea Dan, s-a reunit astãzi, într-o
videoconferinþã stabilind calendarul jocurilor
rãmase de disputat din cadrul actualei ediþii a
Cupei României – Faza judeþeanã.
Astfel etapa sferturilor de finalã va avea loc pe 4
iulie, partidele desfãºurându-se într-o singurã
manºã. Semifinalele se vor disputa pe 11 iulie
(turul), respectiv 18 iulie (returul). Data disputãrii
finalei va fi comunicatã ulterior.
Sferturi de Finalã / 4 iulie
Viitorul Dichiseni – ACSM Olteniþa
ªoimii Progresu – Dunãrea Ciocãneºti
Petrolul Ileana – Unirea Mânãstirea
ACS Roseþi – Venus Independenþa
Semifinale: TUR: 11 iulie / RETUR: 18 iulie

Baraj L2: Mostiºtea va
disputa primul meci acasã
cu Unirea Slobozia
Casa Fotbalului a gãzduit vineri, 19 iunie,
evenimentul în cadrul cãruia au fost stabilite
meciurile de baraj pentru accederea în Liga 2,
respectiv Liga 3 în sezonul 2020-2021.
A fost stabilitã, prin tragerea la sor?i, echipa gazdã
în partidele de baraj pentru promovarea în Liga 2.
Mostiºtea Ulmu va disputa primul meci din dubla
cu Unirea Slobozia pe teren propriu. Datele de
disputare a jocurilor n-au fost încã stabilite.
Seria 2: Mostiºtea Ulmu – Unirea Slobozia
Seria 3: Progresul Spartac – CSM Slatina
Seria 5: Minaur Baia Mare – ACS Fotbal Comuna
Recea

Baraj L3: Cãlãraºiul, în
grupã cu Ilfovul ºi Prahova
Casa Fotbalului a gãzduit vineri, 19 iunie,
evenimentul în cadrul cãruia au fost stabilite
meciurile de baraj pentru accederea în Liga 2,
respectiv Liga 3 în sezonul 2020-2021.
Reprezentanta judeþului Cãlãraºi care va fi decisã
în urma unei „duble” între Unirea Mânãstirea ºi
CSM Olteniþa va evolua la barajul de promovare în
L3 într-o grupã alãturi de campioanele judeþelor
Ilfov ºi Prahova. Se va juca în sistemul „fiecare cu
fiecare”, ocupanta primului loc obþinând dreptul
de a evolua din sezonul viitor în L3. Numele
tuturor participentelor la barajul de promovare în
L3 trebuie stabilite pânã pe 27 iulie.

Componenþa mini-grupelor
barajului de promovare în Liga 3.

n
Dunãrea Cãlãraºi

Regiunea 1 - Grupa A: Suceava, Iaºi, Neamþ;
Grupa B: Bacãu, Vaslui, Botoºani
Regiunea 2 - Grupa A: Bihor, Satu Mare, Cluj;
Grupa B: Sãlaj, Bistriþa-Nãsãud, Maramureº
Regiunea 3 - Grupa A: Sibiu, Covasna, Mureº;
Grupa B: Alba, Braºov, Harghita
Regiunea 4 - Grupa A: Gorj, Arad, Caraº-Severin;
Grupa B: Hunedoara, Mehedinþi, Timiº
Regiunea 5 - Grupa A: Dâmboviþa, Dolj, Argeº;
Grupa B: Teleorman, Olt, Vâlcea
Regiunea 6 - Grupa A: Prahova, Cãlãraºi, Ilfov;
Grupa B: Ialomiþa, Bucureºti, Giurgiu
Regiunea 7: - Grupa A: Brãila, Vrancea, Galaþi;
Grupa B: Tulcea, Constanþa, Buzãu

Cr. Pustai: Lotul se va
reuni pe 29 iunie
Dunãrea Cãlãraºi se va reuni pentru
startul pregãtirilor înaintea viitorului
sezo al ligii a 2-a pe 29 iunie. Cel
puþin aºa susþine antrenorul Cristian
Pustai care a mai adãugat cã
sãptãmâna viitoare vor fi puse la
punct o parte din detaliile legate de
lot, pregãtirea de varã ºi campania
de achiziþii. „Mai întâi va avea loc, sã
zic aºa, reunirea conducerii tehnice
ºi administrative. Vom discuta
probleme legate de pregãtirea
viitorului sezon al ligii a 2-a. Sã

vedem pe ce jucãtori ne bazãm,
vom creiona poate ºi campania de
achiziþii. Sunt câteva chestiuni
importante pe care sper sã le putem
rezolva în timp util. În ceea ce
priveºte reunirea lotului, acest lucru
se va întâmpla pe 29 iunie, desigur
cu respectarea prevederilor legale
în vigoare.” a susþint tehnicianul
„galben – albaºtrilor”.
Cel mai probabil noul sezon al ligii a
2-a va debuta undeva în a doua
jumãtate a lunii august.

Numele campioanei
judeþene va trebui transmis
FRF pânã pe 27 iulie
Cel puþin aºa s-a decis în urma videoconferinþei din 9
iunie la care au participat conducerile FRF ºi AJF-urilor.
Astfel numele campioanei judeþene va trebui transmis
pânã pe 27 iulie iar cel al câºtigãtoarei fazei judeþene a
Cupei României pânã pe 5 august.
“În videoconferinþa din data de 09.06.2020 la care au
participat FRF ºi AJF - urile, au fost stabilite datele pânã
la care vor fi transmise campioana ºi câºtigãtoarea Cupei
României-faza judeþeanã:
27.07.2020: Campioana judeþeanã;
05.08.2020: Câºtigãtoarea Cupei;
Meciurile de baraj pentru promovarea în Liga 3 se vor
disputa în intervalul 01.08 - 09.08.2020.” se aratã în
mesajul postat pe contul de Facebook AJf Cãlãraºi

