
Vicepreºedintele CJ Cãlãraºi, Pentru a fi omologat, stadionul 
Marian Dinulescu, este extrem de trebuie sã îndeplineascã niºte 
optimist în ceea ce priveºte ºansele condiþii. Ar fi pãcat sã promovãm 
de promovare ale Dunãrii în liga I la ºi nu putem juca la Cãlãraºi în liga 
finele acestui sezon. Dinulescu a I. Pãrerea mea sincerã e cã dacã 
declarat miercuri într-o conferinþã promovãm, vor fi 7-8000 de 
de presã cã dacã liderul spectatori la fiecare meci. ªi atunci 
momentului în liga a 2-a va învinge trebuie sã îndeplinim ceea ce ne-a 
pe Hermannstadt, în meciul cerut federaþia: sã avem nocturnã, 
contând pentru etapa a 3-a a gazon, turnicheþi, tribunã oficialã, 
returului, programat la Cãlãraºi pe 250 de locuri de parcare, 3000 de 
24 februarie, ºansele de promovare locuri acoperite, sã modificãm 
cresc la 99%. „Anul ãsta, 90% vestiarele, etc. Consiliul Judeþean 
suntem promovaþi. Dacã în prima o sã dea 500 de mii de euro 
etapã a mini – returului câºtigãm pentru primele reparaþii. Avem 
cu Sibiul (n.r. AFC Hermannstadt), aºadar probleme pe care trebuie 
suntem 99% promovaþi."  a spus sã le rezolvãm pânã în iunie. Ne 
Dinulescu care a mai adãugat cã vom apuca de treabã prin 
prioritãþile autoritãþilor locale ar fi februarie – martie. Primele 3-4 
modernizarea infrastructurii astfel jocuri le vom disputa pe terenul 
încât stadionul care gãzduieºte nostru. Poate vom juca ultimele 2-
jocurile Dunãrii sã fie licenþiat 3 partide, la Modelu pânã facem 
pentru partidele din liga I. „Avem gazonul" a mai declarat 
probleme mari cu infrastructura. vicepreºedintele CJ Cãlãraºi.
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eficienþi care au format o echipã bunã 
capabilã sã devinã liantul de care 
jucãtorii au nevoie. Vã felicit pentru 
rezultatele pe care le-aþi avut. Sã ºtiþi cã 
atunci când aþi pierdut (n.r. e vorba de 
înfrângerea din turul 4 al Cupei 
României în faþa Unirii Slobozia), aþi 
fãcut egal dar mai ales când aþi câºtigat, 
am fost alãturi de voi"

Drãgulin considerã cã poziþia pe care o 
ocupã în acest moment Dunãrea, 
rezultatele obþinute în prima parte a 
sezonului, valoarea lotului de jucãtori 
sunt premise care pot contribui la 
îndeplinirea unui „vis" ºi anume 
promovarea în premierã în liga I. „Dupã 
handbal, iatã cã a venit ºi rândul 
fotbalului sã batã la porþile ligii I. Iatã cã 
într-un oraº nu foarte mare, cu buget 
redus mai degrabã, am reuºit sã ne 
gospodãrim ºi sã punem umãrul la 
obþinerea acestor rezultate. Aþi dovedit 
cã arãtaþi cã nu conteazã oraºul ci 
echipa. Noi nu ne-am fãcut decât 
datoria de a vã sprijini. Nu am fãcut 
decât sã dãm girul unor oameni 
profesioniºti ºi împreunã sã demonstraþi 
cã ºi un oraº din provincie poate fi 
prezent în Liga I. Aþi ocazia sã întregiþi 
istoria de aproape 100 de ani a 
fotbalului pe aceste meleaguri cu un „Pentru cã e prima oarã când ne vedem Primarul municipiului Cãlãraºi, Dan 
succes remarcabil! Am reuºit pânã acum în acest an, permiteþi-mi sã vã spun La Drãgulin a participat miercuri la 
pentru cã au existat seriozitate, un multi ani!, sã vã urez sãnãtate, fãrã conferinþa de presã organizatã de 
angajament total din partea tuturor. accidentãri ºi sã ne vedem în...Divizia A. stafful Dunãrii, susþinând, printre 
Toate astea au fãcut sã fim acolo unde Într-o singurã propoziþie cred cã am altele cã îºi doreºte nu doar în 
ne-am propus" a mai adãugat Drãgulin.spus totul. Într-adevãr, pot sã vã zic cã calitate de suporter ci ºi de 

îmi doresc foarte mult sã intrãm în liga I reprezentant al celui de-al doilea ªeful Executivului Primãriei a salutat pentru cã ar fi încununarea tuturor finanþator major, Primãria Cãlãraºi, implicarea în susþinerea activitãþii eforturilor pe care noi le-am fãcut de-a 
promovarea echipei de fotbal în liga sportive a lui Vasile Iliuþã, încã de la lungul timpului. O echipã nu se clãdeºte 
I, la finele actualului sezon. Drãgulin preluarea mandatului de preºedinte al CJ într-un an ºi nu trebuie sã ne gândim la 
i-a felicitat pe jucãtori, pe antrenori Cãlãraºi. „Îl felicit pe Vasile Iliuþã pentru toþi paºii pe care i-am fãcut ºi la 
dar ºi preºedintele Briºan pentru cã a fost unul din cei care au experienþa pe care am acumulat-o de-a 

impulsionat sportul ºi sper cã ºi de aici rezultatele foarte bune obþinute lungul timpului" a spus Drãgulin care a 
încolo sã ne achitãm de obligaþiile pe pânã acum de Dunãrea care au continuat „S-a demonstrat prin prisma 
care ni le-am asumat faþã de acest propulsat-o pânã pe primul loc în rezultatelor cã am ales un preºedinte ºi 
club." a conchis Drãgulin.topul ligii a 2-a. un antrenor, ambii responsabili ºi 

n Dunãrea Cãlãraºi

Viceprimarul municipiului Cãlãraºi, Viorel Ivanciu i-a 
felicitat jucãtorii ºi stafful Dunãrii pentru rezultatele 
obþinute în prima parte a sezonului 2017 – 2018 al ligii 
a 2-a declarând miercuri în cadrul unei conferinþe de 
presã cã sperã ca în varã, „galben – albaºtrii" sã 
producã o mare bucurie în rândul iubitorilor de fotbal 
din Cãlãraºi odatã cu promovarea echipei, în premierã, 
în liga I. 

„Bãieþii ºtiu ce au de fãcut. Vreau sã-i felicit pe toþi cei 
care au fãcut sã se întâmple aceste lucruri frumoase 
la Cãlãraºi. Mã refer la jucãtori, antrenori, conducerea 
executivã, toþi cei care sunt pe lângã echipã ºi nu în 
ultimul rând pe cei doi finanþatori, Primãria Cãlãraºi ºi 
Consiliul Judeþean. Consider cã avem niºte bãieþi 
extraordinari. Aº vrea sã remac cã echipa este pe un 
drum bun. Sper ca în varã sã aduceþi o mare bucurie 
cãlãrãºenilor" a spus Ivanciu care a avut un mesaj ºi 
pentru conducerea CJ Cãlãraºi. 

„Doresc ºi Consiliului Judeþean succes în 
implementarea acestui proiect de a face ca meciurile 
din toamnã ale Dunãrii sã se joace într-adevãr la 
Cãlãraºi dacã echipa va promova." a conchis Ivanciu, 
desemnat recent reprezentantul Primãriei în toate 
manifestãrile sportive în care este angrenatã aceastã 
instituþie.

n Dunãrea Cãlãraºi

Miercuri, 17 ianuarie, s-a 
desfãºurat în sala de ºedinþe a 
Consiliului Judeþean o conferinþã 
de presã susþinutã de conducerea 
AFC Dunãrea 2005 Cãlãraºi la 
care au participat ºi 
reprezentanþii principalilor doi 
finanþatori ai clubului, primarul 
Dan Drãgulin ºi viceprimarul 
Viorel Ivanciu, din partea 
Primãriei, respectiv preºedintele 
Vasile Iliuþã ºi vicepreºedintele 
Marian Dinulescu, din partea CJ 
Cãlãraºi.

Preºedintele Dunãrii, Florin Briºan a 
declarat printre altele cã principalul 
obiectiv al echipei de fotbal este 
promovarea în liga I, adresând ºi un 
mesaj finanþatorilor. „Ca obiectiv pentru 
2018, am spus de la bun început cã sponsori fãrã de care nu puteam ajunge 
vreau promovarea". V-am „forþat" puþin unde suntem astãzi în ciuda finanþãrii 
mãnã ºi promit cã o voi face ºi în asigurate de Primãrie ºi CJ Cãlãraºi. Am 
continuare. Am rugãmintea sã ne ajuns la un procent de 12% fonduri 
sprijiniþi în continuare ºi mã refer aici private din total buget iar þinta mea e sã 
atât la Primãrie cât ºi la Consiliul ajungem pânã în varã la 20%. E o medie 
Judeþean astfel încât sã putem sã vã naþionalã pe care dacã nu o atingi nu 
aducem numai rezultate bune ºi sã fiþi prea poþi rezista în liga I. Le mulþumesc 
satisfãcuþi de munca noastrã" a spus pentru colaborare ºi sper cã în acest an 
Briºan care a mai adãugat. „Vreau sã numãrul sponsorilor va creºte sensibil".
subliniez cã fãrã aceºti bãieþi, nu se Dupã 21 de etape, Dunãrea e pe primul 
putea face nimic. În plus, am colaborat loc în topul campionatului ligii a 2-a, cu 
foarte bine cu Dan Alexa ºi întreg stafful 49 de puncte, cu unul mai mult decât 
tehnic, reuºind sã facem performanþã. AFC Hermannstadt ºi 7 mai multe faþã de 
Am avut alãturi de noi ºi o serie de ocupanta locului 3, Chindia Târgoviºte.

Preºedintele Dunãrii, Florin Briºan a declarat 
recent cã în cazul în care „galben – albaºtrii" vor 
reuºi sã promoveze la finele acestui sezon în liga 
I, bugetul necesar pentru menþinerea în primul 
eºalon ar fi de circa 3 milioane de euro. 

Briºan a prezentat ºi o parte din sursele de venit 
susþinând cã doar din drepturile TV ar putea intra în 
conturile Dunãrii suma de 1,2 milioane euro. „Pentru a 
te menþine în liga I, mai exact sã te clasezi pe unul din 
locurile 8-12, deci nu vorbim de partea superioarã a 
clasamentului, ai nevoie de un buget de circa 3 
milioane de euro. Din aceastã sumã, 1,2 milioane euro 
înseamnã drepturi TV, ceea ce nu se întâmplã la liga a 
2-a. Acum, noi primim în jur de 9 mii de euro, pe an 
din drepturi TV" a spus Briºan care a continuat „O altã 
sursã de vent în liga I vor fi biletele de intrare la joc. 
De când sunt eu de 4 luni la conducerea clubului, 
încasãrile din vânzarea biletelor s-au cifrat la 570 de 
milioane de lei vechi. Ne-am gândit sã creºtem tariful 
pentru cã la ora asta, el e unul modic de 5 lei. Nicãieri 
în þarã nu mai existã acest tarif. Pentru primãvarã, 
estimãm sã obþinem din vânzarea de bilete în jur de 3 
miliarde de lei vechi".
Desigur, o altã componentã importantã la acoperirea 
bugetului se referã la sumele ce vor fi „livrate" de cei 
doi finanþatori importanþi, Primãria Cãlãraºi ºi Consiliul 
Judeþean. În ultimii ani, finanþarile s-au ridicat la 1 
milion de euro, însã suma a acoperit ºi cheltuielile 
legate de susþinerea futsalului ºi a sectorului juvenil 
care înseamnã douã echipe ce evolueazã în Liga Elitelor 
U19 ºi U17 plus alte 3 formaþii, U15, U13 ºi respectiv 
U11, angrenate în competiþiile judeþene.
Nu în ultimul rând, bugetul iniþial va putea fi acoperit ºi 
din surse exclusiv private sub formã de sponsorizãri în 
condiþiile în care impactul cu liga I va fi mult mai 
atractiv pentru firmele locale, regionale ºi chiar 
naþionale.

Antrenorul Dan Alexa a trecut miercuri în La 16 ani, Dino Spehar, a intrat în atenþia momentul de faþã Valentin Balint, Andre 
revistã achiziþiile realizate pânã acum de granzilor Manchester United ºi Bayern Mesquita, ambii contracte reziliate ºi Andrei „Putem face istorie ºi asta e    
Dunãrea ºi a susþinut cã au fost transferaþi Munchen, celebrul sir Alex Fergusson fiind la Puºcaºu, împrumutat pânã la varã la Oþelul cel mai important!“jucãtori pe care-i cunoaºte, cu o parte dintre un pas de a-l aduce pe Old Trafford. Galaþi.
ei colaborând la ASA tg. Mureº ºi Concordia Dan Alexa, antrenorul care a luat Dunãrea de 
Chiajna. În opinia sa, lotul a devenit mai pe locul 17 ºi a adus-o pe primul loc, a Transferuri perfectate pânã în competitiv creându-se premisele unei declarat miercuri în cadrul unei conferinþe de 
concurenþe reale la nivelul lotului. „Ca ºi momentul de faþã presã cã „galben – albaºtrii" pot face istorie în 
strategie, am încercat sã aducem jucãtori pe acest an, promovând la finele sezonului, în 

l Alin Dobrosavlevici. Fundaº. S-a nãscut pe care-i cunosc. Aceºti fotbaliºti vor creºte premierã în liga I. Cel mai titrat antrenor al 
1 martie 1991, în localitatea Moldova Nouã.. concurenþa ºi consider cã în momentul ligii a 2-a spune cã realizarea unui astfel de 
A evoluat la Avicola Buziaº, Dinamo II acesta avem un lot competitiv. Sunt jucãtori obiectiv nu poate rivaliza cu nimic în lume. 
Bucureºti, ACS Poli Timiºoara, Fortuna pe care-i cunosc, i-am urmãrit, unul dintre ei „Într-adevãr, putem face istorie ºi spun asta 
Câmpina, ACS Berceni, Academica Clinceni, mai jucând la Cãlãraºi. Mã refer la „Piticu'", pentru cã ºtim cu toþii cã Dunãrea n-a jucat 
ASA Tg. Mureº. Vine din liga I de la Concordia Alex. Stoica, un tânãr jucãtor care a mai niciodatã în liga I. Eu cred cã asta e mai 
Chiajna. Fost component al echipei naþionale evoluat la Cãlãraºi în urmã cu câþiva ani. Alþi important decât orice pe lume. Avem o ºansã 
de juniori România Under 19.doi jucãtori sunt de la Concordia Chiajna. E extraordinarã. Le-am spus-o ºi jucãtorilor 

vorba de Alin Dobrosavlevici, fundaº central l Ciprian Rus. Atacant. S-a nãscut la Arad pe mei. De fapt, asta m-a motivat cel mai mult 
ºi Dino Spehar, mijlocaº ofensiv. Pe Alin l-am 1 martie 1991. A jucat la UTA Arad, ASA Tg. ºi a fost ºi unul din motivele pentru care am 
mai antrenat la Tg. Mureº ºi Concordia iar la Mureº ºi Pandurii Tg. Jiu. În acest sezon a acceptat ºi oferta domnului preºedinte 
Timiºoara l-am dat afarã. Dino Spehar a evoluat 12 jocuri, marcând 4 goluri pentru Briºan de a antrena la Cãlãraºi" a spus Dan 
evoluat în naþionala Croaþiei de juniori ºi este Pandurii. Alexa.
un jucãtor în care am mare încredere. Din l Paul Alexandru Iacob. Mijlocaº defensiv. S-
pãcate a stagnat în ultimul an ºi asta a fost ºi a nãscut la Constanþa pe 21 iunie 1996. A În urmã cu câteva luni, nimeni nu 
una din posibilitãþi de a-l aduce la Cãlãraºi. jucat la Academia Hagi, FC Viitorul, Gaz Metan Fost component al naþionalelor de juniori credea cã putem ajunge pe o 

Mediaº, FC Braºov. În acest sezon a evoluat la Croaþia U14, U16, U17, U18 ºi U19, Dino Pe Ciprian Rus, un atacant de la Pandurii, îl astfel de poziþie. Am fãcut cu toþii 
ASA Tg. Mureº sub formã de împrumut, în 10 Spehar are 66 de jocuri în prima ligã croatã, cunosc de la Tg. Mureº. Am mare încredere o mini – performanþã pentru cã din punctul 
partide, marcând 6 goluri. marcând 6 goluri. În þara sa natalã a evoluat la în el ºi sper sã ne ajute. meu de vedere n-am realizat nimic pânã 

Osijek, Dinamo Zagreb, Lokomotiva Zagreb, acum. Suntem doar la jumãtatea drumului. l Alexandru Iulian Stoica. Atacant. S-a nãscut Pe Gaston Mendy, fundaº stânga ofensiv, îl 
NK Istra 1961 ºi RNK Split (2015 – 2017). Am reuºit sã avem un parcurs chiar foarte la Baia (jud. Tulcea), pe 30 iunie 1997. A jucat ºtiu, am lucrat împreunã. Consider cã ne 

bun. Vreau sã-mi felicit jucãtorii pentru cã au la Academia Hagi, Dunãrea Cãlãraºi (2015-poate ajuta pe faza de atac. Paul Iacob este A venit în România în februarie 2017, 
2016: 26 de partide jucate, 8 goluri marcate), avut un parcurs excepþional. Au încercat sã un jucãtor care mi-a plãcut de când evolua la semnând un contract cu CFR Cluj. În prima 
FC Viitorul (campion în 2017) ºi ASA Tg. se plieze repede pe niºte reguli pe care le-am FC Braºov. Un jucãtor inteligent, puternic, de parte a sezonului 2017 – 2018 a fost 
Mureº. În aceastã stagiune a fost prezent în 9 impus ºi care s-au dovedit a fi câºtigãtoare. Îi mare viitor. Încercãm sã mai aducem ºi un împrumutat în liga I, la Concordia Chiajna, 
partide, înscriind doar un gol. Este cunoscut ºi mulþumesc domnului preºedinte Briºan portar, junior" a spus Dan Alexa care a echipã pentru care a evoluat în 3 partide. Va 
apreciat de iubitorii fotbalului cãlãrãºean pentru cã mi-a dat foarte multã liniºte ca sã-continuat „Avem un lot echilibrat, format din juca la Cãlãraºi sub formã de împrumut pânã 
datoritã evoluþiilor sale bune din sezonul 2015 mi implementez strategia. Mulþumesc ºi 23-24 de fotbaliºti. A scãzut mult media de la 30 iunie 2018.
– 2016. colegilor din stafful tehnic cu care lucrez ºi vârstã. Îmi place sã lucrez cu tinerii. Pe de 

pot spune cã am avut o colaborare perfectã. altã parte am fãcut aceastã campanie de l Dino Spehar. Mijlocaº ofensiv.  S-a nãscut l Mendy Gaston (transferul e foarte aproape 
De asemenea aº dori sã mulþumesc ºi achiziþii astfel încât o eventualã promovare pe 8 februarie 1994, în Croaþia, la Osijek ºi de a se perfecta) s-a nãscut pe 22 noiembrie 

sã nu ne prindã descoperiþi. Avem un nucleu domnului primar Drãgulin ºi domnului este fiul fostului internaþional, Robert Spehar 1985 în Senegal la Dakar. A venit în România 
de bazã format ºi-mi doresc sã nu avem preºedinte al CJ Cãlãraºi, Vasile Iliuþã pentru (47 de ani), fost campion ºi golgeter al Belgiei în 2007, evoluând de atunci ºi pânã acum la 
soarta altor echipe care atunci când cã n-a existat datã sã sun ºi sã nu fiu ajutat. în 1996 cu FC Bruges dar ºi component al Farul Constanþa, U Cluj, Petrolul Ploieºti, 
promoveazã se întorc în liga a 2-a". a declarat Fãrã dumnealor este imposibil sã reuºim echipelor Osijek, AS Monaco, Verona, Rapid Bucureºti ºi ASA Tg. Mureº. În prima 
în cadrul unei conferinþe de presã Dan Alexa. Sporting Lisabona, Galatasaray, Standard performanþa de a juca în liga I"parte a sezonului 2016 – 2017, Mendy a lucrat 

Liege ºi Omonia Nicosia.La capitolul „plecãri" figureazã pânã în cu Dan Alexa la Tg. Mureº, în liga I. Dan Alexa, antrenor Dunãrea Cãlãraºi

Preºedintele CJ, Vasile Iliuþã a declarat miercuri cã este 
impresionat de parcursul Dunãrii în campionatul ligii a 
2-a subliniind cã principalii "vinovaþi" de obþinerea 
acestor rezultate pozitive care i-au propulsat pe "galben 
– albaºtri" pe primul loc în clasament sunt preºedintele 
Florin Briºan ºi antrenorul Dan Alexa. Iliuþã a mãrturist 
cã în toamnã s-a trezit cu telefoane primate din partea  
unor foºti colegi deputaþi din þarã care l-au întrebat în 
ce constã reþeta succesului. "Sunt destul de mulþumit. 
Aþi reuºit ceea ce nu credeam urcând din subsolul 
clasamentului pânã pe primul loc. Este o realizare 
fantasticã. În toamnã mã sunau din þarã foºti colegi 
deputaþi ºi mã întrebau ce se întâmplã la Cãlãraºi de s-
a reuºit o astfel de performanþã. Le-am spus cã am 
gãsit formula minune. Adicã un antrenor ºi un 
preºedinte care vin ºi-mi cer sã respect doar ce am Sub conducerea tandemului Briºan – Alexa, Dunãrea a 
promis. E clar, performanþele înregistrate pânã acum obþinut în cele 18 jocuri disputate în campionat, 15 
sunt minunate. Astãzi suntem pe primul loc iar victorii ºi 3 egaluri urcând de pe locul 17 pânã pe 
Dunãrea poate emite pretenþii la liga I" a spus Iliuþã. primul. 

Preºedintele CJ Cãlãraºi, Vasile finanþãrii asigurate de Consiliul se vãd" a spus Iliuþã care a 
Iliuþã, a lãudat recent parcursul, Judeþean ºi Primãria Cãlãraºi. mulþumit ºi echipei Direcþiei de 
aproape fãrã greºealã, al Dunãrii în Împreunã cu domnul primar, Dan Dezvoltare din cadrul Consiliului 
cadrul ligii a 2-a, mai exact de când Drãgulin, am gãsit soluþiile cele mai Judeþean pentru maniera în care s-a 
echipa a fost preluatã de tandemul bune ca sã putem sã sprijini echipa implicat în derularea proiectelor 
Florin Briºan, preºedinte ºi Dan pentru a ajunge la o astfel de depuse de stafful Dunãrii pentru 
Alexa, antrenor principal, susþinând performanþã. Mulþumim domnului obþinerea finanþãrii nerambursabile 
cã nu întâmplãtor gruparea din B- preºedinte Florin Briºan cã a conform Legii 350 / 2005. 
dul Republicii, 39 ocupã primul loc preluat echipa într-un moment „Mulþumesc echipei din Consiliul 
în clasament. Iliuþã a mai adãugat cã dificil când Dunãrea se aflã pe Judeþean, Direcþiei de Dezvoltare 
soluþiile luate de comun acord cu penultimul loc în clasament. Fostul care a sprijinit proiectele pe care 
primarul Dan Drãgulin privind preºedinte a avut neînþelegeri cu Aspciaþia de Fotbal Dunãrea le-a 
finanþarea echipei au fost de bun antrenorul Adrian Iencsi ºi atunci depus la Consiliul Judeþean pe 
augur. „Nu întâmplãtor suntem decizia pe care am luat-o impunea, Legea 350, proiecte venite cu 
astãzi pe primul loc în liga a 2-a. clar, înlocuirea acestuia ºi puþinã întârziere dar care au fost 
Avem prima ºansã la promovarea prezentarea unei noi echipe de preluate ºi puse în practicã" a 
în L1. Toate astea se datoreazã conducere. S-a reuºit iar rezultatele conchis Iliuþã.

n Dunãrea

Briºan: Trei milioane 
de euro, bugetul pentru 

menþinerea în liga I

n Liga a 2-a

Fl. Briºan: Obiectivul Dunãrii 
pentru 2018 este promovarea în liga I

Dan Alexa: Avem, în momentul acesta, un lot echilibrat ºi competitiv!
n Dunãrea

D. Drãgulin: Îmi doresc foarte 
mult sã intrãm în liga I

V. Ivanciu: Sper ca în 
varã sã aduceþi o mare 
bucurie cãlãrãºenilor!

n Dunãrea Cãlãraºi

M. Dinulescu: Dacã batem 
Sibiul, suntem 99% promovaþi!

n Dunãrea Cãlãraºi

V. Iliuþã: Nu întâmplãtor suntem astãzi pe primul loc!

n Dunãrea Cãlãraºi

Vasile Iliuþã: Am gãsit formula minune!



Vicepreºedintele CJ Cãlãraºi, Pentru a fi omologat, stadionul 
Marian Dinulescu, este extrem de trebuie sã îndeplineascã niºte 
optimist în ceea ce priveºte ºansele condiþii. Ar fi pãcat sã promovãm 
de promovare ale Dunãrii în liga I la ºi nu putem juca la Cãlãraºi în liga 
finele acestui sezon. Dinulescu a I. Pãrerea mea sincerã e cã dacã 
declarat miercuri într-o conferinþã promovãm, vor fi 7-8000 de 
de presã cã dacã liderul spectatori la fiecare meci. ªi atunci 
momentului în liga a 2-a va învinge trebuie sã îndeplinim ceea ce ne-a 
pe Hermannstadt, în meciul cerut federaþia: sã avem nocturnã, 
contând pentru etapa a 3-a a gazon, turnicheþi, tribunã oficialã, 
returului, programat la Cãlãraºi pe 250 de locuri de parcare, 3000 de 
24 februarie, ºansele de promovare locuri acoperite, sã modificãm 
cresc la 99%. „Anul ãsta, 90% vestiarele, etc. Consiliul Judeþean 
suntem promovaþi. Dacã în prima o sã dea 500 de mii de euro 
etapã a mini – returului câºtigãm pentru primele reparaþii. Avem 
cu Sibiul (n.r. AFC Hermannstadt), aºadar probleme pe care trebuie 
suntem 99% promovaþi."  a spus sã le rezolvãm pânã în iunie. Ne 
Dinulescu care a mai adãugat cã vom apuca de treabã prin 
prioritãþile autoritãþilor locale ar fi februarie – martie. Primele 3-4 
modernizarea infrastructurii astfel jocuri le vom disputa pe terenul 
încât stadionul care gãzduieºte nostru. Poate vom juca ultimele 2-
jocurile Dunãrii sã fie licenþiat 3 partide, la Modelu pânã facem 
pentru partidele din liga I. „Avem gazonul" a mai declarat 
probleme mari cu infrastructura. vicepreºedintele CJ Cãlãraºi.
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eficienþi care au format o echipã bunã 
capabilã sã devinã liantul de care 
jucãtorii au nevoie. Vã felicit pentru 
rezultatele pe care le-aþi avut. Sã ºtiþi cã 
atunci când aþi pierdut (n.r. e vorba de 
înfrângerea din turul 4 al Cupei 
României în faþa Unirii Slobozia), aþi 
fãcut egal dar mai ales când aþi câºtigat, 
am fost alãturi de voi"

Drãgulin considerã cã poziþia pe care o 
ocupã în acest moment Dunãrea, 
rezultatele obþinute în prima parte a 
sezonului, valoarea lotului de jucãtori 
sunt premise care pot contribui la 
îndeplinirea unui „vis" ºi anume 
promovarea în premierã în liga I. „Dupã 
handbal, iatã cã a venit ºi rândul 
fotbalului sã batã la porþile ligii I. Iatã cã 
într-un oraº nu foarte mare, cu buget 
redus mai degrabã, am reuºit sã ne 
gospodãrim ºi sã punem umãrul la 
obþinerea acestor rezultate. Aþi dovedit 
cã arãtaþi cã nu conteazã oraºul ci 
echipa. Noi nu ne-am fãcut decât 
datoria de a vã sprijini. Nu am fãcut 
decât sã dãm girul unor oameni 
profesioniºti ºi împreunã sã demonstraþi 
cã ºi un oraº din provincie poate fi 
prezent în Liga I. Aþi ocazia sã întregiþi 
istoria de aproape 100 de ani a 
fotbalului pe aceste meleaguri cu un „Pentru cã e prima oarã când ne vedem Primarul municipiului Cãlãraºi, Dan 
succes remarcabil! Am reuºit pânã acum în acest an, permiteþi-mi sã vã spun La Drãgulin a participat miercuri la 
pentru cã au existat seriozitate, un multi ani!, sã vã urez sãnãtate, fãrã conferinþa de presã organizatã de 
angajament total din partea tuturor. accidentãri ºi sã ne vedem în...Divizia A. stafful Dunãrii, susþinând, printre 
Toate astea au fãcut sã fim acolo unde Într-o singurã propoziþie cred cã am altele cã îºi doreºte nu doar în 
ne-am propus" a mai adãugat Drãgulin.spus totul. Într-adevãr, pot sã vã zic cã calitate de suporter ci ºi de 

îmi doresc foarte mult sã intrãm în liga I reprezentant al celui de-al doilea ªeful Executivului Primãriei a salutat pentru cã ar fi încununarea tuturor finanþator major, Primãria Cãlãraºi, implicarea în susþinerea activitãþii eforturilor pe care noi le-am fãcut de-a 
promovarea echipei de fotbal în liga sportive a lui Vasile Iliuþã, încã de la lungul timpului. O echipã nu se clãdeºte 
I, la finele actualului sezon. Drãgulin preluarea mandatului de preºedinte al CJ într-un an ºi nu trebuie sã ne gândim la 
i-a felicitat pe jucãtori, pe antrenori Cãlãraºi. „Îl felicit pe Vasile Iliuþã pentru toþi paºii pe care i-am fãcut ºi la 
dar ºi preºedintele Briºan pentru cã a fost unul din cei care au experienþa pe care am acumulat-o de-a 

impulsionat sportul ºi sper cã ºi de aici rezultatele foarte bune obþinute lungul timpului" a spus Drãgulin care a 
încolo sã ne achitãm de obligaþiile pe pânã acum de Dunãrea care au continuat „S-a demonstrat prin prisma 
care ni le-am asumat faþã de acest propulsat-o pânã pe primul loc în rezultatelor cã am ales un preºedinte ºi 
club." a conchis Drãgulin.topul ligii a 2-a. un antrenor, ambii responsabili ºi 

n Dunãrea Cãlãraºi

Viceprimarul municipiului Cãlãraºi, Viorel Ivanciu i-a 
felicitat jucãtorii ºi stafful Dunãrii pentru rezultatele 
obþinute în prima parte a sezonului 2017 – 2018 al ligii 
a 2-a declarând miercuri în cadrul unei conferinþe de 
presã cã sperã ca în varã, „galben – albaºtrii" sã 
producã o mare bucurie în rândul iubitorilor de fotbal 
din Cãlãraºi odatã cu promovarea echipei, în premierã, 
în liga I. 

„Bãieþii ºtiu ce au de fãcut. Vreau sã-i felicit pe toþi cei 
care au fãcut sã se întâmple aceste lucruri frumoase 
la Cãlãraºi. Mã refer la jucãtori, antrenori, conducerea 
executivã, toþi cei care sunt pe lângã echipã ºi nu în 
ultimul rând pe cei doi finanþatori, Primãria Cãlãraºi ºi 
Consiliul Judeþean. Consider cã avem niºte bãieþi 
extraordinari. Aº vrea sã remac cã echipa este pe un 
drum bun. Sper ca în varã sã aduceþi o mare bucurie 
cãlãrãºenilor" a spus Ivanciu care a avut un mesaj ºi 
pentru conducerea CJ Cãlãraºi. 

„Doresc ºi Consiliului Judeþean succes în 
implementarea acestui proiect de a face ca meciurile 
din toamnã ale Dunãrii sã se joace într-adevãr la 
Cãlãraºi dacã echipa va promova." a conchis Ivanciu, 
desemnat recent reprezentantul Primãriei în toate 
manifestãrile sportive în care este angrenatã aceastã 
instituþie.

n Dunãrea Cãlãraºi

Miercuri, 17 ianuarie, s-a 
desfãºurat în sala de ºedinþe a 
Consiliului Judeþean o conferinþã 
de presã susþinutã de conducerea 
AFC Dunãrea 2005 Cãlãraºi la 
care au participat ºi 
reprezentanþii principalilor doi 
finanþatori ai clubului, primarul 
Dan Drãgulin ºi viceprimarul 
Viorel Ivanciu, din partea 
Primãriei, respectiv preºedintele 
Vasile Iliuþã ºi vicepreºedintele 
Marian Dinulescu, din partea CJ 
Cãlãraºi.

Preºedintele Dunãrii, Florin Briºan a 
declarat printre altele cã principalul 
obiectiv al echipei de fotbal este 
promovarea în liga I, adresând ºi un 
mesaj finanþatorilor. „Ca obiectiv pentru 
2018, am spus de la bun început cã sponsori fãrã de care nu puteam ajunge 
vreau promovarea". V-am „forþat" puþin unde suntem astãzi în ciuda finanþãrii 
mãnã ºi promit cã o voi face ºi în asigurate de Primãrie ºi CJ Cãlãraºi. Am 
continuare. Am rugãmintea sã ne ajuns la un procent de 12% fonduri 
sprijiniþi în continuare ºi mã refer aici private din total buget iar þinta mea e sã 
atât la Primãrie cât ºi la Consiliul ajungem pânã în varã la 20%. E o medie 
Judeþean astfel încât sã putem sã vã naþionalã pe care dacã nu o atingi nu 
aducem numai rezultate bune ºi sã fiþi prea poþi rezista în liga I. Le mulþumesc 
satisfãcuþi de munca noastrã" a spus pentru colaborare ºi sper cã în acest an 
Briºan care a mai adãugat. „Vreau sã numãrul sponsorilor va creºte sensibil".
subliniez cã fãrã aceºti bãieþi, nu se Dupã 21 de etape, Dunãrea e pe primul 
putea face nimic. În plus, am colaborat loc în topul campionatului ligii a 2-a, cu 
foarte bine cu Dan Alexa ºi întreg stafful 49 de puncte, cu unul mai mult decât 
tehnic, reuºind sã facem performanþã. AFC Hermannstadt ºi 7 mai multe faþã de 
Am avut alãturi de noi ºi o serie de ocupanta locului 3, Chindia Târgoviºte.

Preºedintele Dunãrii, Florin Briºan a declarat 
recent cã în cazul în care „galben – albaºtrii" vor 
reuºi sã promoveze la finele acestui sezon în liga 
I, bugetul necesar pentru menþinerea în primul 
eºalon ar fi de circa 3 milioane de euro. 

Briºan a prezentat ºi o parte din sursele de venit 
susþinând cã doar din drepturile TV ar putea intra în 
conturile Dunãrii suma de 1,2 milioane euro. „Pentru a 
te menþine în liga I, mai exact sã te clasezi pe unul din 
locurile 8-12, deci nu vorbim de partea superioarã a 
clasamentului, ai nevoie de un buget de circa 3 
milioane de euro. Din aceastã sumã, 1,2 milioane euro 
înseamnã drepturi TV, ceea ce nu se întâmplã la liga a 
2-a. Acum, noi primim în jur de 9 mii de euro, pe an 
din drepturi TV" a spus Briºan care a continuat „O altã 
sursã de vent în liga I vor fi biletele de intrare la joc. 
De când sunt eu de 4 luni la conducerea clubului, 
încasãrile din vânzarea biletelor s-au cifrat la 570 de 
milioane de lei vechi. Ne-am gândit sã creºtem tariful 
pentru cã la ora asta, el e unul modic de 5 lei. Nicãieri 
în þarã nu mai existã acest tarif. Pentru primãvarã, 
estimãm sã obþinem din vânzarea de bilete în jur de 3 
miliarde de lei vechi".
Desigur, o altã componentã importantã la acoperirea 
bugetului se referã la sumele ce vor fi „livrate" de cei 
doi finanþatori importanþi, Primãria Cãlãraºi ºi Consiliul 
Judeþean. În ultimii ani, finanþarile s-au ridicat la 1 
milion de euro, însã suma a acoperit ºi cheltuielile 
legate de susþinerea futsalului ºi a sectorului juvenil 
care înseamnã douã echipe ce evolueazã în Liga Elitelor 
U19 ºi U17 plus alte 3 formaþii, U15, U13 ºi respectiv 
U11, angrenate în competiþiile judeþene.
Nu în ultimul rând, bugetul iniþial va putea fi acoperit ºi 
din surse exclusiv private sub formã de sponsorizãri în 
condiþiile în care impactul cu liga I va fi mult mai 
atractiv pentru firmele locale, regionale ºi chiar 
naþionale.

Antrenorul Dan Alexa a trecut miercuri în La 16 ani, Dino Spehar, a intrat în atenþia momentul de faþã Valentin Balint, Andre 
revistã achiziþiile realizate pânã acum de granzilor Manchester United ºi Bayern Mesquita, ambii contracte reziliate ºi Andrei „Putem face istorie ºi asta e    
Dunãrea ºi a susþinut cã au fost transferaþi Munchen, celebrul sir Alex Fergusson fiind la Puºcaºu, împrumutat pânã la varã la Oþelul cel mai important!“jucãtori pe care-i cunoaºte, cu o parte dintre un pas de a-l aduce pe Old Trafford. Galaþi.
ei colaborând la ASA tg. Mureº ºi Concordia Dan Alexa, antrenorul care a luat Dunãrea de 
Chiajna. În opinia sa, lotul a devenit mai pe locul 17 ºi a adus-o pe primul loc, a Transferuri perfectate pânã în competitiv creându-se premisele unei declarat miercuri în cadrul unei conferinþe de 
concurenþe reale la nivelul lotului. „Ca ºi momentul de faþã presã cã „galben – albaºtrii" pot face istorie în 
strategie, am încercat sã aducem jucãtori pe acest an, promovând la finele sezonului, în 

l Alin Dobrosavlevici. Fundaº. S-a nãscut pe care-i cunosc. Aceºti fotbaliºti vor creºte premierã în liga I. Cel mai titrat antrenor al 
1 martie 1991, în localitatea Moldova Nouã.. concurenþa ºi consider cã în momentul ligii a 2-a spune cã realizarea unui astfel de 
A evoluat la Avicola Buziaº, Dinamo II acesta avem un lot competitiv. Sunt jucãtori obiectiv nu poate rivaliza cu nimic în lume. 
Bucureºti, ACS Poli Timiºoara, Fortuna pe care-i cunosc, i-am urmãrit, unul dintre ei „Într-adevãr, putem face istorie ºi spun asta 
Câmpina, ACS Berceni, Academica Clinceni, mai jucând la Cãlãraºi. Mã refer la „Piticu'", pentru cã ºtim cu toþii cã Dunãrea n-a jucat 
ASA Tg. Mureº. Vine din liga I de la Concordia Alex. Stoica, un tânãr jucãtor care a mai niciodatã în liga I. Eu cred cã asta e mai 
Chiajna. Fost component al echipei naþionale evoluat la Cãlãraºi în urmã cu câþiva ani. Alþi important decât orice pe lume. Avem o ºansã 
de juniori România Under 19.doi jucãtori sunt de la Concordia Chiajna. E extraordinarã. Le-am spus-o ºi jucãtorilor 

vorba de Alin Dobrosavlevici, fundaº central l Ciprian Rus. Atacant. S-a nãscut la Arad pe mei. De fapt, asta m-a motivat cel mai mult 
ºi Dino Spehar, mijlocaº ofensiv. Pe Alin l-am 1 martie 1991. A jucat la UTA Arad, ASA Tg. ºi a fost ºi unul din motivele pentru care am 
mai antrenat la Tg. Mureº ºi Concordia iar la Mureº ºi Pandurii Tg. Jiu. În acest sezon a acceptat ºi oferta domnului preºedinte 
Timiºoara l-am dat afarã. Dino Spehar a evoluat 12 jocuri, marcând 4 goluri pentru Briºan de a antrena la Cãlãraºi" a spus Dan 
evoluat în naþionala Croaþiei de juniori ºi este Pandurii. Alexa.
un jucãtor în care am mare încredere. Din l Paul Alexandru Iacob. Mijlocaº defensiv. S-
pãcate a stagnat în ultimul an ºi asta a fost ºi a nãscut la Constanþa pe 21 iunie 1996. A În urmã cu câteva luni, nimeni nu 
una din posibilitãþi de a-l aduce la Cãlãraºi. jucat la Academia Hagi, FC Viitorul, Gaz Metan Fost component al naþionalelor de juniori credea cã putem ajunge pe o 

Mediaº, FC Braºov. În acest sezon a evoluat la Croaþia U14, U16, U17, U18 ºi U19, Dino Pe Ciprian Rus, un atacant de la Pandurii, îl astfel de poziþie. Am fãcut cu toþii 
ASA Tg. Mureº sub formã de împrumut, în 10 Spehar are 66 de jocuri în prima ligã croatã, cunosc de la Tg. Mureº. Am mare încredere o mini – performanþã pentru cã din punctul 
partide, marcând 6 goluri. marcând 6 goluri. În þara sa natalã a evoluat la în el ºi sper sã ne ajute. meu de vedere n-am realizat nimic pânã 

Osijek, Dinamo Zagreb, Lokomotiva Zagreb, acum. Suntem doar la jumãtatea drumului. l Alexandru Iulian Stoica. Atacant. S-a nãscut Pe Gaston Mendy, fundaº stânga ofensiv, îl 
NK Istra 1961 ºi RNK Split (2015 – 2017). Am reuºit sã avem un parcurs chiar foarte la Baia (jud. Tulcea), pe 30 iunie 1997. A jucat ºtiu, am lucrat împreunã. Consider cã ne 

bun. Vreau sã-mi felicit jucãtorii pentru cã au la Academia Hagi, Dunãrea Cãlãraºi (2015-poate ajuta pe faza de atac. Paul Iacob este A venit în România în februarie 2017, 
2016: 26 de partide jucate, 8 goluri marcate), avut un parcurs excepþional. Au încercat sã un jucãtor care mi-a plãcut de când evolua la semnând un contract cu CFR Cluj. În prima 
FC Viitorul (campion în 2017) ºi ASA Tg. se plieze repede pe niºte reguli pe care le-am FC Braºov. Un jucãtor inteligent, puternic, de parte a sezonului 2017 – 2018 a fost 
Mureº. În aceastã stagiune a fost prezent în 9 impus ºi care s-au dovedit a fi câºtigãtoare. Îi mare viitor. Încercãm sã mai aducem ºi un împrumutat în liga I, la Concordia Chiajna, 
partide, înscriind doar un gol. Este cunoscut ºi mulþumesc domnului preºedinte Briºan portar, junior" a spus Dan Alexa care a echipã pentru care a evoluat în 3 partide. Va 
apreciat de iubitorii fotbalului cãlãrãºean pentru cã mi-a dat foarte multã liniºte ca sã-continuat „Avem un lot echilibrat, format din juca la Cãlãraºi sub formã de împrumut pânã 
datoritã evoluþiilor sale bune din sezonul 2015 mi implementez strategia. Mulþumesc ºi 23-24 de fotbaliºti. A scãzut mult media de la 30 iunie 2018.
– 2016. colegilor din stafful tehnic cu care lucrez ºi vârstã. Îmi place sã lucrez cu tinerii. Pe de 

pot spune cã am avut o colaborare perfectã. altã parte am fãcut aceastã campanie de l Dino Spehar. Mijlocaº ofensiv.  S-a nãscut l Mendy Gaston (transferul e foarte aproape 
De asemenea aº dori sã mulþumesc ºi achiziþii astfel încât o eventualã promovare pe 8 februarie 1994, în Croaþia, la Osijek ºi de a se perfecta) s-a nãscut pe 22 noiembrie 

sã nu ne prindã descoperiþi. Avem un nucleu domnului primar Drãgulin ºi domnului este fiul fostului internaþional, Robert Spehar 1985 în Senegal la Dakar. A venit în România 
de bazã format ºi-mi doresc sã nu avem preºedinte al CJ Cãlãraºi, Vasile Iliuþã pentru (47 de ani), fost campion ºi golgeter al Belgiei în 2007, evoluând de atunci ºi pânã acum la 
soarta altor echipe care atunci când cã n-a existat datã sã sun ºi sã nu fiu ajutat. în 1996 cu FC Bruges dar ºi component al Farul Constanþa, U Cluj, Petrolul Ploieºti, 
promoveazã se întorc în liga a 2-a". a declarat Fãrã dumnealor este imposibil sã reuºim echipelor Osijek, AS Monaco, Verona, Rapid Bucureºti ºi ASA Tg. Mureº. În prima 
în cadrul unei conferinþe de presã Dan Alexa. Sporting Lisabona, Galatasaray, Standard performanþa de a juca în liga I"parte a sezonului 2016 – 2017, Mendy a lucrat 

Liege ºi Omonia Nicosia.La capitolul „plecãri" figureazã pânã în cu Dan Alexa la Tg. Mureº, în liga I. Dan Alexa, antrenor Dunãrea Cãlãraºi

Preºedintele CJ, Vasile Iliuþã a declarat miercuri cã este 
impresionat de parcursul Dunãrii în campionatul ligii a 
2-a subliniind cã principalii "vinovaþi" de obþinerea 
acestor rezultate pozitive care i-au propulsat pe "galben 
– albaºtri" pe primul loc în clasament sunt preºedintele 
Florin Briºan ºi antrenorul Dan Alexa. Iliuþã a mãrturist 
cã în toamnã s-a trezit cu telefoane primate din partea  
unor foºti colegi deputaþi din þarã care l-au întrebat în 
ce constã reþeta succesului. "Sunt destul de mulþumit. 
Aþi reuºit ceea ce nu credeam urcând din subsolul 
clasamentului pânã pe primul loc. Este o realizare 
fantasticã. În toamnã mã sunau din þarã foºti colegi 
deputaþi ºi mã întrebau ce se întâmplã la Cãlãraºi de s-
a reuºit o astfel de performanþã. Le-am spus cã am 
gãsit formula minune. Adicã un antrenor ºi un 
preºedinte care vin ºi-mi cer sã respect doar ce am Sub conducerea tandemului Briºan – Alexa, Dunãrea a 
promis. E clar, performanþele înregistrate pânã acum obþinut în cele 18 jocuri disputate în campionat, 15 
sunt minunate. Astãzi suntem pe primul loc iar victorii ºi 3 egaluri urcând de pe locul 17 pânã pe 
Dunãrea poate emite pretenþii la liga I" a spus Iliuþã. primul. 

Preºedintele CJ Cãlãraºi, Vasile finanþãrii asigurate de Consiliul se vãd" a spus Iliuþã care a 
Iliuþã, a lãudat recent parcursul, Judeþean ºi Primãria Cãlãraºi. mulþumit ºi echipei Direcþiei de 
aproape fãrã greºealã, al Dunãrii în Împreunã cu domnul primar, Dan Dezvoltare din cadrul Consiliului 
cadrul ligii a 2-a, mai exact de când Drãgulin, am gãsit soluþiile cele mai Judeþean pentru maniera în care s-a 
echipa a fost preluatã de tandemul bune ca sã putem sã sprijini echipa implicat în derularea proiectelor 
Florin Briºan, preºedinte ºi Dan pentru a ajunge la o astfel de depuse de stafful Dunãrii pentru 
Alexa, antrenor principal, susþinând performanþã. Mulþumim domnului obþinerea finanþãrii nerambursabile 
cã nu întâmplãtor gruparea din B- preºedinte Florin Briºan cã a conform Legii 350 / 2005. 
dul Republicii, 39 ocupã primul loc preluat echipa într-un moment „Mulþumesc echipei din Consiliul 
în clasament. Iliuþã a mai adãugat cã dificil când Dunãrea se aflã pe Judeþean, Direcþiei de Dezvoltare 
soluþiile luate de comun acord cu penultimul loc în clasament. Fostul care a sprijinit proiectele pe care 
primarul Dan Drãgulin privind preºedinte a avut neînþelegeri cu Aspciaþia de Fotbal Dunãrea le-a 
finanþarea echipei au fost de bun antrenorul Adrian Iencsi ºi atunci depus la Consiliul Judeþean pe 
augur. „Nu întâmplãtor suntem decizia pe care am luat-o impunea, Legea 350, proiecte venite cu 
astãzi pe primul loc în liga a 2-a. clar, înlocuirea acestuia ºi puþinã întârziere dar care au fost 
Avem prima ºansã la promovarea prezentarea unei noi echipe de preluate ºi puse în practicã" a 
în L1. Toate astea se datoreazã conducere. S-a reuºit iar rezultatele conchis Iliuþã.

n Dunãrea

Briºan: Trei milioane 
de euro, bugetul pentru 

menþinerea în liga I

n Liga a 2-a

Fl. Briºan: Obiectivul Dunãrii 
pentru 2018 este promovarea în liga I

Dan Alexa: Avem, în momentul acesta, un lot echilibrat ºi competitiv!
n Dunãrea

D. Drãgulin: Îmi doresc foarte 
mult sã intrãm în liga I

V. Ivanciu: Sper ca în 
varã sã aduceþi o mare 
bucurie cãlãrãºenilor!

n Dunãrea Cãlãraºi

M. Dinulescu: Dacã batem 
Sibiul, suntem 99% promovaþi!

n Dunãrea Cãlãraºi

V. Iliuþã: Nu întâmplãtor suntem astãzi pe primul loc!

n Dunãrea Cãlãraºi

Vasile Iliuþã: Am gãsit formula minune!
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