
Pe 27 august, Înainte Modelu se va alinia 
la startul Ligii a 3-a, ediţia 2022-2023, 
urmând a disputa primul joc în deplasare 
cu Recolta Gheorghe Doja.
Pe 3 septembrie, modelenii vor debuta şi 
pe teren propriu, dând piept cu 
constănţenii de la Gloria Băneasa. 
Urmează a doua deplasare stagională, la 
Afumaţi, după care în runda a 4-a, 
modelenii se vor afla faţă în faţă cu o altă 

MODELUreprezentantă a Constanţei, Gloria Albeşti. 
Pe 24 septembrie, la Călăraşi, elevii lui l Etapa 2 | 3 septembrie
Costel Ilie vor da proba maturităţii cu ÎNAINTE MODELU – GLORIA BĂNEASA
Dunărea Călăraşi. Pe 1 octombrie, Înainte l Etapa 3 | 10 septembrie
revine pe teren propriu, de data asta 

CS AFUMAŢI – ÎNAINTE MODELU
pentru confruntarea cu CS Amara. În 

l Etapa 4 | 17 septembrierunda a 7-a, modelenii merg la Constanţa 
ÎNAINTE MODELU – GLORIA ALBEŞTIunde vor juca împotriva Farului 2, după 
l Etapa 5 | 24 septembriecare imediat se vor deplasa la Voluntari 

pentru confruntarea cu FC Voluntari 2. DUNĂREA CĂLĂRAŞI – ÎNAINTE MODELU
Modelenii vor încheia TURUL acasă l Etapa 6 | 1 octombrie
împotriva celor de la Agricola Borcea, ÎNAINTE MODELU – CS AMARA
meciul fiind programat pe 22 octombrie. l Etapa 7 | 8 octombrie

FARUL 2 CONSTANŢA – ÎNAINTE MODELUÎnainte Modelu |  
l Etapa 8 | 15 octombrie

Program jocuri TUR FC VOLUNTARI 2 – ÎNAINTE MODELU
l Etapa 9 | 22 octombriel Etapa 1 | 27 august
ÎNAINTE MODELU – AGRICOLA BORCEARECOLTA GHEORGHE DOJA – ÎNAINTE 

7ACTUALITATE 6 ACTUALITATE

Sediul AJF Călăraşi a găzduit vineri, 12 Seria B | Derby la Chirnogi
Retrogradată în campionatul judeţean, CSM august, şedinţa de lucru cu 
Olteniţa va juca primul joc pe terenul nou-reprezentanţii echipelor angrenate în 
promovatei, AS Colinele Argeşului Mitreni.noul sezon al ligii a 4-a care va debuta 
Primul derby al seriei va avea loc la Chirnogi pe 3 septembrie. î=ntre Victoria şi vicecampioana “la zi”, 

Pe ordinea de zi a figurat şi stabilirea Progresul Fundulea. Petrolul Ileana şi Victoria 
componenţelor celor două Serii precum şi a Lehliu vor fi faţă în faţă încă din startul 
programului jocurilor. sezonului. Partizan Crivăţ are o deplasare relativ 

dificilă, urmând a evolua cu Rapid Ulmeni.Astfel în Seria A vor evolua 9 echipe iar în Seria 
Unirea Mânăstirea va porni la drum de acasă, B, 10.
primul clinci fiind cel cu Steaua Radovanu.

Seria A | Şoc încă din prima rundă Etapa 1 | Sezon 2022-2023 | 3 
Sorţii au decis ca încă din prima rundă să aibă septembrie
loc prima parte a “duelului stelar” dintre Seria A
campioana Venus Independenţa şi Spicul  ACS Roseţi – Progresul Perişoru
Vâlcelele, formaţia care s-a întărit cu 11 jucători 

Spicul Vâlcelele – Venus Independenţa
din care 6 chiar de la...Venus.

Dunărea Grădiştea – Unirea Dragalina
ACS Roseţi va debuta pe teren propriu urmând Conpet Ştefan cel Mare – Dunărea Ciocăneşti
a=şi măsura forţele cu Progresul Perişoru. Avântul Pietroiu stă.

Seria BDunărea Grădiştea speră să pornească cu 
AS Colinele Argeşului - ACSM Olteniţadreptul, prima sa adversară fiind Unirea 

Dragalina. Dunărea Ciocăneşti nu concepe decât Victoria Chirnogi – Progresul Fundulea
victoria în prima deplasare, la Ştefan Cel Mare Petrolul Ileana – Victoria Lehliu
cu Conpet. Rapid Ulmeni – Partizan Crivăţ

Unirea Mânăstirea – Steaua RadovanuAvântul Pietroiu va sta.

AJF Călăraşi a stabilit programul 
partidelor din cadrul turului 2 al 
Cupei României – faza 
judeţeană, ediţia 2022-2023. 
Confruntările vor avea loc 
sâmbătă, 27 august şi duminică, 
28 august după cum urmează:

Cupa României - faza 
judeţeană | Turul 2

n Sâmbătă, 27 august, ora 11.00
Dinamo Săruleşti – Victoria LehliuPhoenix Ulmu – Dunărea Grădiştea
Avântul Dor Mărunt – Spicul VâlceleleSperanţa Dâlga – Unirea Dragalina
n Duminică, 28 august, ora 11.00Gloria Fundeni – Progresul Fundulea
Sportul Ştefăneşti – Petrolul IleanaColinele Argeşului Mitreni – Steaua 

Radovanu Lumina Frumuşani – Partizan Crivăţ

n Sâmbătă, 27 august, ora 17.30 Conpet Ştefan cel Mare – CSM Olteniţa

Unirea Frăsinet – Unirea Mânăstirea n Duminică, 28 august, ora 17.30

Unirea Spanţov – Rapid Ulmeni Şoimii Unirea – Venus Independenţa

Zarea Cuza Vodă – Dunărea Ciocăneşti Viitorul Căscioarele – Victoria Chirnogi

Viitorul Dichiseni – Progresul Perişoru Avântul Pietroiu – ACS Roseţi

Statutul Partidului Social Democrat
ARTICOLUL 47
(1) Membrii de partid pot să aleagă şi să fie aleşi după 3 luni 
de la obţinerea calităţii de membru de partid.
(2) Membrii partidului îşi pot depune candidatura pentru 
orice funcţie de conducere, cu respectarea criteriilor şi 
condiţiilor precizate în prezentul Statut.
(3) Membrii de partid care îşi depun candidatura pentru 
funcţii de conducere trebuie să dovedească experienţă 
politică, profesionalism, ataşament pentru valorile social-
democraţiei, comportament social şi politic apreciat de 
comunitate, spirit de solidaritate şi respect pentru colegii de 
partid şi pentru membrii comunităţii din care fac parte.
ARTICOLUL 82
(1) Din Biroul Permanent judeţean/de sector fac parte 
următorii membri aleşi: preşedinte, 1 – 2 prim-vicepreşedinţi, 
11-17 vicepreşedinţi, secretar executiv.
(2) Numărul membrilor Biroului Permanent al organizaţiei 
judeţene/de sector se stabileşte de către Consiliul Politic 

Virgil Diaconu şi-a exprimat intenţia de a candida pentru una Naţional, în funcţie de numărul de membri al organizaţiei şi 
din cele două funcţii de prim-vicepredinte al organizaţiei numărul de organizaţii locale, şi este validat de Conferinţa 
judeţene PSD Călăraşi. Anunţul a fost făcut joia trecută în organizaţiei judeţene/de sector.
cadrul unei conferinţe de presă la care a fost prezent. “Voi 

ARTICOLUL 83candida pentru funcţia de prim-vicepreşedinte al partidului. 
(1) La lucrările Biroului Permanent al organizaţiei judeţene Sunt două funcţii la nivelul organizaţiei.” a spus Diaconu, 
participă cu drept de vot preşedintele şi vicepreşedinţii unul din cei doi subprefecţi susţinuţi de PSD Călăraşi.
Consiliului Judeţean Administrativ şi primarul municipiului 

Surse din PSD Călăraşi susţin că pentru cealaltă poziţie de 
reşedinţă de judeţ, membri ai PSD şi liderii structurilor interne 

prim-vicepreşedinte va candida deputatul Constantin Bîrcă.
de la nivelul organizaţiei (TSD, OFSD, OPSD, LAL, PES activists), 

Conferinţa judeţeană de alegeri se va desfăşura la Călăraşi pe reprezentantul centralei sindicale cu care PSD are încheiat 
14 septembrie, pentru funcţia de preşedinte existând o protocol la nivel judeţean. La lucrările Biroului Permanent al 
singură candidatură, cea a actualului interimar, Vasile Iliuţă. organizaţiei judeţene pot participa, fără drept de vot, 
Viitorul Birou Permanent Judeţean va număra, cel mai Trezorierul şi alte persoane, la invitaţia preşedintelui 
probabil, 17 vicepreşedinţi. organizaţiei.

n Liga 3

Doja cu Recolta iar Agricola Borcea va B4: Locul 1, Seria 4 v Locul 2, Seria 3În cadrul şedinţei de Comitet 
porni de pe teren propriu, prima Executiv, care a avut loc azi, 18 B5: Locul 1, Seria 5 v Locul 2, Seria 6
adversară fiind FC Voluntari 2.august, la sediul FRF, au fost B6: Locul 1, Seria 6 v Locul 2, Seria 5
Etapa 1 | Sâmbătă, 27 august, ora aprobate cele 10 serii ale B7: Locul 1, Seria 7 v Locul 2, Seria 818.00campionatului Liga 3. Repartizarea B8: Locul 1, Seria 8 v Locul 2, Seria 7Agricola Borcea – FC Voluntari 2echipelor în serie s-a făcut 

B9: Locul 1, Seria 9 v Locul 2, Seria 10Recolta Gh. Doja – Înainte Modeluconform principiului geografic, 
B10: Locul 1, Seria 10 v Locul 2, Seria 9Gloria Băneasa – Farul Constanţa 2astfel încât echipele să nu fie 
Învingătoarele acestor jocuri se vor CS Afumaţi – CS Amaranevoite să aibă deplasări prea 
duela între ele, tur-retur, pe baza Gloria Albeşti – Dunărea Călăraşilungi.
următoarei împerecheri:

Dunărea Călăraşi, retrogradată la finele Învingătoarea B1 v Învingătoarea B2FORMATUL sezonului trecut, a fost repartizată în 
Învingătoarea B3 v Învingătoarea B4

Seria 3 din care vor mai face parte şi COMPETIŢIONAL LA LIGA 3 Învingătoarea B5 v Învingătoarea B6formaţiile Agricola Borcea şi Înainte 
ECHIPE PARTICIPANTE: 100 echipe Învingătoarea B7 v Învingătoarea B8Modelu.
împărţite în 10 serii egale

În această Serie 3 vor mai evolua: CS Învingătoarea B9 v Învingătoarea B10
ETAPE DE DISPUTAT: 18 etape în fiecare Amara, Recolta Gh. Doja (ambele din Cele 5 câştigătoare vor obţine dreptul 
serie.Ialomiţa), Gloria Băneasa, Gloria de a evolua în sezonul 2023-2024 al 

Albeşti, Farul Constanţa 2 (toate 3 din l PROMOVARE Ligii 2.
Constanţa), FC Voluntari 2 şi CS Primele două clasate din fiecare serie l RETROGRADARE
Afumaţi (ambele din Ilfov) vor disputa un baraj în dublă manşă, Ultimele două clasate din fiecare serie În prima etapă, programată sâmbătă, astfel: împreună cu echipa de pe locul 8 cu 27 august, de la ora 18.00, Dunărea B1: Locul 1, Seria 1 v Locul 2, Seria 2 cea mai slabă linie de clasament.Călăraşi va juca în deplasare cu Gloria 

B2: Locul 1, Seria 2 v Locul 2, Seria 1 Sezonul competiţional la Liga 3 va Albeşti. Înainte Modelu va debuta tot 
debuta în data de 27 august 2022.B3: Locul 1, Seria 3 v Locul 2, Seria 4în deplasare, mai exact la Gheorghe 

Dunărea Călăraşi va debuta în noul sezon al ligii a 3-a în 
deplasare, prima confruntare fiind cea cu constănţenii de la 
Gloria Albeşti. În etapa a 2-a, elevii lui Gică Mihali vor evolua tot 
în deplasare, mai exact împotriva ilfovenilor de la FC Voluntari 2.
Pe 10 septembrie, Dunărea va debuta şi pe teren propriu când 
va da piept cu ialomiţenii de la CS Amara, recent promovată în 
L3. În runda a 4-a “galben-albaştrii” vor juca la Constanţa cu 
Farul 2.
Al doilea joc pe teren propriu este programat pe 24 septembrie, 
adversara Dunării fiind Înainte Modelu. Urmează în etapa a 6-a a 
4-a deplasare, Mihali&Co întâlnind Agricola Borcea. Sunt două 
momente dificile, Gică Mihali declarând că nu acceptă să fie 
“învins” de cele două echipe din judeţ.
Recolta Gh. Doja este adversara din runda a 7-a, meciul fiind 
programat la Călăraşi pe 8 octombrie. În penultima etapă a 
turului, Dunărea se va deplasa la Băneasa pentru meciul cu 
Gloria, echipă pe care a întâlnit-o de 2 ori în această pauză 
competiţională. În fine, în runda a 9-a, ultima a TURULUI, elevii 
lui Mihali se vor afla faţă în faţă cu CS Afumaţi, poate cel mai 
dificil adversar din Serie.

l Etapa 1 | 27 august
GLORIA ALBEŞTI – DUNĂREA CĂLĂRAŞI
l Etapa 2 | 3 septembrie
FC VOLUNTARI 2 – DUNĂREA CĂLĂRAŞI
l Etapa 3 | 10 septembrie
DUNĂREA CĂLĂRAŞI – CS AMARA
l Etapa 4 | 17 septembrie
FARUL 2 CONSTANŢA – DUNĂREA CĂLĂRAŞI
l Etapa 5 | 24 septembrie
DUNĂREA CĂLĂRAŞI – ÎNAINTE MODELU
l Etapa 6 | 1 octombrie
AGRICOLA BORCEA – DUNĂREA CĂLĂRAŞI
l Etapa 7 | 8 octombrie
DUNĂREA CĂLĂRAŞI – RECOLTA GHEORGHE DOJA
l Etapa 8 | 15 octombrie
GLORIA BĂNEASA – DUNĂREA CĂLĂRAŞI
l Etapa 9 | 22 octombrie
DUNĂREA CĂLĂRAŞI – CS AFUMAŢI

Cea mai mare cantitate de porumb boabe din ţară, 
respectiv 3,6 milioane de tone, a fost obţinută anul 
trecut în regiunea Sud-Est, unde sunt incluse 
judeţele Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Tulcea şi 
Vrancea, ceea ce reprezintă 24,3% din producţia 
totală realizată în anul 2021 la nivel naţional, de 
peste 14,82 milioane de tone.

Potrivit datelor centralizate de Institutul Naţional de 
Statistică (INS), consultate de AGERPRES, locul doi la nivel 
naţional din punct de vedere al producţiei de porumb 
boabe a fost ocupat de regiunea Sud-Muntenia (judeţele: 
Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova şi 
Teleorman) unde recolta a fost de peste 3,08 milioane de 
tone, în timp ce pe locul trei s-a situat regiunea Nord-Est 
(Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vaslui) cu 
aproximativ 2,83 milioane de tone, iar pe locul patru, 
regiunea Nord-Vest (Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, 
Maramureş, Satu Mare şi Sălaj, cu o cantitate de 1,73 
milioane de tone de porumb boabe.
Potrivit cercetării statistice privind producţia vegetală la 
principalele culturi în anul 2021, în topul judeţelor cu cea 
mai mare recoltă de porumb boabe se află: Galaţi - 1,51 
milioane de tone şi un randament de 7.157 kg/ha, Ialomiţa 
- 959.009 tone (8.394 kg/ha), Călăraşi - 941.407 tone (7.563 
kg/ha) şi Brăila - 852.229 tone (7.531 kg/ha). Judeţele 
Bihor, Iaşi şi Buzău au consemnat la rândul lor recolte de 
peste 600.000 de tone în 2021 şi producţii medii mai mari 
de 6 tone de porumb boabe la hectar.

În ceea ce priveşte cel mai mare randament obţinut anul 
trecut la această cultură, judeţul Ialomiţa ocupă primul loc 
în acest top cu 8.394 kg/ha, urmat de judeţele: Călăraşi - 
7.563 kg/ha, Mureş - 6.691 kg/ha, Satu Mare - 6.610 kg/ha, 
Botoşani - 6.364 kg/ha, Bihor - 6.300 kg/ha, Alba - 6.259 
kg/ha şi Neamţ - 6.247 kg/ha.
România a ocupat anul trecut primul loc în Uniunea 
Europeană din punct de vedere al suprafeţei cultivate cu 
porumb, cât şi al producţiei, cu 2,493 milioane hectare, 
respectiv 14.820.693 tone.

n PSD Călăraşi

n AJF Călăraşi

n Liga 3 

Agricola Borcea va începe noul sezon al ligii a 
3-a pe teren propriu. Primii adversarii sunt 
ilfovenii de la FC Voluntari 2. Şi în etapa a 2-a, 
Agricola va juca tot acasă, partida cu Recolta 
Gh. Doja fiind programată pe 3 septembrie.
O săptămână mai târziu, Agricola bifează şi 
prima deplasare stagională, urmând să-şi 
măsoare forţele cu nou-promovata, Gloria 
Băneasa. În runda a 4-a, Agricola va evolua 
acasă împotriva echipei CS Afumaţi. Pe 24 

l Etapa 2 | 3 septembrieseptembrie, echipa de suflet a primarului 
Aniel Nedelcu va întâlni în deplasare pe AGRICOLA BORCEA – RECOLTA GHEORGHE 
Gloria Albeşti. Şocul TURULUI va avea loc pe 1 DOJA
octombrie, Agricola primind vizita l Etapa 3 | 10 septembrie
călărăşenilor de la Dunărea. În runda a 7-a GLORIA BĂNEASA – AGRICOLA BORCEA
este programat meciul cu o altă nou-

l Etapa 4 | 17 septembrie
promovată, în deplasare, CS Amara. La 

AGRICOLA BORCEA – CS AFUMAŢIjumătatea lui octombrie, Agricola va disputa 
l Etapa 5 | 24 septembrieşi ultimul joc din prima jumătate a sezonului 
GLORIA ALBEŞTI – AGRICOLA BORCEAregular, acasă cu Farul Constanţa 2.
l Etapa 6 | 1 octombrieÎn fine, în ultima rundă a TURULUI, Agricola 

va încerca să obţină victoria pe terenul AGRICOLA BORCEA – DUNĂREA CĂLĂRAŞI
modelenilor de la Înainte. l Etapa 7 | 8 octombrie

CS AMARA – AGRICOLA BORCEAGRICOLA Borcea | 
l Etapa 8 | 15 octombrie

Program jocuri TUR AGRICOLA BORCEA – FARUL 2 CONSTANŢA
l Etapa 9 | 22 octombriel Etapa 1 | 27 august
ÎNAINTE MODELU – AGRICOLA BORCEAAGRICOLA BORCEA – FC VOLUNTARI 2

Programul jocurilor din cadrul turului 2 
al Cupei României - faza judeţeană

n Liga 4

19 echipe participante în sezonul 2022-
2023. Vezi configuraţia primei etape!

Călăraşi, în topul 
judeţelor cu cea mai 

mare recoltă de 
porumb boabe din 2021

Seria 3: Recolta Gh. Doja - 
Înainte Modelu, în prima etapă

n Liga 3 

Seria 3: Agricola - FC Voluntari 2, 
în runda inaugurală

Seria 3: Dunărea 
de 4 ori acasă şi de 

5, în deplasareDunărea 
Călăraşi, 

Înainte 
Modelu şi 

Agricola 
Borcea, 

repartizate în 
Seria 3

pentru secţiunea de funcţionareÎn şedinţa ordinară din 24 august, consilierii locali au 
- Se majorează cheltuielile secţiunii de funcţionare pe trim. III adoptat în unanimitate Hotărârea privind aprobarea 
ale bugetului local sursa E cu suma de 36.318,80 lei astfel:execuţiei bugetare la trimestrul II, utilizare sume din 
36.318,80 lei – alte cheltuieli în domeniul agriculturiiexcedentul bugetului local precum şi rectificarea 
- Se majorează veniturile secţiunii de funcţionare pe trim. III bugetului local al comunei Roseţi, judeţul Călăraşi în 
ale bugetului local sursa A cu suma de 19.960 lei astfel:

anul 2022.
9.960 lei – subvenţii ajutor pentru încălzirea locuinţei cu 
lemne, cărbuni, combustibili petrlieriAstfel, pentru finanţarea unor cheltuieli de funcţionare s-a 

decis utilizarea sumei de 36.318,8 lei din excedentul 10.000 lei – donaţii şi sponsorizări
bugetului local sursa E, după cum urmează: - Se majorează cheltuielile secţiunii de funcţionare pe trim. III 
- Se majorează veniturile secţiunii de funcţionare pe trim. III ale bugetului local sursa A cu suma de 19.960 lei astfel:
ale bugetului local sursa E cu suma de 36.318, 80 lei astfel: 9.960 lei – asistenţă socială, ajutor social
36.318,80 lei – sume utilizate din excedentul bugetului local 10.000 lei – alte servicii culturale

n Primăria Roseţi

Bani din excedent pentru finanţarea 
unor cheltuieli de funcţionare

V. Diaconu: Voi candida pentru 
funcţia de prim-vicepreşedinte



Pe 27 august, Înainte Modelu se va alinia 
la startul Ligii a 3-a, ediţia 2022-2023, 
urmând a disputa primul joc în deplasare 
cu Recolta Gheorghe Doja.
Pe 3 septembrie, modelenii vor debuta şi 
pe teren propriu, dând piept cu 
constănţenii de la Gloria Băneasa. 
Urmează a doua deplasare stagională, la 
Afumaţi, după care în runda a 4-a, 
modelenii se vor afla faţă în faţă cu o altă 

MODELUreprezentantă a Constanţei, Gloria Albeşti. 
Pe 24 septembrie, la Călăraşi, elevii lui l Etapa 2 | 3 septembrie
Costel Ilie vor da proba maturităţii cu ÎNAINTE MODELU – GLORIA BĂNEASA
Dunărea Călăraşi. Pe 1 octombrie, Înainte l Etapa 3 | 10 septembrie
revine pe teren propriu, de data asta 

CS AFUMAŢI – ÎNAINTE MODELU
pentru confruntarea cu CS Amara. În 

l Etapa 4 | 17 septembrierunda a 7-a, modelenii merg la Constanţa 
ÎNAINTE MODELU – GLORIA ALBEŞTIunde vor juca împotriva Farului 2, după 
l Etapa 5 | 24 septembriecare imediat se vor deplasa la Voluntari 

pentru confruntarea cu FC Voluntari 2. DUNĂREA CĂLĂRAŞI – ÎNAINTE MODELU
Modelenii vor încheia TURUL acasă l Etapa 6 | 1 octombrie
împotriva celor de la Agricola Borcea, ÎNAINTE MODELU – CS AMARA
meciul fiind programat pe 22 octombrie. l Etapa 7 | 8 octombrie

FARUL 2 CONSTANŢA – ÎNAINTE MODELUÎnainte Modelu |  
l Etapa 8 | 15 octombrie

Program jocuri TUR FC VOLUNTARI 2 – ÎNAINTE MODELU
l Etapa 9 | 22 octombriel Etapa 1 | 27 august
ÎNAINTE MODELU – AGRICOLA BORCEARECOLTA GHEORGHE DOJA – ÎNAINTE 

7ACTUALITATE 6 ACTUALITATE

Sediul AJF Călăraşi a găzduit vineri, 12 Seria B | Derby la Chirnogi
Retrogradată în campionatul judeţean, CSM august, şedinţa de lucru cu 
Olteniţa va juca primul joc pe terenul nou-reprezentanţii echipelor angrenate în 
promovatei, AS Colinele Argeşului Mitreni.noul sezon al ligii a 4-a care va debuta 
Primul derby al seriei va avea loc la Chirnogi pe 3 septembrie. î=ntre Victoria şi vicecampioana “la zi”, 

Pe ordinea de zi a figurat şi stabilirea Progresul Fundulea. Petrolul Ileana şi Victoria 
componenţelor celor două Serii precum şi a Lehliu vor fi faţă în faţă încă din startul 
programului jocurilor. sezonului. Partizan Crivăţ are o deplasare relativ 

dificilă, urmând a evolua cu Rapid Ulmeni.Astfel în Seria A vor evolua 9 echipe iar în Seria 
Unirea Mânăstirea va porni la drum de acasă, B, 10.
primul clinci fiind cel cu Steaua Radovanu.

Seria A | Şoc încă din prima rundă Etapa 1 | Sezon 2022-2023 | 3 
Sorţii au decis ca încă din prima rundă să aibă septembrie
loc prima parte a “duelului stelar” dintre Seria A
campioana Venus Independenţa şi Spicul  ACS Roseţi – Progresul Perişoru
Vâlcelele, formaţia care s-a întărit cu 11 jucători 

Spicul Vâlcelele – Venus Independenţa
din care 6 chiar de la...Venus.

Dunărea Grădiştea – Unirea Dragalina
ACS Roseţi va debuta pe teren propriu urmând Conpet Ştefan cel Mare – Dunărea Ciocăneşti
a=şi măsura forţele cu Progresul Perişoru. Avântul Pietroiu stă.

Seria BDunărea Grădiştea speră să pornească cu 
AS Colinele Argeşului - ACSM Olteniţadreptul, prima sa adversară fiind Unirea 

Dragalina. Dunărea Ciocăneşti nu concepe decât Victoria Chirnogi – Progresul Fundulea
victoria în prima deplasare, la Ştefan Cel Mare Petrolul Ileana – Victoria Lehliu
cu Conpet. Rapid Ulmeni – Partizan Crivăţ

Unirea Mânăstirea – Steaua RadovanuAvântul Pietroiu va sta.

AJF Călăraşi a stabilit programul 
partidelor din cadrul turului 2 al 
Cupei României – faza 
judeţeană, ediţia 2022-2023. 
Confruntările vor avea loc 
sâmbătă, 27 august şi duminică, 
28 august după cum urmează:

Cupa României - faza 
judeţeană | Turul 2

n Sâmbătă, 27 august, ora 11.00
Dinamo Săruleşti – Victoria LehliuPhoenix Ulmu – Dunărea Grădiştea
Avântul Dor Mărunt – Spicul VâlceleleSperanţa Dâlga – Unirea Dragalina
n Duminică, 28 august, ora 11.00Gloria Fundeni – Progresul Fundulea
Sportul Ştefăneşti – Petrolul IleanaColinele Argeşului Mitreni – Steaua 

Radovanu Lumina Frumuşani – Partizan Crivăţ

n Sâmbătă, 27 august, ora 17.30 Conpet Ştefan cel Mare – CSM Olteniţa

Unirea Frăsinet – Unirea Mânăstirea n Duminică, 28 august, ora 17.30

Unirea Spanţov – Rapid Ulmeni Şoimii Unirea – Venus Independenţa

Zarea Cuza Vodă – Dunărea Ciocăneşti Viitorul Căscioarele – Victoria Chirnogi

Viitorul Dichiseni – Progresul Perişoru Avântul Pietroiu – ACS Roseţi

Statutul Partidului Social Democrat
ARTICOLUL 47
(1) Membrii de partid pot să aleagă şi să fie aleşi după 3 luni 
de la obţinerea calităţii de membru de partid.
(2) Membrii partidului îşi pot depune candidatura pentru 
orice funcţie de conducere, cu respectarea criteriilor şi 
condiţiilor precizate în prezentul Statut.
(3) Membrii de partid care îşi depun candidatura pentru 
funcţii de conducere trebuie să dovedească experienţă 
politică, profesionalism, ataşament pentru valorile social-
democraţiei, comportament social şi politic apreciat de 
comunitate, spirit de solidaritate şi respect pentru colegii de 
partid şi pentru membrii comunităţii din care fac parte.
ARTICOLUL 82
(1) Din Biroul Permanent judeţean/de sector fac parte 
următorii membri aleşi: preşedinte, 1 – 2 prim-vicepreşedinţi, 
11-17 vicepreşedinţi, secretar executiv.
(2) Numărul membrilor Biroului Permanent al organizaţiei 
judeţene/de sector se stabileşte de către Consiliul Politic 

Virgil Diaconu şi-a exprimat intenţia de a candida pentru una Naţional, în funcţie de numărul de membri al organizaţiei şi 
din cele două funcţii de prim-vicepredinte al organizaţiei numărul de organizaţii locale, şi este validat de Conferinţa 
judeţene PSD Călăraşi. Anunţul a fost făcut joia trecută în organizaţiei judeţene/de sector.
cadrul unei conferinţe de presă la care a fost prezent. “Voi 

ARTICOLUL 83candida pentru funcţia de prim-vicepreşedinte al partidului. 
(1) La lucrările Biroului Permanent al organizaţiei judeţene Sunt două funcţii la nivelul organizaţiei.” a spus Diaconu, 
participă cu drept de vot preşedintele şi vicepreşedinţii unul din cei doi subprefecţi susţinuţi de PSD Călăraşi.
Consiliului Judeţean Administrativ şi primarul municipiului 

Surse din PSD Călăraşi susţin că pentru cealaltă poziţie de 
reşedinţă de judeţ, membri ai PSD şi liderii structurilor interne 

prim-vicepreşedinte va candida deputatul Constantin Bîrcă.
de la nivelul organizaţiei (TSD, OFSD, OPSD, LAL, PES activists), 

Conferinţa judeţeană de alegeri se va desfăşura la Călăraşi pe reprezentantul centralei sindicale cu care PSD are încheiat 
14 septembrie, pentru funcţia de preşedinte existând o protocol la nivel judeţean. La lucrările Biroului Permanent al 
singură candidatură, cea a actualului interimar, Vasile Iliuţă. organizaţiei judeţene pot participa, fără drept de vot, 
Viitorul Birou Permanent Judeţean va număra, cel mai Trezorierul şi alte persoane, la invitaţia preşedintelui 
probabil, 17 vicepreşedinţi. organizaţiei.

n Liga 3

Doja cu Recolta iar Agricola Borcea va B4: Locul 1, Seria 4 v Locul 2, Seria 3În cadrul şedinţei de Comitet 
porni de pe teren propriu, prima Executiv, care a avut loc azi, 18 B5: Locul 1, Seria 5 v Locul 2, Seria 6
adversară fiind FC Voluntari 2.august, la sediul FRF, au fost B6: Locul 1, Seria 6 v Locul 2, Seria 5
Etapa 1 | Sâmbătă, 27 august, ora aprobate cele 10 serii ale B7: Locul 1, Seria 7 v Locul 2, Seria 818.00campionatului Liga 3. Repartizarea B8: Locul 1, Seria 8 v Locul 2, Seria 7Agricola Borcea – FC Voluntari 2echipelor în serie s-a făcut 

B9: Locul 1, Seria 9 v Locul 2, Seria 10Recolta Gh. Doja – Înainte Modeluconform principiului geografic, 
B10: Locul 1, Seria 10 v Locul 2, Seria 9Gloria Băneasa – Farul Constanţa 2astfel încât echipele să nu fie 
Învingătoarele acestor jocuri se vor CS Afumaţi – CS Amaranevoite să aibă deplasări prea 
duela între ele, tur-retur, pe baza Gloria Albeşti – Dunărea Călăraşilungi.
următoarei împerecheri:

Dunărea Călăraşi, retrogradată la finele Învingătoarea B1 v Învingătoarea B2FORMATUL sezonului trecut, a fost repartizată în 
Învingătoarea B3 v Învingătoarea B4

Seria 3 din care vor mai face parte şi COMPETIŢIONAL LA LIGA 3 Învingătoarea B5 v Învingătoarea B6formaţiile Agricola Borcea şi Înainte 
ECHIPE PARTICIPANTE: 100 echipe Învingătoarea B7 v Învingătoarea B8Modelu.
împărţite în 10 serii egale

În această Serie 3 vor mai evolua: CS Învingătoarea B9 v Învingătoarea B10
ETAPE DE DISPUTAT: 18 etape în fiecare Amara, Recolta Gh. Doja (ambele din Cele 5 câştigătoare vor obţine dreptul 
serie.Ialomiţa), Gloria Băneasa, Gloria de a evolua în sezonul 2023-2024 al 

Albeşti, Farul Constanţa 2 (toate 3 din l PROMOVARE Ligii 2.
Constanţa), FC Voluntari 2 şi CS Primele două clasate din fiecare serie l RETROGRADARE
Afumaţi (ambele din Ilfov) vor disputa un baraj în dublă manşă, Ultimele două clasate din fiecare serie În prima etapă, programată sâmbătă, astfel: împreună cu echipa de pe locul 8 cu 27 august, de la ora 18.00, Dunărea B1: Locul 1, Seria 1 v Locul 2, Seria 2 cea mai slabă linie de clasament.Călăraşi va juca în deplasare cu Gloria 

B2: Locul 1, Seria 2 v Locul 2, Seria 1 Sezonul competiţional la Liga 3 va Albeşti. Înainte Modelu va debuta tot 
debuta în data de 27 august 2022.B3: Locul 1, Seria 3 v Locul 2, Seria 4în deplasare, mai exact la Gheorghe 

Dunărea Călăraşi va debuta în noul sezon al ligii a 3-a în 
deplasare, prima confruntare fiind cea cu constănţenii de la 
Gloria Albeşti. În etapa a 2-a, elevii lui Gică Mihali vor evolua tot 
în deplasare, mai exact împotriva ilfovenilor de la FC Voluntari 2.
Pe 10 septembrie, Dunărea va debuta şi pe teren propriu când 
va da piept cu ialomiţenii de la CS Amara, recent promovată în 
L3. În runda a 4-a “galben-albaştrii” vor juca la Constanţa cu 
Farul 2.
Al doilea joc pe teren propriu este programat pe 24 septembrie, 
adversara Dunării fiind Înainte Modelu. Urmează în etapa a 6-a a 
4-a deplasare, Mihali&Co întâlnind Agricola Borcea. Sunt două 
momente dificile, Gică Mihali declarând că nu acceptă să fie 
“învins” de cele două echipe din judeţ.
Recolta Gh. Doja este adversara din runda a 7-a, meciul fiind 
programat la Călăraşi pe 8 octombrie. În penultima etapă a 
turului, Dunărea se va deplasa la Băneasa pentru meciul cu 
Gloria, echipă pe care a întâlnit-o de 2 ori în această pauză 
competiţională. În fine, în runda a 9-a, ultima a TURULUI, elevii 
lui Mihali se vor afla faţă în faţă cu CS Afumaţi, poate cel mai 
dificil adversar din Serie.

l Etapa 1 | 27 august
GLORIA ALBEŞTI – DUNĂREA CĂLĂRAŞI
l Etapa 2 | 3 septembrie
FC VOLUNTARI 2 – DUNĂREA CĂLĂRAŞI
l Etapa 3 | 10 septembrie
DUNĂREA CĂLĂRAŞI – CS AMARA
l Etapa 4 | 17 septembrie
FARUL 2 CONSTANŢA – DUNĂREA CĂLĂRAŞI
l Etapa 5 | 24 septembrie
DUNĂREA CĂLĂRAŞI – ÎNAINTE MODELU
l Etapa 6 | 1 octombrie
AGRICOLA BORCEA – DUNĂREA CĂLĂRAŞI
l Etapa 7 | 8 octombrie
DUNĂREA CĂLĂRAŞI – RECOLTA GHEORGHE DOJA
l Etapa 8 | 15 octombrie
GLORIA BĂNEASA – DUNĂREA CĂLĂRAŞI
l Etapa 9 | 22 octombrie
DUNĂREA CĂLĂRAŞI – CS AFUMAŢI

Cea mai mare cantitate de porumb boabe din ţară, 
respectiv 3,6 milioane de tone, a fost obţinută anul 
trecut în regiunea Sud-Est, unde sunt incluse 
judeţele Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Tulcea şi 
Vrancea, ceea ce reprezintă 24,3% din producţia 
totală realizată în anul 2021 la nivel naţional, de 
peste 14,82 milioane de tone.

Potrivit datelor centralizate de Institutul Naţional de 
Statistică (INS), consultate de AGERPRES, locul doi la nivel 
naţional din punct de vedere al producţiei de porumb 
boabe a fost ocupat de regiunea Sud-Muntenia (judeţele: 
Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova şi 
Teleorman) unde recolta a fost de peste 3,08 milioane de 
tone, în timp ce pe locul trei s-a situat regiunea Nord-Est 
(Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vaslui) cu 
aproximativ 2,83 milioane de tone, iar pe locul patru, 
regiunea Nord-Vest (Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, 
Maramureş, Satu Mare şi Sălaj, cu o cantitate de 1,73 
milioane de tone de porumb boabe.
Potrivit cercetării statistice privind producţia vegetală la 
principalele culturi în anul 2021, în topul judeţelor cu cea 
mai mare recoltă de porumb boabe se află: Galaţi - 1,51 
milioane de tone şi un randament de 7.157 kg/ha, Ialomiţa 
- 959.009 tone (8.394 kg/ha), Călăraşi - 941.407 tone (7.563 
kg/ha) şi Brăila - 852.229 tone (7.531 kg/ha). Judeţele 
Bihor, Iaşi şi Buzău au consemnat la rândul lor recolte de 
peste 600.000 de tone în 2021 şi producţii medii mai mari 
de 6 tone de porumb boabe la hectar.

În ceea ce priveşte cel mai mare randament obţinut anul 
trecut la această cultură, judeţul Ialomiţa ocupă primul loc 
în acest top cu 8.394 kg/ha, urmat de judeţele: Călăraşi - 
7.563 kg/ha, Mureş - 6.691 kg/ha, Satu Mare - 6.610 kg/ha, 
Botoşani - 6.364 kg/ha, Bihor - 6.300 kg/ha, Alba - 6.259 
kg/ha şi Neamţ - 6.247 kg/ha.
România a ocupat anul trecut primul loc în Uniunea 
Europeană din punct de vedere al suprafeţei cultivate cu 
porumb, cât şi al producţiei, cu 2,493 milioane hectare, 
respectiv 14.820.693 tone.

n PSD Călăraşi

n AJF Călăraşi

n Liga 3 

Agricola Borcea va începe noul sezon al ligii a 
3-a pe teren propriu. Primii adversarii sunt 
ilfovenii de la FC Voluntari 2. Şi în etapa a 2-a, 
Agricola va juca tot acasă, partida cu Recolta 
Gh. Doja fiind programată pe 3 septembrie.
O săptămână mai târziu, Agricola bifează şi 
prima deplasare stagională, urmând să-şi 
măsoare forţele cu nou-promovata, Gloria 
Băneasa. În runda a 4-a, Agricola va evolua 
acasă împotriva echipei CS Afumaţi. Pe 24 

l Etapa 2 | 3 septembrieseptembrie, echipa de suflet a primarului 
Aniel Nedelcu va întâlni în deplasare pe AGRICOLA BORCEA – RECOLTA GHEORGHE 
Gloria Albeşti. Şocul TURULUI va avea loc pe 1 DOJA
octombrie, Agricola primind vizita l Etapa 3 | 10 septembrie
călărăşenilor de la Dunărea. În runda a 7-a GLORIA BĂNEASA – AGRICOLA BORCEA
este programat meciul cu o altă nou-

l Etapa 4 | 17 septembrie
promovată, în deplasare, CS Amara. La 

AGRICOLA BORCEA – CS AFUMAŢIjumătatea lui octombrie, Agricola va disputa 
l Etapa 5 | 24 septembrieşi ultimul joc din prima jumătate a sezonului 
GLORIA ALBEŞTI – AGRICOLA BORCEAregular, acasă cu Farul Constanţa 2.
l Etapa 6 | 1 octombrieÎn fine, în ultima rundă a TURULUI, Agricola 

va încerca să obţină victoria pe terenul AGRICOLA BORCEA – DUNĂREA CĂLĂRAŞI
modelenilor de la Înainte. l Etapa 7 | 8 octombrie

CS AMARA – AGRICOLA BORCEAGRICOLA Borcea | 
l Etapa 8 | 15 octombrie

Program jocuri TUR AGRICOLA BORCEA – FARUL 2 CONSTANŢA
l Etapa 9 | 22 octombriel Etapa 1 | 27 august
ÎNAINTE MODELU – AGRICOLA BORCEAAGRICOLA BORCEA – FC VOLUNTARI 2

Programul jocurilor din cadrul turului 2 
al Cupei României - faza judeţeană

n Liga 4

19 echipe participante în sezonul 2022-
2023. Vezi configuraţia primei etape!

Călăraşi, în topul 
judeţelor cu cea mai 

mare recoltă de 
porumb boabe din 2021

Seria 3: Recolta Gh. Doja - 
Înainte Modelu, în prima etapă

n Liga 3 

Seria 3: Agricola - FC Voluntari 2, 
în runda inaugurală

Seria 3: Dunărea 
de 4 ori acasă şi de 

5, în deplasareDunărea 
Călăraşi, 

Înainte 
Modelu şi 

Agricola 
Borcea, 

repartizate în 
Seria 3

pentru secţiunea de funcţionareÎn şedinţa ordinară din 24 august, consilierii locali au 
- Se majorează cheltuielile secţiunii de funcţionare pe trim. III adoptat în unanimitate Hotărârea privind aprobarea 
ale bugetului local sursa E cu suma de 36.318,80 lei astfel:execuţiei bugetare la trimestrul II, utilizare sume din 
36.318,80 lei – alte cheltuieli în domeniul agriculturiiexcedentul bugetului local precum şi rectificarea 
- Se majorează veniturile secţiunii de funcţionare pe trim. III bugetului local al comunei Roseţi, judeţul Călăraşi în 
ale bugetului local sursa A cu suma de 19.960 lei astfel:

anul 2022.
9.960 lei – subvenţii ajutor pentru încălzirea locuinţei cu 
lemne, cărbuni, combustibili petrlieriAstfel, pentru finanţarea unor cheltuieli de funcţionare s-a 

decis utilizarea sumei de 36.318,8 lei din excedentul 10.000 lei – donaţii şi sponsorizări
bugetului local sursa E, după cum urmează: - Se majorează cheltuielile secţiunii de funcţionare pe trim. III 
- Se majorează veniturile secţiunii de funcţionare pe trim. III ale bugetului local sursa A cu suma de 19.960 lei astfel:
ale bugetului local sursa E cu suma de 36.318, 80 lei astfel: 9.960 lei – asistenţă socială, ajutor social
36.318,80 lei – sume utilizate din excedentul bugetului local 10.000 lei – alte servicii culturale

n Primăria Roseţi

Bani din excedent pentru finanţarea 
unor cheltuieli de funcţionare

V. Diaconu: Voi candida pentru 
funcţia de prim-vicepreşedinte
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