
Dupã Alin Dobrosavlevici (fundaº - sezon. Cel de-al 3-lea transfer îl vizeazã pe 
Cirprin Rus, un atacant percutant, de la Pandurii Concordia Chiajna, contract valabil pânã la 
Tg. Jiu. Le urez mult succes ºi sunt convins cã ne 30 iunie 2019) ºi Dino Spehar (atacant - CFR 
vor ajuta pentru a ne atinge obiectivul, Cluj – împrumutat pânã la 30 iunie 2018), 
promovarea în liga I" a declarat preºedintele Dunãrea Cãlãraºi ºi-a mai asigurat serviciile 
Dunãrii, Florin Briºan.a altor 3 jucãtori.
În zilele urmãtoare este aºteptat sã semneze cu 
gruparea din B-dul Republicii, 39 ºi fundaºul 

E vorba de mijlocaºul defensiv, Paul Iacob (21 de Gaston Mendy (ASA Tg. Mureº).
ani) ºi atacantul, Alexandru Stoica (20 de ani), 

Au plecat pânã acum Valentin Balint care ºi-a ambii, ultima oarã la ASA Tg. Mureº. Aflaþi sub 
reziliat contractul ºi Andrei Puºcaºu, împrumutat contract cu FC Viitorul, Iacob ºi Al. Stoica vor 
pânã în varã în liga a 3-a, la Oþelul Galaþi.evolua la Cãlãraºi pânã în varã, având fiecare o 
Sâptãmâna viitoare, Dunãrea va disputa ºi primul clauzã de prelungire în cazul în care Dunãrea va 
joc de verificare. Joi, 18 ianuarie, de la ora 11.00, promova în liga I. Cel de-al 3-lea jucãtor care s-a 
liderul ligii a 2-a îºi va mãsura forþele cu Mostiºtea alãturat lotului condus de Dan Alexa este 
Ulmu, locul 4 în topul campionatului judeþean de 
fotbal.

În perioada 24 ianuarie – 5 februarie, Dunãrea se 
va pregãti în Turcia, la Antalya unde va disputa ºi 
4 meciuri amicale. Pânã la ora primului joc oficial 
din 2018, cu Hermannstadt (et. 22), din 24 
februarie, Dunãrea va mai juca cu ACSM Olteniþa 
(10 februarie, la Cãlãraºi) ºi Dacia Unirea Brãila (în 
deplasare, pe 17 februarie).

Ciprian Rus. S-a nãscut la Arad pe 1 martie 1991. 
Atacant, extremã stânga. A jucat la UTA Arad, ASA 
Tg. Mureº ºi Pandurii Tg. Jiu. În acest sezon a 
evoluat 12 jocuri, marcând 4 goluri.

atacantul Ciprian Rus (sursa foto 
Paul Alexandru Iacob. S-a nãscut la Constanþa pe www.radiotimisoara.ro), de la Pandurii Tg. Jiu. În 
21 iunie 1996. Mijlocaº defensiv. A jucat la FC vârstã de 27 de ani pe care-i va împlini pe 1 
Viitorul, Gaz Metan Mediaº, FC Braºov ºi ASA Tg. martie, Rus a mai jucat la UTA Arad ºi ASA Tg. 
Mureº. În acest sezon a evoluat în 10 partide, Mureº. Pentru Pandurii, el a jucat în 12 meciuri 
înscriind 6 goluri.marcând 4 goluri. „Am reuºit în aceastã 
Alexandru Iulian Stoica. S-a nãscut la Baia (jud. sãptãmânã sã-i transferãm la Cãlãraºi pe Al. 
Tulcea), pe 30 iunie 1997. Atacant, extremã Stoica, fost component al echipei noastre în 
stângã.. A jucat la Academia Hagi, Dunãrea urmã cu vreo 2 ani, Paul Iacob, ambii vin de la 
Cãlãraºi (2015-2016: 26 de partide jucate, 8 goluri ASA Tg-. Mureº dar sunt jucãtorii echipei FC 
marcate), FC Viitorul (campion în 2017) ºi ASA Tg. Viitorul. Cei doi vor juca la noi pânã în varã iar în 
Mureº. În aceastã stagiune a fost prezent în 9 cazul în care vom reuºi promovarea, va fi 
partide, înscriind doar un gol.activatã clauza de de prelungire pentru încã un 
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incontestabil iar cel de-al 2017 a fost un an de 
doilea, Bodo Kanda, un referinþã pentru fotbalul 
atacant indispensabil care a cãlãrãºean de 
fãcut meciuri memorabile în performanþã. Dunãrea 
acest an.

Cãlãraºi a încheiat prima 
Locul 2 revine fundaºului 

parte a sezonului 2017 – dreapta Ionuþ Þenea, cel care 
2018 pe primul loc în a bifat ca titular ºi integralist 
topul ligii a 2-a, fiind toate jocurile disputate în 

acest sezon.creditatã cu ºanse mari 
Locul 1 e ocupat de portarul de a promova la finele 
Cezar Lungu, desemnat de sezonului, în premierã, în 
Arena Media cel mai bun liga I. În cele 12 partide 
jucãtor al Dunãrii, în 2017. Un 

disputate în mini - returul portar excelent ºi un caracter 
ediþiei 2016 – 2017 ºi în deosebit, calitãþi care-l 
cele 21 de jocuri propulseazã pe Cezar Lungu 

la începutul acestui sezon însã Poziþia a 6-a este împãrþitã de pe prima poziþie. Felicitãri desfãºurate pânã acum în 
evoluþiile sale au ajutat mult Marian Drãghiceanu ºi pentru constanþã, pentru cadrul ediþiei 2017 – 
pe Dunãrea în disputele gabonezul Missi Mezu, ambii evoluþiile bune ºi foarte bune 2018, antrenorii Adrian 
oficiale din primãvarã. cu evoluþii foarte bune în avute pe parcursul întregului Mihalcea, Adrian Iencsi, aceastã toamnã.ªi pe locul 8 întâlnim doi an. În mod cert, Cezar Lungu 

Ion Manu ºi Dan Alexa au jucãtori. E vorba de Cãlin Pe 5 îl gãsim pe Silviu Panã, va fi "sufletul" echipei ºi în 
mizat pe 42 de jucãtori. Cristea ºi Bogdan Danciu, transferat în varã. Un mijlocaº 2018!

ambii mijlocaºi. Primul a aproape excellent care a pus 
suferit din nefericire o umãrul la obþinerea Arena Media 
accidentare în finalul rezultatelor foarte bune (www.arenamedia.ro ºi 1. Cezar Lungu
sezonului trecut care l-a þinut realizate în ultimele 18 Arena) a stabilit ordinea celor 2. Ionuþ Þenea
mult pe tuºã. A revenit în partide.mai buni jucãtori ai Dunãrii 

3. Bogdan ªandru ºi Bodo aceastã toamnã înscriind ºi din acest an. Pe 4 se aflã golgeterul echipei, 
Kandagoluri pentru echipa noastrã. Valentin Alexandru (el e ºi pe Pe locul 10 se aflã fundaºul 

4. Valentin AlexandruBogdan Danciu a jucat destul primul loc în topul ªtefan Mardare, sosit la 
de bine în primãvarã însã în 5. Silviu Panãmarcatorilor ligii a 2-a, cu 14 Cãlãraºi la începutul lunii 
ultima vreme ºi-a cam pierdut reuºite, la fel ca Bogdan Rusu, decembrie 2016. 6. Marian Drãghiceanu ºi 
statutul de titular. de la Hermannstasdt ºi Missi MezuPoziþia a 9-a este ocupatã de 

Mediop Ndiaye, de la Ripensia Pe locul 7 se aflã doi tineri Cristi Puºcaº ºi Florin Ibrian. 7. Gabriel Preoteasa ºi 
Timiºoara).jucãtori Gabriel Preoteasa Primul s-a alãturat grupãrii Bogdan Manole

(nelipsit din formula de start a Pe ultima treaptã a din B-dul Republicii, 39 la 8. Cãlin Cristea ºi Bogdan 
Dunãrii pânã de curând) ºi podiumului îi gãsim pe începutul acestui an, Danciu
Bogdan Manole, o achiziþie Bogdan ªandru ºi Bodo devenind încet – încet un 

9. Cristi Puºcaº ºi Florin Ibrianextreme de reuºitã realizatã în Kanda. Primul, un fundaº, jucãtor de bazã. Cel de-al 
10. ªtefan Mardaremandatul lui Dan Alexa. aproape de fier, titular doilea a pãrãsit-o pe Dunãrea 

Top 10 Arena Media

n Liga a 2-a / Dunãrea Cãlãraºi

Aflatã pe primul loc în topul ligii a 2-a, 
Dunãrea Cãlãraºi a avut un an fotbalistic 2017 
destul de bun. În cele 34 de jocuri oficiale, 
efectiv disputate în acest, „galben – albaºtrii" 
n-au bifat decât 5 înfrângeri: 4, în campionat 
(toate în deplasare!) ºi una în Cupa României, 
faza a 4-a.

Primul eºec a fost suferit pe 8 aprilie în Capitalã, mai 
exact pe terenul formaþiei Juventus care a câºtigat 
partida cu 1-0 (et. 28). Cea de-a doua înfrângere a 
survenit la Timiºoara, pe 6 mai în jocul cu ASU Poli, 
scor 4-1, duelul contând pentru etapa a 33-a. Pe banca 
tehnicã a Dunãrii s-a aflat atunci Adrian Mihalcea.
În ediþia 2017 – 2018, echipa noastrã ºi-a trecut în 
cont, pânã acum, alte douã eºecuri. Primul chiar în 
runda I, la Clinceni, pe 5 august. Academica a câºtigat 
cu 4-1, deºi a fost condusã la pauzã cu 1-0. La acel 
moment, Dunãrea era antrenatã de Adrian Iencsi.
Douã sãptãmâni mai târziu, mai exact pe 19 august, 
Dunãrea a fost învinsã la Sibiu de Hermannstadt cu 2-1, 
partida desfãºurându-se în cadrul etapei a 3-a. Echipa 
era condusã de Ion Manu, în calitate de „principal" 
interimar.
Dunãrea a bifat a 5-a înfrângere anualã la Slobozia, pe 
3 octombrie. În cadrul fazei a 4-a a Cupei României, 
elevii lui Dan Alexa au fost învinºi de Unirea cu 2-1. 
Deºi a condus la pauzã cu 1-0, Dunãrea a fost pânã la 
urmã eliminatã din competiþie. Este primul eºec din 
mandatul lui Dan Alexa! Sub conducerea sa, gruparea 
din B-dul Republicii, 39, a obþinut 15 victorii ºi 3 
egaluri, în cadrul campionatului ligii a 2-a.

Dunãrea / Înfrângeri 2017

n Campionatul ligii a 2-a

8 aprilie / Et. 28 / Juventus Bucureºti – Dunãrea 1-0

6 mai / Et. 33 / ASU Poli Timiºoara – Dunãrea 4-1

5 august / Et. 1 / Academica Clinceni – Dunãrea 4-1

19 august / Et. 3 / Hermannstadt – Dunãrea 2-1

n Cupa României – Faza a 4-a

3 octombrie / Unirea Slobozia – Dunãrea 2-1

În clasament, Alexandru, autor a 
14 goluri, este urmat de Bodo 
Kanda cu 7 reuºite. În acest an, 
Dunãrea a beneficiat ºi de un 
autogol, semnat de Sergiu Homei 
(Pandurii Tg. Jiu). În cele 36 de 
partide jucate în 2017, Dunãrea a 
marcat 73 de goluri (din care 9 
prin neprezentare), primind în 
schimb 30.

Valentin Alexandru (26 de ani) este cel 
mai prolific jucãtor al Dunãrii în anul 

desfãºuratã la Cãlãraºi.care tocmai s-a încheiat. Revenit în varã 
În acest sezon, Dunãrea a beneficiat ºi la Cãlãraºi, dupã doar un sezon unde a 
de un autogol, semnat de Sergiu evoluat în liga I, la Pandurii ºi 
Homei, de la Pandurii Tg. Jiu.Concordia, Vali a marcat în aceastã 

primã parte a sezonului 2017 – 2018 nu În mini returul ediþiei 2016 – 2017, 
mai puþin de 14 goluri (7 dintre ele din Dunãrea a marcat 30 de goluri (9 dintre 
penalty). De altfel, el împarte ºi prima ele prin neprezentarea adversarilor 
poziþie în topul golgeterilor ligii a 2-a, Unirea Tãrlungeni (et. 31), CSM Rm. 
cu Mediop Ndiaye (Ripensia Timiºoara) Vâlcea (et. 37) ºi Foresta Suceava (et. 
ºi Bogdan Rusu (FC Hermannstadt). 38)), primind în schimb 14.
Poziþia secundã este ocupatã de Bodo În aceastã nouã ediþie de campionat, 
Kanda cu 7 reuºite (4, marcate în Dunãrea a înscris 43 de goluri (21 de 
primãvarã ºi respectiv 3, în acest jocuri disputate), încasând 16.
sezon). Silviu Panã ºi Cristian Puºcaº, n Top marcatori Dunãrea în anul 2017
ambii cu câte 5 goluri se aflã pe locul 3. 14 goluri: Valentin Alexandru (7 pen.)
Primul a înscris toate cele 5 goluri în 

7 goluri: Bodo Kanda
acest sezon. Puºcaº are 3 reuºite 

5 goluri: Cristian Puºcaº, Silviu Panãmarcate în primãvarã ºi 2, în acest 
4 goluri: Bogdan ªandru (2 pen.), sezon.
Marian Drãghiceanu, Missi MezuLocul 4 e ocupat simultan de Bogdan 
3 goluri: Cãtãlin Þîrã, Cãlin Cristea, ªandru (2 din penalty), Marian 
Bogdan Danciu, Valentin Munteanu, Drãghiceanu ºi Missi Mezu, fiecare cu 
Bogdan Manolecâte 4 goluri înscrise.
2 goluri: Alexandru Avram, Rafael LicuLa polul opus se aflã ªtefan Mardare, cu 
1 gol: ªtefan Mardareun gol marcat în primãvarã în partida 

dintre Dunãrea ºi UTA Arad, scor 1-0, Autogol: Sergiu Homei (Pandurii Tg. Jiu)

Arena Media: Cezar Lungu, 
cel mai bun fotbalist al anului 2017!

n Dunãrea Cãlãraºi

Doar 5 înfrângeri în 2017!

Cinci noutãþi în lotul Dunãrii
n Dunãrea Cãlãraºi

V. Alexandru, cel mai bun 
marcator al anului 2017

CINEMA 3D/2D Program Cinema 3D/2D Cãlãraºi în perioada 12 - 26 ianuarie 2018

familia Brown în Windsor Gardens, unde 
s-a integrat de minune dãruind fericire 
ºi marmeladã pe oriunde ajunge. În 
timp ce cautã cadoul perfect pentru cea 
de-a 100 a aniversare a mãtuºii Lucy, 
emblematicul personaj gãseºte o carte 

Într-un spaþiu modern care oferã unicat în anticariatul domnului Gruber ºi 
condiþii optime pentru se angajeazã în tot felul de activitãþi 

pentru a strânge bani sã o cumpere. vizionarea unui spectacol 
Însã, atunci când cartea este furatã, cinematografic atât în format 3D 
pentru Paddington ºi familia lui devine cât ºi în format 2D puteþi viziona 
prioritarã demascarea hoþului.

în perioada 12 – 26 ianuarie 
2018 filmele: Ferdinand (3D), 
Ghinionistul (2D), Pasager în 
trenul terorii (2D), Paddington 2 
- (2D) ºi Frãþia hoþilor (2D). 
Filmele vor fi difuzate dupã cum 
urmeazã:

Durata: 90 minute într-o conspiraþie cu mizã criminalã, atât 
pentru el, cât ºi pentru ceilalþi pasageri Rating: AG
din tren.Noi, românii, credem în noroc ºi 

ghinion, ne bazãm pe noroc în tot ce 
facem ºi dãm vina pe ghinion pentru 
toate eºecurile. Aºa cã filmul 
„Ghinionistul" e despre noi. Despre haz 

19 – 25 ianuariede necaz. Despre un tip prea prins în 
Orele: 17.00; 20.00grijile zilnice ºi prea convins cã e urmãrit 

Luni: titlul nu este proiectatde ghinion, încât uitã cã unele lucruri 
depind doar de el pentru a-ºi îndeplini 

Frãþia hoþilor - 2Dvisele. Ce-i drept, are multe „pieze rele" 
în jur! Regia: Christian Gudegast
„Ghinionistul" este o comedie autentic Cu: Gerard Butler, Jordan Bridges, Pablo 
româneascã, o cursã plinã de Schreiber, O'Shea Jackson Jr., 50 Cent

12 – 14 ianuarie: imprevizibil pentru un tânãr chitarist  Gen film: Acþiune; Crimã; Dramã; 
Vineri: ora 12.30 care nu-ºi doreºte decât sã ajungã la Mister; Thriller

Sâmbãtã: ora 10.30 ºi 12.30 audiþiile de care viitorul sãu depinde, Premiera în România: 19.01.2018
dar este impiedicat de tot felul de 

Planul jafului suprem porneºte de la Ferdinand - 3D obstacole.
ideea scoaterii din circulaþie a fabuloasei 

Regia: Carlos Saldanha sume de 120 de milioane de dolari chiar 
12 – 18 ianuarieCu: Kate McKinnon, David Tennant, de sub nasul celui mai performant 

Bobby Cannavale, John Cena, Gina Orele: 17.00; 20.00 department al poliþiei din Los Angeles.
Rodriguez Luni: titlul nu este proiectat Atunci când gãºtile de infractori au ºi 
Gen film: Animaþie (varianta dublatã) insigne de poliþiºti, te întrebi dacã 

Pasager în trenul Durata: 106 minute pericolul real îl reprezintã hoþii sau 19 – 21 ianuarie: 
forþele de ordine.Rating: AG Vineri: ora 12.30terorii - 2D

Dupã ce a fost confundat cu o fiarã Sâmbãtã ºi duminicã: 
Regia: Jaume Collet-Serrapericuloasã, taurul Ferdinand este   Informaþii suplimentare: orele 10.30 ºi 12.30

capturat ºi dus din casa lui. Hotãrât sã se Cu: Liam Neeson, Vera Farmiga, Patrick 
26 – 28 ianuarie: tel: 0242-312800 ºi întoarcã la familia sa, el adunã o echipã Wilson, Sam Neill
Vineri: ora 12.30 site:www.culturalcl.ro pestriþã de animale, ce vor avea parte Gen film: Crimã; Dramã; Mister; Thriller

Sâmbãtã ºi duminicã: orele 10.30 ºi de aventura vieþii lor. Stabilit în Spania, Sediul: Parcul central, Bulevardul 1 Durata: 105 minute
12.30Ferdinand ne aratã cã nu este bine sã Mai, nr. 5ARating: N15

judeci un taur dupã înfãþiºarea sa. Preþul biletelor (acelaºi pt. filme 3D Premiera în România: 12.01.2018 Paddington 2 - 2D
ºi 2D): 8 lei – copii cu vârste de În acest thriller plin de adrenalinã Liam Regia: Paul King15 / 22 ianuarie - Ziua filmului maxim 14 ani; 12 lei – persoane cu Neeson este Michael, un agent de românesc Cu: Michael Gambon, Imelda Staunton, vârste peste 14 ani. Nu se vânzãri care, pe drumul zilnic spre casã 

Ora: 20:00 Ben Whishaw, Sally Hawkins, Hugh efectueazã rezervãri.cu trenul, este abordat de un strãin 
Bonneville, Hugh Grant

misterios pentru a dezvãlui identitatea Biletele pot fi cumpãrate cu o  „Ghinionistul" Gen film: Animaþie ( varianta dublatã ); unui pasager ascuns în acel tren pânã ce sãptãmânã înainte de data Regia: Iura Luncasu Aventuri; Comedie; Familievor ajunge la ultima staþie. Forþat sã spectacolului.
Cu: Vlad Logigan, Levent Sali, Gheorghe Durata: 95 minutesoluþioneze contracronometru un puzzle 

În zilele de luni filmul ruleazã Visu mortal, Michael va descoperi un plan Rating: AG
începând cu ora 20.00.Gen film: Comedie criminal, ºi se va trezi prins fãrã voie Paddington trãieºte fericit alãturi de 

 

Ferdinand (3D), Ghinionistul (2D), Pasager în trenul 
terorii (2D), Paddington 2 - (2D) ºi Frãþia hoþilor (2D)
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Dupã Alin Dobrosavlevici (fundaº - sezon. Cel de-al 3-lea transfer îl vizeazã pe 
Cirprin Rus, un atacant percutant, de la Pandurii Concordia Chiajna, contract valabil pânã la 
Tg. Jiu. Le urez mult succes ºi sunt convins cã ne 30 iunie 2019) ºi Dino Spehar (atacant - CFR 
vor ajuta pentru a ne atinge obiectivul, Cluj – împrumutat pânã la 30 iunie 2018), 
promovarea în liga I" a declarat preºedintele Dunãrea Cãlãraºi ºi-a mai asigurat serviciile 
Dunãrii, Florin Briºan.a altor 3 jucãtori.
În zilele urmãtoare este aºteptat sã semneze cu 
gruparea din B-dul Republicii, 39 ºi fundaºul 

E vorba de mijlocaºul defensiv, Paul Iacob (21 de Gaston Mendy (ASA Tg. Mureº).
ani) ºi atacantul, Alexandru Stoica (20 de ani), 

Au plecat pânã acum Valentin Balint care ºi-a ambii, ultima oarã la ASA Tg. Mureº. Aflaþi sub 
reziliat contractul ºi Andrei Puºcaºu, împrumutat contract cu FC Viitorul, Iacob ºi Al. Stoica vor 
pânã în varã în liga a 3-a, la Oþelul Galaþi.evolua la Cãlãraºi pânã în varã, având fiecare o 
Sâptãmâna viitoare, Dunãrea va disputa ºi primul clauzã de prelungire în cazul în care Dunãrea va 
joc de verificare. Joi, 18 ianuarie, de la ora 11.00, promova în liga I. Cel de-al 3-lea jucãtor care s-a 
liderul ligii a 2-a îºi va mãsura forþele cu Mostiºtea alãturat lotului condus de Dan Alexa este 
Ulmu, locul 4 în topul campionatului judeþean de 
fotbal.

În perioada 24 ianuarie – 5 februarie, Dunãrea se 
va pregãti în Turcia, la Antalya unde va disputa ºi 
4 meciuri amicale. Pânã la ora primului joc oficial 
din 2018, cu Hermannstadt (et. 22), din 24 
februarie, Dunãrea va mai juca cu ACSM Olteniþa 
(10 februarie, la Cãlãraºi) ºi Dacia Unirea Brãila (în 
deplasare, pe 17 februarie).

Ciprian Rus. S-a nãscut la Arad pe 1 martie 1991. 
Atacant, extremã stânga. A jucat la UTA Arad, ASA 
Tg. Mureº ºi Pandurii Tg. Jiu. În acest sezon a 
evoluat 12 jocuri, marcând 4 goluri.

atacantul Ciprian Rus (sursa foto 
Paul Alexandru Iacob. S-a nãscut la Constanþa pe www.radiotimisoara.ro), de la Pandurii Tg. Jiu. În 
21 iunie 1996. Mijlocaº defensiv. A jucat la FC vârstã de 27 de ani pe care-i va împlini pe 1 
Viitorul, Gaz Metan Mediaº, FC Braºov ºi ASA Tg. martie, Rus a mai jucat la UTA Arad ºi ASA Tg. 
Mureº. În acest sezon a evoluat în 10 partide, Mureº. Pentru Pandurii, el a jucat în 12 meciuri 
înscriind 6 goluri.marcând 4 goluri. „Am reuºit în aceastã 
Alexandru Iulian Stoica. S-a nãscut la Baia (jud. sãptãmânã sã-i transferãm la Cãlãraºi pe Al. 
Tulcea), pe 30 iunie 1997. Atacant, extremã Stoica, fost component al echipei noastre în 
stângã.. A jucat la Academia Hagi, Dunãrea urmã cu vreo 2 ani, Paul Iacob, ambii vin de la 
Cãlãraºi (2015-2016: 26 de partide jucate, 8 goluri ASA Tg-. Mureº dar sunt jucãtorii echipei FC 
marcate), FC Viitorul (campion în 2017) ºi ASA Tg. Viitorul. Cei doi vor juca la noi pânã în varã iar în 
Mureº. În aceastã stagiune a fost prezent în 9 cazul în care vom reuºi promovarea, va fi 
partide, înscriind doar un gol.activatã clauza de de prelungire pentru încã un 
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incontestabil iar cel de-al 2017 a fost un an de 
doilea, Bodo Kanda, un referinþã pentru fotbalul 
atacant indispensabil care a cãlãrãºean de 
fãcut meciuri memorabile în performanþã. Dunãrea 
acest an.

Cãlãraºi a încheiat prima 
Locul 2 revine fundaºului 

parte a sezonului 2017 – dreapta Ionuþ Þenea, cel care 
2018 pe primul loc în a bifat ca titular ºi integralist 
topul ligii a 2-a, fiind toate jocurile disputate în 

acest sezon.creditatã cu ºanse mari 
Locul 1 e ocupat de portarul de a promova la finele 
Cezar Lungu, desemnat de sezonului, în premierã, în 
Arena Media cel mai bun liga I. În cele 12 partide 
jucãtor al Dunãrii, în 2017. Un 

disputate în mini - returul portar excelent ºi un caracter 
ediþiei 2016 – 2017 ºi în deosebit, calitãþi care-l 
cele 21 de jocuri propulseazã pe Cezar Lungu 

la începutul acestui sezon însã Poziþia a 6-a este împãrþitã de pe prima poziþie. Felicitãri desfãºurate pânã acum în 
evoluþiile sale au ajutat mult Marian Drãghiceanu ºi pentru constanþã, pentru cadrul ediþiei 2017 – 
pe Dunãrea în disputele gabonezul Missi Mezu, ambii evoluþiile bune ºi foarte bune 2018, antrenorii Adrian 
oficiale din primãvarã. cu evoluþii foarte bune în avute pe parcursul întregului Mihalcea, Adrian Iencsi, aceastã toamnã.ªi pe locul 8 întâlnim doi an. În mod cert, Cezar Lungu 

Ion Manu ºi Dan Alexa au jucãtori. E vorba de Cãlin Pe 5 îl gãsim pe Silviu Panã, va fi "sufletul" echipei ºi în 
mizat pe 42 de jucãtori. Cristea ºi Bogdan Danciu, transferat în varã. Un mijlocaº 2018!

ambii mijlocaºi. Primul a aproape excellent care a pus 
suferit din nefericire o umãrul la obþinerea Arena Media 
accidentare în finalul rezultatelor foarte bune (www.arenamedia.ro ºi 1. Cezar Lungu
sezonului trecut care l-a þinut realizate în ultimele 18 Arena) a stabilit ordinea celor 2. Ionuþ Þenea
mult pe tuºã. A revenit în partide.mai buni jucãtori ai Dunãrii 

3. Bogdan ªandru ºi Bodo aceastã toamnã înscriind ºi din acest an. Pe 4 se aflã golgeterul echipei, 
Kandagoluri pentru echipa noastrã. Valentin Alexandru (el e ºi pe Pe locul 10 se aflã fundaºul 

4. Valentin AlexandruBogdan Danciu a jucat destul primul loc în topul ªtefan Mardare, sosit la 
de bine în primãvarã însã în 5. Silviu Panãmarcatorilor ligii a 2-a, cu 14 Cãlãraºi la începutul lunii 
ultima vreme ºi-a cam pierdut reuºite, la fel ca Bogdan Rusu, decembrie 2016. 6. Marian Drãghiceanu ºi 
statutul de titular. de la Hermannstasdt ºi Missi MezuPoziþia a 9-a este ocupatã de 

Mediop Ndiaye, de la Ripensia Pe locul 7 se aflã doi tineri Cristi Puºcaº ºi Florin Ibrian. 7. Gabriel Preoteasa ºi 
Timiºoara).jucãtori Gabriel Preoteasa Primul s-a alãturat grupãrii Bogdan Manole

(nelipsit din formula de start a Pe ultima treaptã a din B-dul Republicii, 39 la 8. Cãlin Cristea ºi Bogdan 
Dunãrii pânã de curând) ºi podiumului îi gãsim pe începutul acestui an, Danciu
Bogdan Manole, o achiziþie Bogdan ªandru ºi Bodo devenind încet – încet un 

9. Cristi Puºcaº ºi Florin Ibrianextreme de reuºitã realizatã în Kanda. Primul, un fundaº, jucãtor de bazã. Cel de-al 
10. ªtefan Mardaremandatul lui Dan Alexa. aproape de fier, titular doilea a pãrãsit-o pe Dunãrea 

Top 10 Arena Media

n Liga a 2-a / Dunãrea Cãlãraºi

Aflatã pe primul loc în topul ligii a 2-a, 
Dunãrea Cãlãraºi a avut un an fotbalistic 2017 
destul de bun. În cele 34 de jocuri oficiale, 
efectiv disputate în acest, „galben – albaºtrii" 
n-au bifat decât 5 înfrângeri: 4, în campionat 
(toate în deplasare!) ºi una în Cupa României, 
faza a 4-a.

Primul eºec a fost suferit pe 8 aprilie în Capitalã, mai 
exact pe terenul formaþiei Juventus care a câºtigat 
partida cu 1-0 (et. 28). Cea de-a doua înfrângere a 
survenit la Timiºoara, pe 6 mai în jocul cu ASU Poli, 
scor 4-1, duelul contând pentru etapa a 33-a. Pe banca 
tehnicã a Dunãrii s-a aflat atunci Adrian Mihalcea.
În ediþia 2017 – 2018, echipa noastrã ºi-a trecut în 
cont, pânã acum, alte douã eºecuri. Primul chiar în 
runda I, la Clinceni, pe 5 august. Academica a câºtigat 
cu 4-1, deºi a fost condusã la pauzã cu 1-0. La acel 
moment, Dunãrea era antrenatã de Adrian Iencsi.
Douã sãptãmâni mai târziu, mai exact pe 19 august, 
Dunãrea a fost învinsã la Sibiu de Hermannstadt cu 2-1, 
partida desfãºurându-se în cadrul etapei a 3-a. Echipa 
era condusã de Ion Manu, în calitate de „principal" 
interimar.
Dunãrea a bifat a 5-a înfrângere anualã la Slobozia, pe 
3 octombrie. În cadrul fazei a 4-a a Cupei României, 
elevii lui Dan Alexa au fost învinºi de Unirea cu 2-1. 
Deºi a condus la pauzã cu 1-0, Dunãrea a fost pânã la 
urmã eliminatã din competiþie. Este primul eºec din 
mandatul lui Dan Alexa! Sub conducerea sa, gruparea 
din B-dul Republicii, 39, a obþinut 15 victorii ºi 3 
egaluri, în cadrul campionatului ligii a 2-a.

Dunãrea / Înfrângeri 2017

n Campionatul ligii a 2-a

8 aprilie / Et. 28 / Juventus Bucureºti – Dunãrea 1-0

6 mai / Et. 33 / ASU Poli Timiºoara – Dunãrea 4-1

5 august / Et. 1 / Academica Clinceni – Dunãrea 4-1

19 august / Et. 3 / Hermannstadt – Dunãrea 2-1

n Cupa României – Faza a 4-a

3 octombrie / Unirea Slobozia – Dunãrea 2-1

În clasament, Alexandru, autor a 
14 goluri, este urmat de Bodo 
Kanda cu 7 reuºite. În acest an, 
Dunãrea a beneficiat ºi de un 
autogol, semnat de Sergiu Homei 
(Pandurii Tg. Jiu). În cele 36 de 
partide jucate în 2017, Dunãrea a 
marcat 73 de goluri (din care 9 
prin neprezentare), primind în 
schimb 30.

Valentin Alexandru (26 de ani) este cel 
mai prolific jucãtor al Dunãrii în anul 

desfãºuratã la Cãlãraºi.care tocmai s-a încheiat. Revenit în varã 
În acest sezon, Dunãrea a beneficiat ºi la Cãlãraºi, dupã doar un sezon unde a 
de un autogol, semnat de Sergiu evoluat în liga I, la Pandurii ºi 
Homei, de la Pandurii Tg. Jiu.Concordia, Vali a marcat în aceastã 

primã parte a sezonului 2017 – 2018 nu În mini returul ediþiei 2016 – 2017, 
mai puþin de 14 goluri (7 dintre ele din Dunãrea a marcat 30 de goluri (9 dintre 
penalty). De altfel, el împarte ºi prima ele prin neprezentarea adversarilor 
poziþie în topul golgeterilor ligii a 2-a, Unirea Tãrlungeni (et. 31), CSM Rm. 
cu Mediop Ndiaye (Ripensia Timiºoara) Vâlcea (et. 37) ºi Foresta Suceava (et. 
ºi Bogdan Rusu (FC Hermannstadt). 38)), primind în schimb 14.
Poziþia secundã este ocupatã de Bodo În aceastã nouã ediþie de campionat, 
Kanda cu 7 reuºite (4, marcate în Dunãrea a înscris 43 de goluri (21 de 
primãvarã ºi respectiv 3, în acest jocuri disputate), încasând 16.
sezon). Silviu Panã ºi Cristian Puºcaº, n Top marcatori Dunãrea în anul 2017
ambii cu câte 5 goluri se aflã pe locul 3. 14 goluri: Valentin Alexandru (7 pen.)
Primul a înscris toate cele 5 goluri în 

7 goluri: Bodo Kanda
acest sezon. Puºcaº are 3 reuºite 

5 goluri: Cristian Puºcaº, Silviu Panãmarcate în primãvarã ºi 2, în acest 
4 goluri: Bogdan ªandru (2 pen.), sezon.
Marian Drãghiceanu, Missi MezuLocul 4 e ocupat simultan de Bogdan 
3 goluri: Cãtãlin Þîrã, Cãlin Cristea, ªandru (2 din penalty), Marian 
Bogdan Danciu, Valentin Munteanu, Drãghiceanu ºi Missi Mezu, fiecare cu 
Bogdan Manolecâte 4 goluri înscrise.
2 goluri: Alexandru Avram, Rafael LicuLa polul opus se aflã ªtefan Mardare, cu 
1 gol: ªtefan Mardareun gol marcat în primãvarã în partida 

dintre Dunãrea ºi UTA Arad, scor 1-0, Autogol: Sergiu Homei (Pandurii Tg. Jiu)

Arena Media: Cezar Lungu, 
cel mai bun fotbalist al anului 2017!

n Dunãrea Cãlãraºi

Doar 5 înfrângeri în 2017!

Cinci noutãþi în lotul Dunãrii
n Dunãrea Cãlãraºi

V. Alexandru, cel mai bun 
marcator al anului 2017

CINEMA 3D/2D Program Cinema 3D/2D Cãlãraºi în perioada 12 - 26 ianuarie 2018

familia Brown în Windsor Gardens, unde 
s-a integrat de minune dãruind fericire 
ºi marmeladã pe oriunde ajunge. În 
timp ce cautã cadoul perfect pentru cea 
de-a 100 a aniversare a mãtuºii Lucy, 
emblematicul personaj gãseºte o carte 

Într-un spaþiu modern care oferã unicat în anticariatul domnului Gruber ºi 
condiþii optime pentru se angajeazã în tot felul de activitãþi 

pentru a strânge bani sã o cumpere. vizionarea unui spectacol 
Însã, atunci când cartea este furatã, cinematografic atât în format 3D 
pentru Paddington ºi familia lui devine cât ºi în format 2D puteþi viziona 
prioritarã demascarea hoþului.

în perioada 12 – 26 ianuarie 
2018 filmele: Ferdinand (3D), 
Ghinionistul (2D), Pasager în 
trenul terorii (2D), Paddington 2 
- (2D) ºi Frãþia hoþilor (2D). 
Filmele vor fi difuzate dupã cum 
urmeazã:

Durata: 90 minute într-o conspiraþie cu mizã criminalã, atât 
pentru el, cât ºi pentru ceilalþi pasageri Rating: AG
din tren.Noi, românii, credem în noroc ºi 

ghinion, ne bazãm pe noroc în tot ce 
facem ºi dãm vina pe ghinion pentru 
toate eºecurile. Aºa cã filmul 
„Ghinionistul" e despre noi. Despre haz 

19 – 25 ianuariede necaz. Despre un tip prea prins în 
Orele: 17.00; 20.00grijile zilnice ºi prea convins cã e urmãrit 

Luni: titlul nu este proiectatde ghinion, încât uitã cã unele lucruri 
depind doar de el pentru a-ºi îndeplini 

Frãþia hoþilor - 2Dvisele. Ce-i drept, are multe „pieze rele" 
în jur! Regia: Christian Gudegast
„Ghinionistul" este o comedie autentic Cu: Gerard Butler, Jordan Bridges, Pablo 
româneascã, o cursã plinã de Schreiber, O'Shea Jackson Jr., 50 Cent

12 – 14 ianuarie: imprevizibil pentru un tânãr chitarist  Gen film: Acþiune; Crimã; Dramã; 
Vineri: ora 12.30 care nu-ºi doreºte decât sã ajungã la Mister; Thriller

Sâmbãtã: ora 10.30 ºi 12.30 audiþiile de care viitorul sãu depinde, Premiera în România: 19.01.2018
dar este impiedicat de tot felul de 

Planul jafului suprem porneºte de la Ferdinand - 3D obstacole.
ideea scoaterii din circulaþie a fabuloasei 

Regia: Carlos Saldanha sume de 120 de milioane de dolari chiar 
12 – 18 ianuarieCu: Kate McKinnon, David Tennant, de sub nasul celui mai performant 

Bobby Cannavale, John Cena, Gina Orele: 17.00; 20.00 department al poliþiei din Los Angeles.
Rodriguez Luni: titlul nu este proiectat Atunci când gãºtile de infractori au ºi 
Gen film: Animaþie (varianta dublatã) insigne de poliþiºti, te întrebi dacã 

Pasager în trenul Durata: 106 minute pericolul real îl reprezintã hoþii sau 19 – 21 ianuarie: 
forþele de ordine.Rating: AG Vineri: ora 12.30terorii - 2D

Dupã ce a fost confundat cu o fiarã Sâmbãtã ºi duminicã: 
Regia: Jaume Collet-Serrapericuloasã, taurul Ferdinand este   Informaþii suplimentare: orele 10.30 ºi 12.30

capturat ºi dus din casa lui. Hotãrât sã se Cu: Liam Neeson, Vera Farmiga, Patrick 
26 – 28 ianuarie: tel: 0242-312800 ºi întoarcã la familia sa, el adunã o echipã Wilson, Sam Neill
Vineri: ora 12.30 site:www.culturalcl.ro pestriþã de animale, ce vor avea parte Gen film: Crimã; Dramã; Mister; Thriller

Sâmbãtã ºi duminicã: orele 10.30 ºi de aventura vieþii lor. Stabilit în Spania, Sediul: Parcul central, Bulevardul 1 Durata: 105 minute
12.30Ferdinand ne aratã cã nu este bine sã Mai, nr. 5ARating: N15

judeci un taur dupã înfãþiºarea sa. Preþul biletelor (acelaºi pt. filme 3D Premiera în România: 12.01.2018 Paddington 2 - 2D
ºi 2D): 8 lei – copii cu vârste de În acest thriller plin de adrenalinã Liam Regia: Paul King15 / 22 ianuarie - Ziua filmului maxim 14 ani; 12 lei – persoane cu Neeson este Michael, un agent de românesc Cu: Michael Gambon, Imelda Staunton, vârste peste 14 ani. Nu se vânzãri care, pe drumul zilnic spre casã 

Ora: 20:00 Ben Whishaw, Sally Hawkins, Hugh efectueazã rezervãri.cu trenul, este abordat de un strãin 
Bonneville, Hugh Grant

misterios pentru a dezvãlui identitatea Biletele pot fi cumpãrate cu o  „Ghinionistul" Gen film: Animaþie ( varianta dublatã ); unui pasager ascuns în acel tren pânã ce sãptãmânã înainte de data Regia: Iura Luncasu Aventuri; Comedie; Familievor ajunge la ultima staþie. Forþat sã spectacolului.
Cu: Vlad Logigan, Levent Sali, Gheorghe Durata: 95 minutesoluþioneze contracronometru un puzzle 

În zilele de luni filmul ruleazã Visu mortal, Michael va descoperi un plan Rating: AG
începând cu ora 20.00.Gen film: Comedie criminal, ºi se va trezi prins fãrã voie Paddington trãieºte fericit alãturi de 

 

Ferdinand (3D), Ghinionistul (2D), Pasager în trenul 
terorii (2D), Paddington 2 - (2D) ºi Frãþia hoþilor (2D)
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