
returului de campionat. Sper sã fie un 
eveniment pentru acest club dar ºi 
pentru acest oraº ºi sã putem aduce 
bucurie în rândul suporterilor, al tuturor 
cãlãrãºenilor ºi sã reuºim o promovare 
istoricã în liga I. Din punctul nostru de 
vedere, consider cã suntem pregãtiþi 
pentru a face acest pas ºi mã refer la 
jucãtori, antrenori dar ºi cei din stafful 
administrativ" a spus Briºan care a mai 
adãugat cã în perioada imediat 
urmãtoare vor fi rezolvate toate 
problemele cuprinse în dosarul de 
licenþiere dând asigurãri cã Dunãrea va 
disputa jocurile din liga I la Cãlãraºi. „Mai 
sunt câteva mici probleme legate de 
licenþiere pe care mai mult ca sigur le 
vom rezolva pânã la finalizarea acestui 
proces astfel încât sã putem începe 
prima participare a acestui club în liga I 
pe acest stadion" a continuat Briºan, 
convins fiind de faptul cã pregãtirea 

Recent, preºedintele Florin Briºan a Aflatã pe primul loc în topul ligii a 2- fãcutã în Antalya a fost de bun augur 
declarat în cadrul unei conferinþe de a, Dunãrea Cãlãraºi e decisã sã pentru elevii lui Dan Alexa „Echipa mare 
presã cã atât jucãtorii ºi antrenorii cât ºi s-a pregãtit în Turcia, dupã cum se ºtie. abordeze cu încredere ºi seriozitate 
stafful administrativ sunt determinaþi sã În opinia mea a fost un cantonament ºi partea a doua a sezonului 2017 – 
aibã ºi în mini – retur un parcurs la fel de reuºit. Au avut condiþii excepþionale de 

2018 care va demara pe 24 bun ca în prima parte, fiind cu toþii pregãtire. E clar cã au revenit mult mai 
februarie, obiectivul major fiind pregãtiþi pentru a face pasul în liga I. bine pregãtiþi ºi mai motivaþi pentru a 
promovarea, în premierã, în liga I. repeta parcursul fãrã greºealã din tur."„Suntem aproape de începerea mini – 
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spre liga I. Un obiectiv greu de Derby-ul momentului în liga a 
imaginat în urmã cu doar câteva 2-a, Dunãrea – FC 
luni. Dupã 21 de etape, poate Hermannstadt se va disputa la 
pãrea neverosimil, dar Dunãrea se 

Cãlãraºi, duminicã, 25 aflã pe primul loc totalizând 49 de 
februarie, începând cu ora puncte. „Dar greul de-abia începe" 
15.00. Partida conteazã pentru spunea deunãzi antrenorul Dan 
runda a 22-a, prima a mini – Alexa sub comanda cãruia 

Dunãrea a avut un parcurs returului.
aproape perfect. Ne aºteaptã de 

Gata cu vacanþa, de acum încep cu acum ºi pânã la începutul lunii 
adevãrat emoþiile. Cele mai bune iunie nu mai puþin de 15 teste 
douã echipe ale momentului în destul de dificile: 9, pe teren 
liga a 2-a se vor întâlni la Cãlãraºi propriu ºi 6, în deplasare. Dunãrea 
ºi vor deschide balul mini – nu se va mai deplasa în primãvarã 
returului. Dunãrea ºi AFC la Satu Mare ºi Tg. Mureº întrucât 
Hermannstadt, ocupantele Olimpia ºi ASA s-au retras din 
locurilor 1 ºi2, departajate doar de competiþie din motive financiare.
un singur punct în clasament se Dar, în fotbal, cel mai greu meci 
vor afla faþã în faþã, pe arena Ion este cel care urmeazã. Partida cu 
Comºa, duminicã, 25 februarie, de sibienii de la Hermannstadt este, 
la ora 15.00. Duelul conteazã aºa cum bine a spus ºi Dan Alexa, 
pentru runda a 22-a, prima a mini „important dar nu ºi decisiv!" Dar 
– returului ediþiei 2017 – 2018. avem suficientã încredere în C. 
„Galben – albaºtrii" mizeazã Lungu&Co, pe care-I vedem 
enorm pe sprijinul publicului ºi capabili sã obþinã duminicã 
sperã sã-ºi treacã în cont un nou revanºa cu Hermannstadt. Succes 
succes care sã le faciliteze drumul maxim!

n Liga a 2-a 

Pentru partea a doua a sezonului, antrenorul Dan Alexa 
are la dispoziþie un lot format din 27 de jucãtori (din care 
3 portari). În aceastã pauzã de iarnã au fost aduºi 9 
jucãtori (incluzându-l aici ºi pe portarul Florin Muntean 
care joi îºi va încheia conturile cu Olimpia Satu Mare), 
Dunãrea despãrþindu-se, în schimb, de 6 fotbaliºti. (2 
dintre ei au fost împrumutaþi pânã la 30 iunie 2018)

n Portari: 
1. Cezar Andrei Lungu (06.04.1988)
12. Gabriel Popa (27.08.1985) 
77. Florin Muntean (nãscut pe 09.04.1997)
n Fundaºi: 
2. Bogdan Marius Manole (04.09.1996)
3. Ionuþ Eugen Þenea (21.03.1996) 
13. Silviu Matei (26.03.1990) 
17. Alin Dobrosavlevici (21.10.1994)
20. Bogdan Andrei ªandru (04.07.1989) 
21. ªtefan Mardare (03.12.1987) 
23. Marius Ionuþ Tomozei (09.09.1990)
27. Gaston Xavier Mendy (Senegal / 22.11.1988)
n Mijlocaºi: 
4. Cristian Puºcaº (20.01.1994)
5. Cãtãlin Doman (30.01.1988)
6. Gabriel Vasile Preoteasa (22.07.1996)
8. Paul Alexandru Iacob (21.06.1996)
10. Valentin Dumitru Munteanu (24.10.1998)
11. Baudouin Tshitungi Dieudonne Kanda (17.04.1993)
14. Cãlin Cristea (06.05.1988)
15. Silviu Gabriel Panã (24.09.1991) 
16. Dino Spehar (Croaþia / 08.02.1994)
18. Bogdan Adrian Vasile (02.02.1995) 
24. Marian Drãghiceanu (07.07.1997) 
25. Alexandru Iulian Stoica (30.06.1997)
n Atacanþi: 
7. Ciprian Rus (01.03.1994)
19. Valentin Alexandru (17.09.1991)
22. Kouakou Gaetan Michel Yann „Gaetan Missi Mezu" 
(Gabon / Franþa 04.05.1996)
99. Alexandru Viorel Avram (25.04.1991)*
*Jucãtorii bolduiþi au fost transferaþi în aceastã iarnã.
n Staff-ul tehnic: 
Antrenor principal: Dan Alexa
Antrenor secund: Constantin Ilie, Mirel Condei, Ion 
Manu, Ionuþ Babadac
Team manager: George Coman
n Conducerea clubului
Preºedinte C.A.: Cristian Zanfir 
Preºedinte executiv: Florin Briºan

Foarte puþine zile ne despart de startul mini „Consider cã acei suporteri adevãraþi trebuie Pentru partea a doua a sezonului, tariful unui 
bilet de intrare la meci va fi de 10 lei. Clubul a – returului ligii a 2-a la fotbal. Duelul din 25 sã sprijine acest club. Doar din banii de la 
pus în vânzare ºi abonamente, în cuantum de februarie e un derby în toatã puterea Consiliul Judeþean ºi Primãria Cãlãraºi nu se 
60 de lei. Pentru tribuna Oficialã, un cuvântului. Elevii lui Dan Alexa vor întâlni pe poate face performanþã. ªi nici nu-i corect 
abonament va costa 250 de lei. „În momentul arena Ion Comºa formaþia sibianã FC faþã de ceilalþi locuitori ai municipiului ºi 
acesta, potrivit estimãrilor noastre, având în Hermannstadt, aflatã pe locul 2 la un singur judeþului Cãlãraºi ca întreg bugetul sã fie 
vedere ºi cuantumul alocaþiilor pe care le punct distanþã de Dunãrea. asigurat de cele douã instituþii. De aceea fac 
vom primi de las Primãrie ºi Consiliul 

un apel ca toþi cei care iubesc aceastã Preºedintele Florin Briºan a declarat într-o Judeþean, rezultã un deficit de 50 de mii de 
echipã, sunt alãturi de fotbal, sã susþinã prin conferinþã de presã cã echipa are mare lei lunar pe care voi încerca sã-l acopãr din 
intermediul unui bilet sau abonament nevoie de suportul iubitorilor fotbalului în surse private. Fie cã vorbim de sponsori sau 
aceastã echipã care se aflã în faþa unei toate cele 9 meciuri pe care echipa noastrã le vânzarea de bilete ºi abonamente" a conchis 
performanþe unice." a spus Briºan.va susþine, în mini – retur, la Cãlãraºi. Briºan.

n Dunãrea Cãlãraºi

stânga. (nãscut pe 22.11.1985). Ultima 
oarã la ASA Tg. Mureº. Contract valabil 
pânã la 30 iunie 2019.

Paul Alexandru Iacob. Mijlocaº defensiv. 
(nãscut pe 21.06.1996). Ultima oarã la 19 februarie a fost ultima zi în care s-au veniþi de la FC Viitorul Constanþa sub 
ASA Tg. Mureº. Împrumutat de la FC mai putut opera transferuri pentru formã de împrumut pânã la 30 iunie 
Viitorul pânã la 30 iunie 2018.primele trei eºaloane ºi competiþiile de 2018, cu posibilitatea prelungirii 

juniori din România, în cadrul perioadei contractelor în cazul în care Dunãrea va Alexandru Iulian Stoica. Mijlocaº 
de transfer de iarnã în conformitate cu promova în Liga I ºi va fi mulþumitã de ofensiv, de bandã. (nãscut pe 
decizia Comitetului Executiv al aportul acestora. 30.06.1997). Ultima oarã la ASA Tg. 
Federaþiei Române de Fotbal din 4 Un alt jucãtor împrumutat tot pânã la Mureº. Împrumutat de la FC Viitorul 
iunie 2016. Dupã aceastã datã, prin finalul stagiunii este croatul Dino Spehar pânã la 30 iunie 2018.
excepþie, se pot legitima în afara de la CFR Cluj. În prima parte a Dino Spehar (Croaþia). Mijlocaº ofensiv. 
perioadei de transfer, cu excepþia sezonului a evoluat în liga I la Concordia (nãscut pe 08.02.1994). Ultima oarã la 
ultimelor ºase etape din campionat, Chiajna. Pe flancul stâng va juca tot Concordia Chiajna. Împrumutat de la 
jucãtorii profesioniºti cãrora le-au pânã la varã, Cãtãlin Doman, CFR Cluj pânã la 30 iunie 2018.
expirat contractele cu cluburile lor împrumutat de la ACS Poli Timiºoara.

Cãtãlin Doman. Mijlocaº stânga. (nãscut înaintea terminãrii perioadei de În atac, noutãþile sunt Ciprian Rus, sosit pe 30.01.1988). Împrumutat de la ACS transfer. de la Pandurii Tg. Jiu care a semnat un Poli Timiºoara pânã la 30 iunie 2018.
Tot ca excepþie, în afara perioadei de contract valabil pânã la 30 iunie 2019 ºi 

Ciprian Rus. Atacant. (nãscut pe transfer, mai puþin în ultimele ºase Alexandru Avram, înþelegerea acestuia 
01.03.1991). Ultima oarã la Pandurii Tg. etape din campionat, se vor putea cu Dunãrea expirând la finalul sezonului.
Jiu. Contract valabil pânã la 30 iunie legitima jucãtorii ce au încheiat cu În aceste zile se înceracã ºi aducerea 
2019.clubul de care aparþin un acord de portarului Florin Muntean care a evoluat 

încetare a raporturilor contractuale ºi Alexandru Viorel Avram. Atacant. în tur la Olimpia Satu Mare, formaþie 
care a fost depus la Camera Naþionalã (nãscut pe 25.04.1991). Contract valabil care s-a retras de curând din competiþie.
pentru Soluþionarea Litigiilor a FRF pânã pânã la 30 iunie 2018.În mini – retur, Dunãrea nu va miza pe 
la data de 19 februarie 2018 inclusiv, n Au plecatValentin Balint, Andre Mesquita 
precum ºi jucãtorii solicitaþi prin (contract reziliat), Andrei Puºcaºu, Valentin Daniel Balint – Contract 
intermediul Departamentului Alexandru Dincã ºi Bogdan Danciu, reziliat.
Internaþional pânã la data de 19 ambii împrumutaþi pânã la varã la Andre Filipe Rebelo Mesquita februarie 2018 inclusiv. Metaloglobus, respectiv SC Oþelul (Portugalia) – Contract reziliatDunãrea Cãlãraºi ºi-a îmbunãtãþit vizibil Galaþi. Cel mai probabil, Dunãrea se va 

Andrei Rãducu Puºcaºu – Posibil lotul pentru mini – retur transferând despãrþi ºi de senegalezul Aboubacar 
contract reziliat.pânã acum nu mai puþin de 8 jucãtori. Gassama care are o ofertã din Ucraina 
Alexandru Denis Dincã – Împrumutat În linia defensivã, antrenorul Dan Alexa de la echipa de primã ligã, FC Olimpik 
pânã la 30 iunie 2018 la Metaloglobus va miza pe Alin Dobrosavlevici (foto), Donetsk.
(Liga a 2-a)sosit de la Concordia Chiajna ºi Gaston n Au venit:

Mendy, ultima oarã la ASA Tg. Mureº. Bogdan Danciu – Împrumutat pânã la Alin Dobrosavlevici. Fundaº central 
Ambii au semnat contracte valabile pânã 30 iunie 2018 la SC Oþelul Galaþi (Liga a (nãscut pe 21.10.1994). Ultima oarã la 
la 30 iunie 2019. 3-a)Concordia Chiajna. Contract valabil pânã 
În compartimentul median îi întâlnim pe la 30 iunie 2019. Aboubacar Gassama – Posibil transfer în 
Paul Iacob ºi Alexandru Stoica, ambii Gaston Xavier Mendy (Senegal). Fundaº Ucraina la FC Olimpik Donetsk.

ACS Poli Timiºoara ºi Dunãrea au ajuns la un acord privind 
împrumutul mijlocaºului Cãtãlin Doman la Cãlãraºi pânã la 
data de 30 iunie 2018. În vârstã de 30 de ani pe care i-a 
împlinit pe 30 ianuarie, Doman a mai jucat de-a lungul 
timpului la FC Argeº, CS Mioveni, Kazar Lamkaran 
(Azerbaijan), Rapid Bucureºti ºi ACS Poli Timiºoara, echipã cu 
care se aflã sub contract pânã pe 30 iunie 2020. „Cãtãlin 
Doman devine jucãtorul Dunãrii pânã la data de 30 iunie 
2018 fiind împrumutat de la echipa din prima ligã, ACS Poli 
Timiºoara. Este un jucãtor cu experienþã care ne poate 
susþine în atingerea obiectivului noastru, promovarea în liga 
I. Este un jucãtor pe care antrenorul nostru Dan Alexa îl 
cunoaºte foarte bine, cei doi lucrând în urmã cu câþiva ani la 
ACS Poli Timiºoara. Îi urãm bun venit ºi mult succes în 
tricoul Dunãrii" a declarat preºedintele Florin Briºan.

n Cãtãlin Petre Doman – Scurt CV
S-a nãscut la Drobeta Turnu Severin, pe 30 ianuarie 1988. 
Mijlocaº stânga, mijlocaº ofensiv. A evoluat succesiv la FC 
Argeº, CS Mioveni, FK Khazar Lankaran, din nou FC Argeº, 
Rapid Bucureºti ºi ACS Poli Timiºoara. În acest sezon a bifat 15 
partide în campionat ºi 2, în Cupa României pentru Poli 
Timiºoara.
Liga I: 57 jocuri, 8 goluri
Liga a II-a:  87 jocuri, 6 goluri.
România U21: 10 jocuri, nici un gol înscris.
Pentru echipa azerã, FK Khazar Lankaran a evoluat în 44 de 
meciuri, marcând 6 goluri. În ediþia 2011-2012, a bifat ºi 2 
jocuri cu Lankaran în Europa League.

În runda a 22-a a campionatului þinem distanþa faþã de locul 3, 
ligii a 2-a, prima a mini – returului, primele douã, ºtiþi foarte bine, cã 
Dunãrea va întâlni pe teren promoveazã direct. Nu este 
propriu ocupanta locului 2, FC decisiv, este un meci important. 
Hermannstadt, formaþie care Întâlnim ocupanta locului 2 ºi o 
aspirã cu ºanse reale la echipã care valoric este apropiatã 
promovarea în liga I. de noi. O echipã care, repet, eu 

cred cã are un lot de Liga I ºi în Antrenorul Dan Alexa susþine cã 
eventualitatea în care am câºtiga acest joc este important însã nu ºi 
ne-ar da foarte multã încredere ºi decisiv pentru "galben – albaºtri", 
ne-ar fi mult mai uºor pentru în bãtãlia pentru promovarea în 
ceea ce va urma. Dar decisiv sub liga I. "Avem 7 puncte în plus faþã 
nicio formã." a spus recent, într-o de Chindia. Am mai spus-o, 
conferinþã de presã, Dan Alexa.pentru noi important este sã 

„Am avut ºansa, ºi-i mulþumesc ºi 
pe aceastã cale domnului 
preºedinte, sã plecãm în Antalya 
unde am avut condiþii foarte bune 
de antrenament dar ºi jocuri utile 
de verificare. Am þinut sã ne 
pregãtim acolo datoritã vremii ºi 
calitãþii gazonului pentru a nu face 
nicio greºealã în perspectiva 
acestui mini – retur pentru cã este 
foarte important. Consider cã ne 
va fi mult mai greu acum faþã de 
prima parte a campionatului. Am 
avut parte de adversarI puternici 
care au pus problem, înaintea 
noastrã, echipelor româneºti din 
prima ligã ºi cred cã am putut sã Stafful tehnic dar ºi cel 
vedem la ce nivel ne situãm" a administrativ pregãtesc, în mod 
declarat Alexa care a continuat "La minuþios, partea a doua a 
ora meciului cu Hermannstadt campionatului care în opinia lui 
trebuie sã fim într-o formã bunã. Dan Alexa va fi una mult mai 
E greu sã intri în formã maximã dificilã pentru "galben – albaºtri". 
din primul joc. Va fi o confruntare Antrenorul liderului ligii a 2-a s-a 
importantã pe care trebuie sã o declarat mulþumit de stagiul din 
tratãm cu multã atenþie".Antalya. 

Sâmbãtã, 24 februarie se reia campionatul ligii a 2-a cu 
partidele din cadrul etapei a 22-a ºi se va încheia pe 2 iunie. 
Vor fi aºadar 17 etape în care surprizele nu se vor lãsa prea 
mult aºteptate.
Dunãrea Cãlãraºi va debuta în acest an pe teren propriu. 
Duminicã, 25 februarie în epilogul rundei inaugurale a mini – 
returului, „galben – albaºtrii" se vor duela pe arena Ion Comºa 
cu sibienii de la FC Hermannstadt, într-un derby autentic al 
momentului. Cele douã rivale se aflã pe primele douã locuri în 
topul ligii a 2-a fiind departajate doar de un singur puncte.
În acest mini – retur, echipa lui Dan Alexa va disputa doar 16 
partide dupã ce Olimpia Satu Mare s-a retras din competiþie. 
Vor fi 9 jocuri pe teren propriu ºi 7, în deplasare. Etapele 30 ºi 
35 vor fi intermediare, fiind programate pe 18 aprilie, 
respectiv 16 mai.

Et. 22 / 25.02. Dunãrea - Hermannstadt
Et. 23 / 03.03. CS Baloteºti – Dunãrea
Et. 24 / 10.03. Dunãrea – CS Afumaþi
Et. 25 / 17.03. Dunãrea – Sportul Snagov
Et. 26 / 24.03. Olimpia Satu Mare – Dunãrea 0-3 (N)
Et. 27 / 31.03. Dunãrea – UTA Arad
Et. 28 / 07.04. Pandurii Tg. Jiu – Dunãrea
Et. 29 / 14.04. Dunãrea – ASU Poli Timiºoara
Et. 30 / 18.04. ªtiinþa Miroslava – Dunãrea
Et. 31 / 21.04. Dunãrea – Foresta Suceava
Et. 32 / 28.04. Luceafãrul Oradea – Dunãrea
Et. 33 / 05.05. Dunãrea – Ripensia Timiºoara
Et. 34 / 12.05. ASA Tg. Mureº – Dunãrea 0-3 (N)
Et. 35 / 16.05. Dunãrea – Dacia Brãila
Et. 36 / 19.05. FC Argeº – Dunãrea
Et. 37 / 26.05. Dunãrea – Chindia Târgoviºte
Et. 38 / 02.06. Metaloglobus Bucureºti - Dunãrea

 n Program jocuri mini – retur

FC Hermannstadt: C. Cãbuz – D. Tãtar, R. 
Criºan, I. Stoica, Cl. Pamfile, R. Dâlbea (85 reluare, Valentin Alexandru a transformat 
Necºulescu), L. Dumitriu, P. Petrescu, B. o loviturã de la 11 metri, egalând la 1. 
Rusu, S. Lupu (61 Neacºu), ªt. Blãnaru (75 (min. 52).
Cîrstean).

Cel mai aºteptat meci al începutului de an În acel joc, condus la centru de Dan Rezerve: H. Moldovan – R. Criºtiu, I. 
în liga a 2-a se va desfãºura duminicã, 25 Botescu, 4 jucãtori ai Dunãrii au încasat Popa, C. Pîrvulescu.
februarie, la Cãlãraºi, în cadrul etapei a cartonaºul galben. La Sibiu, Dunãrea era 

Antrenor: Alexandru Pelici22-a a ligii secunde la fotbal. Pe arena Ion condusã de pe margine, interimar, de Ion 
Comºa se vor afla faþã în faþã Dunãrea ºi Manu, ajutat de Mirel Condei. Dunãrea: C. Lungu – I. Þenea, S. Matei, B. 
AFC Hermannstadt, ocupantele primelor ªandru, ªt. Mardare (60 Fl. Ibrian), Fl. Duminicã, 25 februarie ar putea fi ºi ziua douã locuri din clasament, departajate Niculae, G. Preoteasa, S. Panã, B. Kanda, revanºei. Sunt aºteptaþi în tribune toþi doar de un singur punct. Partida va A. Puºcaºu (54 Cr. Puºcaº), V. Alexandru iubitorii fotbalului ºi ai Dunãrii într-un începe la ora 15.00, un bilet de intrare (75 Al. Pop).duel de zile mari.costând 10 lei.

Rezerve: G. Popa – G. Velici, Al. Dincã, Al. 
Dar ce a fost în tur. Meciul s-a desfãºurat 

Roºca.
la Sibiu pe 19 august, în cadrul etapei a 3- Sibiu – 19 august 2017 / Etapa a 3-a

Antrenor: Ion Manua. Sibienii au câºtigat greu cu 2-1, 
AFC Hermannstadt – marcând golul victoriei în al doilea minut Cartonaºe galbene: V. Alexandru (31), I. 

al prelungirilor prin fundaºul Daniel Tãtar. Dunãrea Cãlãraºi 2-1 (1-0) Þenea (33), C. Lungu (43), B. ªandru (90)
Gazdele au deschis scorul prin cãptanul 

Au marcat: R. Dâlbea (43), D. Tãtar (90+2) A arbitrat: Dan Botescu. Asistenþi: Marius Rãzvan Dâlbea, cu 2 minute înainte de 
/ V. Alexandru (52 – penalty) Bãlan, Casian Balafinalul primei reprize. La 7 minute de la 

Clasament
1. Dunãrea Cãlãraºi 21 15 4 2 43-16 49
2. AFC Hermannstadt 21 14 6 1 35-10 48
3. Chindia Târgoviºte 21 12 6 3 44-12 42
4. CS Afumaþi 21 11 5 5 24-14 38
5. ASU Poli Timiºoara 21 11 3 7 29-23 36
6. Academica Clinceni 21 10 5 6 34-29 35
7. FC Argeº 21 9 7 5 28-16 34
8. ASA Tg. Mureº 21 9 4 8 40-41 31
9. CS Mioveni 21 7 6 8 31-30 27
10. Sportul Snagov 21 7 5 9 16-19 26
11. Ripensia Timiºoara 21 6 7 8 42-31 25
12. UTA Arad 21 6 7 8 26-26 25
13. ªtiinþa Miroslava 21 6 4 11 28-46 22
14. Luceafãrul Oradea 21 5 6 10 31-38 21
15. Metaloglobus 21 5 5 11 17-29 20
16. CS Baloteºti 21 5 5 11 24-42 20
17. Foresta Suceava 21 6 2 13 21-63 20
18. Dacia Brãila 21 4 6 11 45-48 18
19. Pandurii Tg. Jiu 21 3 9 9 27-37 18
20. Olimpia Satu Mare 21 6 2 13 19-39 -30
w ASA Tg. Mureº ºi Olimpia Satu Mare s-au retras din competiþie.

Etapa a 22-a

l Sâmbãtã, 24 februarie
Olimpia Satu Mare – CS Mioveni       0-3
Luceafãrul Oradea – ASA Tg. Mureº 3-0
11.00 UTA Arad – Academica Clinceni
11.00 Pandurii Tg. Jiu – Metaloglobus Bucureºti
11.00 Foresta Suceava – Dacia Unirea Brãila
11.00 ªtiinþa Miroslava – FC Argeº
12.00 Sportul Snagov – Ripensia Timiºoara
12.00 ASU Poli Timiºoara – Chindia Târgoviºte
l Duminicã, 25 februarie
14.00 CS Afumaþi – CS Baloteºti
15.00 Dunãrea – FC Hermannstadt

Mult aºteptatul derby Dunãrea Din cele 14 goluri marcate pânã 2018). A fost golgeter al Dunãrii Vali Alexandru (14 goluri – 7 
în primul sezon jucat la Cãlãraºi – FC Hermannstadt, programat acum, 7 au fost reuºite de din penalty) vs. Bogdan Rusu 
cu 23 de goluri.duminicã, 25 februarie, de la Valentin Alexandru în urma (14 goluri – 2 din penalty)
Bogdan Gheorghe Rusu. S-a ora 15.00, la Cãlãraºi va aduce transformãrii loviturilor de la 11 
nãscut pe 9 aprilie 1990. A în prim plan ºi un duel inedit, al metri. De partea cealaltã, 

Valentin Marius Alexandru. S-a debutat la Aerostar Bacãu. A golgeterilor. Atacanþii, Valentin Bogdan Rusu are în cont doar 2 
nãscut pe 17 septembrie 1991. jucat de-a lungul timpului la Alexandru (Dunãrea) ºi reuºite din penalty. A mai jucat la Victoria Brãneºti, Farul Constanþa, Astra Ploieºti, respectiv Bogdan Rusu Vali Alexandru ºi Bogdan Rusu Midia Nãvodari, Juventus CF Brãila, SC Bacãu, FC Braºov, 

(Hermannstadt) se aflã amândoi ar putea fi duminicã titulari în Colentina, CS Otopeni, Voinþa Foresta Suceava ºi FC 
pe primul loc în topul derby-ul momentului în liga a 2- Buftea, Gloria Corneþti, Dunãrea Hermannstadt (de la începutul 
golgeterilor, poziþie pe care o a în echipele lor ºi au Cãlãraºi (ediþia 2015-2016), acestui sezon). Are 23 de jocuri 
împart ºi cu jucãtorul Ripensiei posibilitatea de a se duela ºi Pandurii Tg. Jiu, Concordia în liga I, marcând un gol (golul 
Timiºoara, Ndiaye Medip, toþi cu Chiajna, Dunãrea Cãlãraºi (de la pentru întâietate în topul 700 în liga I când evolua la 

începutul sezonului 2017 – câte 14 reuºite. Astra).golgeterilor.

n Scurte CV-uri

Bogdan Danciu a fost împrumutat de împrumut la SC Oþelul Galaþi nu este deloc 
Dunãrea Cãlãraºi pânã la finalul acestui un pas în spate pentru Bogdan. Dimpotrivã 
sezob la SC Oþelul Galaþi, formaþie care va juca pentru o echipã angrenatã în lupta 
ocupã în acest moment locul 4 în topul pentru promovarea în liga a 2-a. Sper sã 
Seriei 1 a ligii a 3-a. Nãscut la Buzãu pe 27 aibe meciuri cât mai bune ºi-l aºteptãm la 
septembrie 1996, B. Danciu, mijlocaº de varã, mult mai determinat ºi mai motivate, 
bandã stângã, s-a transferat la Dunãrea când expirã ºi împrumutul. Îi urãm mult 
Cãlãraºi în vara anului 2016, evoluând în 41 succes la Galaþi." a declarat preºedintele 
de meciuri în care a înscris 4 goluri. "Acest Florin Briºan.

Alexandru Dincã se va despãrþi, temporar, de Dunãrea urmând a evolua sub 
formã de împrumut pânã la finele acestui sezon la Metaloglobus Bucureºti, 
formaþie care ocupã locul 13 în topul ligii a 2-a. În vârstã de 19 ani pe care i-a 
împlinit pe 23 ianuarie, Dincã a fost ºi unul dintre componenþii de bazã ai echipei 
de juniori Dunãrea U19. "Alex este jucãtorul nostru însã pânã la varã va juca la 
Metaloglobus. Are multe calitãþi pe care în mod cert o sã le punã în valoare 
acolo. Sunt sigur cã va fi o experienþã utilã pentru el ºi va reveni la Cãlãraºi mult 
mai puternic. Îi þinem pumnii ºi îi urmã succes maxim la noua sa echipã" a 
declarat preºedintele Florin Briºan.

Cãtãlin Doman, „galben-
albastru“ pânã în varã!

Fl. Briºan: Suntem pregãtiþi 
pentru a face pasul în liga I!

n Dunãrea Cãlãraºi

Fl. Briºan: Suporterii adevãraþi trebuie sã sprijine acest club

Alexa: Jocul cu Hermannstadt 
este important, dar nu decisiv!

D. Alexa:  În acest mini - retur 
ne va fi mult mai greu!

n Dunãrea Cãlãraºi n Dunãrea Cãlãraºi

Noutãþile pentru mini - retur

B. Danciu, împrumutat pânã la varã la SC Oþelul Galaþi

Start spre… liga I

Alex. Dincã va juca sub formã 
de împrumut la Metaloglobus

Lotul Dunãrii 
pentru mini - retur

Calendarul jocurilor 
din mini - retur

n Liga a 2-a / Et. 22: Dunãrea – FC Hermannstadt 

Ce a fost în tur

Duelul golgeterilor: V. Alexandru vs. B. Rusu



returului de campionat. Sper sã fie un 
eveniment pentru acest club dar ºi 
pentru acest oraº ºi sã putem aduce 
bucurie în rândul suporterilor, al tuturor 
cãlãrãºenilor ºi sã reuºim o promovare 
istoricã în liga I. Din punctul nostru de 
vedere, consider cã suntem pregãtiþi 
pentru a face acest pas ºi mã refer la 
jucãtori, antrenori dar ºi cei din stafful 
administrativ" a spus Briºan care a mai 
adãugat cã în perioada imediat 
urmãtoare vor fi rezolvate toate 
problemele cuprinse în dosarul de 
licenþiere dând asigurãri cã Dunãrea va 
disputa jocurile din liga I la Cãlãraºi. „Mai 
sunt câteva mici probleme legate de 
licenþiere pe care mai mult ca sigur le 
vom rezolva pânã la finalizarea acestui 
proces astfel încât sã putem începe 
prima participare a acestui club în liga I 
pe acest stadion" a continuat Briºan, 
convins fiind de faptul cã pregãtirea 

Recent, preºedintele Florin Briºan a Aflatã pe primul loc în topul ligii a 2- fãcutã în Antalya a fost de bun augur 
declarat în cadrul unei conferinþe de a, Dunãrea Cãlãraºi e decisã sã pentru elevii lui Dan Alexa „Echipa mare 
presã cã atât jucãtorii ºi antrenorii cât ºi s-a pregãtit în Turcia, dupã cum se ºtie. abordeze cu încredere ºi seriozitate 
stafful administrativ sunt determinaþi sã În opinia mea a fost un cantonament ºi partea a doua a sezonului 2017 – 
aibã ºi în mini – retur un parcurs la fel de reuºit. Au avut condiþii excepþionale de 

2018 care va demara pe 24 bun ca în prima parte, fiind cu toþii pregãtire. E clar cã au revenit mult mai 
februarie, obiectivul major fiind pregãtiþi pentru a face pasul în liga I. bine pregãtiþi ºi mai motivaþi pentru a 
promovarea, în premierã, în liga I. repeta parcursul fãrã greºealã din tur."„Suntem aproape de începerea mini – 
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spre liga I. Un obiectiv greu de Derby-ul momentului în liga a 
imaginat în urmã cu doar câteva 2-a, Dunãrea – FC 
luni. Dupã 21 de etape, poate Hermannstadt se va disputa la 
pãrea neverosimil, dar Dunãrea se 

Cãlãraºi, duminicã, 25 aflã pe primul loc totalizând 49 de 
februarie, începând cu ora puncte. „Dar greul de-abia începe" 
15.00. Partida conteazã pentru spunea deunãzi antrenorul Dan 
runda a 22-a, prima a mini – Alexa sub comanda cãruia 

Dunãrea a avut un parcurs returului.
aproape perfect. Ne aºteaptã de 

Gata cu vacanþa, de acum încep cu acum ºi pânã la începutul lunii 
adevãrat emoþiile. Cele mai bune iunie nu mai puþin de 15 teste 
douã echipe ale momentului în destul de dificile: 9, pe teren 
liga a 2-a se vor întâlni la Cãlãraºi propriu ºi 6, în deplasare. Dunãrea 
ºi vor deschide balul mini – nu se va mai deplasa în primãvarã 
returului. Dunãrea ºi AFC la Satu Mare ºi Tg. Mureº întrucât 
Hermannstadt, ocupantele Olimpia ºi ASA s-au retras din 
locurilor 1 ºi2, departajate doar de competiþie din motive financiare.
un singur punct în clasament se Dar, în fotbal, cel mai greu meci 
vor afla faþã în faþã, pe arena Ion este cel care urmeazã. Partida cu 
Comºa, duminicã, 25 februarie, de sibienii de la Hermannstadt este, 
la ora 15.00. Duelul conteazã aºa cum bine a spus ºi Dan Alexa, 
pentru runda a 22-a, prima a mini „important dar nu ºi decisiv!" Dar 
– returului ediþiei 2017 – 2018. avem suficientã încredere în C. 
„Galben – albaºtrii" mizeazã Lungu&Co, pe care-I vedem 
enorm pe sprijinul publicului ºi capabili sã obþinã duminicã 
sperã sã-ºi treacã în cont un nou revanºa cu Hermannstadt. Succes 
succes care sã le faciliteze drumul maxim!

n Liga a 2-a 

Pentru partea a doua a sezonului, antrenorul Dan Alexa 
are la dispoziþie un lot format din 27 de jucãtori (din care 
3 portari). În aceastã pauzã de iarnã au fost aduºi 9 
jucãtori (incluzându-l aici ºi pe portarul Florin Muntean 
care joi îºi va încheia conturile cu Olimpia Satu Mare), 
Dunãrea despãrþindu-se, în schimb, de 6 fotbaliºti. (2 
dintre ei au fost împrumutaþi pânã la 30 iunie 2018)

n Portari: 
1. Cezar Andrei Lungu (06.04.1988)
12. Gabriel Popa (27.08.1985) 
77. Florin Muntean (nãscut pe 09.04.1997)
n Fundaºi: 
2. Bogdan Marius Manole (04.09.1996)
3. Ionuþ Eugen Þenea (21.03.1996) 
13. Silviu Matei (26.03.1990) 
17. Alin Dobrosavlevici (21.10.1994)
20. Bogdan Andrei ªandru (04.07.1989) 
21. ªtefan Mardare (03.12.1987) 
23. Marius Ionuþ Tomozei (09.09.1990)
27. Gaston Xavier Mendy (Senegal / 22.11.1988)
n Mijlocaºi: 
4. Cristian Puºcaº (20.01.1994)
5. Cãtãlin Doman (30.01.1988)
6. Gabriel Vasile Preoteasa (22.07.1996)
8. Paul Alexandru Iacob (21.06.1996)
10. Valentin Dumitru Munteanu (24.10.1998)
11. Baudouin Tshitungi Dieudonne Kanda (17.04.1993)
14. Cãlin Cristea (06.05.1988)
15. Silviu Gabriel Panã (24.09.1991) 
16. Dino Spehar (Croaþia / 08.02.1994)
18. Bogdan Adrian Vasile (02.02.1995) 
24. Marian Drãghiceanu (07.07.1997) 
25. Alexandru Iulian Stoica (30.06.1997)
n Atacanþi: 
7. Ciprian Rus (01.03.1994)
19. Valentin Alexandru (17.09.1991)
22. Kouakou Gaetan Michel Yann „Gaetan Missi Mezu" 
(Gabon / Franþa 04.05.1996)
99. Alexandru Viorel Avram (25.04.1991)*
*Jucãtorii bolduiþi au fost transferaþi în aceastã iarnã.
n Staff-ul tehnic: 
Antrenor principal: Dan Alexa
Antrenor secund: Constantin Ilie, Mirel Condei, Ion 
Manu, Ionuþ Babadac
Team manager: George Coman
n Conducerea clubului
Preºedinte C.A.: Cristian Zanfir 
Preºedinte executiv: Florin Briºan

Foarte puþine zile ne despart de startul mini „Consider cã acei suporteri adevãraþi trebuie Pentru partea a doua a sezonului, tariful unui 
bilet de intrare la meci va fi de 10 lei. Clubul a – returului ligii a 2-a la fotbal. Duelul din 25 sã sprijine acest club. Doar din banii de la 
pus în vânzare ºi abonamente, în cuantum de februarie e un derby în toatã puterea Consiliul Judeþean ºi Primãria Cãlãraºi nu se 
60 de lei. Pentru tribuna Oficialã, un cuvântului. Elevii lui Dan Alexa vor întâlni pe poate face performanþã. ªi nici nu-i corect 
abonament va costa 250 de lei. „În momentul arena Ion Comºa formaþia sibianã FC faþã de ceilalþi locuitori ai municipiului ºi 
acesta, potrivit estimãrilor noastre, având în Hermannstadt, aflatã pe locul 2 la un singur judeþului Cãlãraºi ca întreg bugetul sã fie 
vedere ºi cuantumul alocaþiilor pe care le punct distanþã de Dunãrea. asigurat de cele douã instituþii. De aceea fac 
vom primi de las Primãrie ºi Consiliul 

un apel ca toþi cei care iubesc aceastã Preºedintele Florin Briºan a declarat într-o Judeþean, rezultã un deficit de 50 de mii de 
echipã, sunt alãturi de fotbal, sã susþinã prin conferinþã de presã cã echipa are mare lei lunar pe care voi încerca sã-l acopãr din 
intermediul unui bilet sau abonament nevoie de suportul iubitorilor fotbalului în surse private. Fie cã vorbim de sponsori sau 
aceastã echipã care se aflã în faþa unei toate cele 9 meciuri pe care echipa noastrã le vânzarea de bilete ºi abonamente" a conchis 
performanþe unice." a spus Briºan.va susþine, în mini – retur, la Cãlãraºi. Briºan.

n Dunãrea Cãlãraºi

stânga. (nãscut pe 22.11.1985). Ultima 
oarã la ASA Tg. Mureº. Contract valabil 
pânã la 30 iunie 2019.

Paul Alexandru Iacob. Mijlocaº defensiv. 
(nãscut pe 21.06.1996). Ultima oarã la 19 februarie a fost ultima zi în care s-au veniþi de la FC Viitorul Constanþa sub 
ASA Tg. Mureº. Împrumutat de la FC mai putut opera transferuri pentru formã de împrumut pânã la 30 iunie 
Viitorul pânã la 30 iunie 2018.primele trei eºaloane ºi competiþiile de 2018, cu posibilitatea prelungirii 

juniori din România, în cadrul perioadei contractelor în cazul în care Dunãrea va Alexandru Iulian Stoica. Mijlocaº 
de transfer de iarnã în conformitate cu promova în Liga I ºi va fi mulþumitã de ofensiv, de bandã. (nãscut pe 
decizia Comitetului Executiv al aportul acestora. 30.06.1997). Ultima oarã la ASA Tg. 
Federaþiei Române de Fotbal din 4 Un alt jucãtor împrumutat tot pânã la Mureº. Împrumutat de la FC Viitorul 
iunie 2016. Dupã aceastã datã, prin finalul stagiunii este croatul Dino Spehar pânã la 30 iunie 2018.
excepþie, se pot legitima în afara de la CFR Cluj. În prima parte a Dino Spehar (Croaþia). Mijlocaº ofensiv. 
perioadei de transfer, cu excepþia sezonului a evoluat în liga I la Concordia (nãscut pe 08.02.1994). Ultima oarã la 
ultimelor ºase etape din campionat, Chiajna. Pe flancul stâng va juca tot Concordia Chiajna. Împrumutat de la 
jucãtorii profesioniºti cãrora le-au pânã la varã, Cãtãlin Doman, CFR Cluj pânã la 30 iunie 2018.
expirat contractele cu cluburile lor împrumutat de la ACS Poli Timiºoara.

Cãtãlin Doman. Mijlocaº stânga. (nãscut înaintea terminãrii perioadei de În atac, noutãþile sunt Ciprian Rus, sosit pe 30.01.1988). Împrumutat de la ACS transfer. de la Pandurii Tg. Jiu care a semnat un Poli Timiºoara pânã la 30 iunie 2018.
Tot ca excepþie, în afara perioadei de contract valabil pânã la 30 iunie 2019 ºi 

Ciprian Rus. Atacant. (nãscut pe transfer, mai puþin în ultimele ºase Alexandru Avram, înþelegerea acestuia 
01.03.1991). Ultima oarã la Pandurii Tg. etape din campionat, se vor putea cu Dunãrea expirând la finalul sezonului.
Jiu. Contract valabil pânã la 30 iunie legitima jucãtorii ce au încheiat cu În aceste zile se înceracã ºi aducerea 
2019.clubul de care aparþin un acord de portarului Florin Muntean care a evoluat 

încetare a raporturilor contractuale ºi Alexandru Viorel Avram. Atacant. în tur la Olimpia Satu Mare, formaþie 
care a fost depus la Camera Naþionalã (nãscut pe 25.04.1991). Contract valabil care s-a retras de curând din competiþie.
pentru Soluþionarea Litigiilor a FRF pânã pânã la 30 iunie 2018.În mini – retur, Dunãrea nu va miza pe 
la data de 19 februarie 2018 inclusiv, n Au plecatValentin Balint, Andre Mesquita 
precum ºi jucãtorii solicitaþi prin (contract reziliat), Andrei Puºcaºu, Valentin Daniel Balint – Contract 
intermediul Departamentului Alexandru Dincã ºi Bogdan Danciu, reziliat.
Internaþional pânã la data de 19 ambii împrumutaþi pânã la varã la Andre Filipe Rebelo Mesquita februarie 2018 inclusiv. Metaloglobus, respectiv SC Oþelul (Portugalia) – Contract reziliatDunãrea Cãlãraºi ºi-a îmbunãtãþit vizibil Galaþi. Cel mai probabil, Dunãrea se va 

Andrei Rãducu Puºcaºu – Posibil lotul pentru mini – retur transferând despãrþi ºi de senegalezul Aboubacar 
contract reziliat.pânã acum nu mai puþin de 8 jucãtori. Gassama care are o ofertã din Ucraina 
Alexandru Denis Dincã – Împrumutat În linia defensivã, antrenorul Dan Alexa de la echipa de primã ligã, FC Olimpik 
pânã la 30 iunie 2018 la Metaloglobus va miza pe Alin Dobrosavlevici (foto), Donetsk.
(Liga a 2-a)sosit de la Concordia Chiajna ºi Gaston n Au venit:

Mendy, ultima oarã la ASA Tg. Mureº. Bogdan Danciu – Împrumutat pânã la Alin Dobrosavlevici. Fundaº central 
Ambii au semnat contracte valabile pânã 30 iunie 2018 la SC Oþelul Galaþi (Liga a (nãscut pe 21.10.1994). Ultima oarã la 
la 30 iunie 2019. 3-a)Concordia Chiajna. Contract valabil pânã 
În compartimentul median îi întâlnim pe la 30 iunie 2019. Aboubacar Gassama – Posibil transfer în 
Paul Iacob ºi Alexandru Stoica, ambii Gaston Xavier Mendy (Senegal). Fundaº Ucraina la FC Olimpik Donetsk.

ACS Poli Timiºoara ºi Dunãrea au ajuns la un acord privind 
împrumutul mijlocaºului Cãtãlin Doman la Cãlãraºi pânã la 
data de 30 iunie 2018. În vârstã de 30 de ani pe care i-a 
împlinit pe 30 ianuarie, Doman a mai jucat de-a lungul 
timpului la FC Argeº, CS Mioveni, Kazar Lamkaran 
(Azerbaijan), Rapid Bucureºti ºi ACS Poli Timiºoara, echipã cu 
care se aflã sub contract pânã pe 30 iunie 2020. „Cãtãlin 
Doman devine jucãtorul Dunãrii pânã la data de 30 iunie 
2018 fiind împrumutat de la echipa din prima ligã, ACS Poli 
Timiºoara. Este un jucãtor cu experienþã care ne poate 
susþine în atingerea obiectivului noastru, promovarea în liga 
I. Este un jucãtor pe care antrenorul nostru Dan Alexa îl 
cunoaºte foarte bine, cei doi lucrând în urmã cu câþiva ani la 
ACS Poli Timiºoara. Îi urãm bun venit ºi mult succes în 
tricoul Dunãrii" a declarat preºedintele Florin Briºan.

n Cãtãlin Petre Doman – Scurt CV
S-a nãscut la Drobeta Turnu Severin, pe 30 ianuarie 1988. 
Mijlocaº stânga, mijlocaº ofensiv. A evoluat succesiv la FC 
Argeº, CS Mioveni, FK Khazar Lankaran, din nou FC Argeº, 
Rapid Bucureºti ºi ACS Poli Timiºoara. În acest sezon a bifat 15 
partide în campionat ºi 2, în Cupa României pentru Poli 
Timiºoara.
Liga I: 57 jocuri, 8 goluri
Liga a II-a:  87 jocuri, 6 goluri.
România U21: 10 jocuri, nici un gol înscris.
Pentru echipa azerã, FK Khazar Lankaran a evoluat în 44 de 
meciuri, marcând 6 goluri. În ediþia 2011-2012, a bifat ºi 2 
jocuri cu Lankaran în Europa League.

În runda a 22-a a campionatului þinem distanþa faþã de locul 3, 
ligii a 2-a, prima a mini – returului, primele douã, ºtiþi foarte bine, cã 
Dunãrea va întâlni pe teren promoveazã direct. Nu este 
propriu ocupanta locului 2, FC decisiv, este un meci important. 
Hermannstadt, formaþie care Întâlnim ocupanta locului 2 ºi o 
aspirã cu ºanse reale la echipã care valoric este apropiatã 
promovarea în liga I. de noi. O echipã care, repet, eu 

cred cã are un lot de Liga I ºi în Antrenorul Dan Alexa susþine cã 
eventualitatea în care am câºtiga acest joc este important însã nu ºi 
ne-ar da foarte multã încredere ºi decisiv pentru "galben – albaºtri", 
ne-ar fi mult mai uºor pentru în bãtãlia pentru promovarea în 
ceea ce va urma. Dar decisiv sub liga I. "Avem 7 puncte în plus faþã 
nicio formã." a spus recent, într-o de Chindia. Am mai spus-o, 
conferinþã de presã, Dan Alexa.pentru noi important este sã 

„Am avut ºansa, ºi-i mulþumesc ºi 
pe aceastã cale domnului 
preºedinte, sã plecãm în Antalya 
unde am avut condiþii foarte bune 
de antrenament dar ºi jocuri utile 
de verificare. Am þinut sã ne 
pregãtim acolo datoritã vremii ºi 
calitãþii gazonului pentru a nu face 
nicio greºealã în perspectiva 
acestui mini – retur pentru cã este 
foarte important. Consider cã ne 
va fi mult mai greu acum faþã de 
prima parte a campionatului. Am 
avut parte de adversarI puternici 
care au pus problem, înaintea 
noastrã, echipelor româneºti din 
prima ligã ºi cred cã am putut sã Stafful tehnic dar ºi cel 
vedem la ce nivel ne situãm" a administrativ pregãtesc, în mod 
declarat Alexa care a continuat "La minuþios, partea a doua a 
ora meciului cu Hermannstadt campionatului care în opinia lui 
trebuie sã fim într-o formã bunã. Dan Alexa va fi una mult mai 
E greu sã intri în formã maximã dificilã pentru "galben – albaºtri". 
din primul joc. Va fi o confruntare Antrenorul liderului ligii a 2-a s-a 
importantã pe care trebuie sã o declarat mulþumit de stagiul din 
tratãm cu multã atenþie".Antalya. 

Sâmbãtã, 24 februarie se reia campionatul ligii a 2-a cu 
partidele din cadrul etapei a 22-a ºi se va încheia pe 2 iunie. 
Vor fi aºadar 17 etape în care surprizele nu se vor lãsa prea 
mult aºteptate.
Dunãrea Cãlãraºi va debuta în acest an pe teren propriu. 
Duminicã, 25 februarie în epilogul rundei inaugurale a mini – 
returului, „galben – albaºtrii" se vor duela pe arena Ion Comºa 
cu sibienii de la FC Hermannstadt, într-un derby autentic al 
momentului. Cele douã rivale se aflã pe primele douã locuri în 
topul ligii a 2-a fiind departajate doar de un singur puncte.
În acest mini – retur, echipa lui Dan Alexa va disputa doar 16 
partide dupã ce Olimpia Satu Mare s-a retras din competiþie. 
Vor fi 9 jocuri pe teren propriu ºi 7, în deplasare. Etapele 30 ºi 
35 vor fi intermediare, fiind programate pe 18 aprilie, 
respectiv 16 mai.

Et. 22 / 25.02. Dunãrea - Hermannstadt
Et. 23 / 03.03. CS Baloteºti – Dunãrea
Et. 24 / 10.03. Dunãrea – CS Afumaþi
Et. 25 / 17.03. Dunãrea – Sportul Snagov
Et. 26 / 24.03. Olimpia Satu Mare – Dunãrea 0-3 (N)
Et. 27 / 31.03. Dunãrea – UTA Arad
Et. 28 / 07.04. Pandurii Tg. Jiu – Dunãrea
Et. 29 / 14.04. Dunãrea – ASU Poli Timiºoara
Et. 30 / 18.04. ªtiinþa Miroslava – Dunãrea
Et. 31 / 21.04. Dunãrea – Foresta Suceava
Et. 32 / 28.04. Luceafãrul Oradea – Dunãrea
Et. 33 / 05.05. Dunãrea – Ripensia Timiºoara
Et. 34 / 12.05. ASA Tg. Mureº – Dunãrea 0-3 (N)
Et. 35 / 16.05. Dunãrea – Dacia Brãila
Et. 36 / 19.05. FC Argeº – Dunãrea
Et. 37 / 26.05. Dunãrea – Chindia Târgoviºte
Et. 38 / 02.06. Metaloglobus Bucureºti - Dunãrea

 n Program jocuri mini – retur

FC Hermannstadt: C. Cãbuz – D. Tãtar, R. 
Criºan, I. Stoica, Cl. Pamfile, R. Dâlbea (85 reluare, Valentin Alexandru a transformat 
Necºulescu), L. Dumitriu, P. Petrescu, B. o loviturã de la 11 metri, egalând la 1. 
Rusu, S. Lupu (61 Neacºu), ªt. Blãnaru (75 (min. 52).
Cîrstean).

Cel mai aºteptat meci al începutului de an În acel joc, condus la centru de Dan Rezerve: H. Moldovan – R. Criºtiu, I. 
în liga a 2-a se va desfãºura duminicã, 25 Botescu, 4 jucãtori ai Dunãrii au încasat Popa, C. Pîrvulescu.
februarie, la Cãlãraºi, în cadrul etapei a cartonaºul galben. La Sibiu, Dunãrea era 

Antrenor: Alexandru Pelici22-a a ligii secunde la fotbal. Pe arena Ion condusã de pe margine, interimar, de Ion 
Comºa se vor afla faþã în faþã Dunãrea ºi Manu, ajutat de Mirel Condei. Dunãrea: C. Lungu – I. Þenea, S. Matei, B. 
AFC Hermannstadt, ocupantele primelor ªandru, ªt. Mardare (60 Fl. Ibrian), Fl. Duminicã, 25 februarie ar putea fi ºi ziua douã locuri din clasament, departajate Niculae, G. Preoteasa, S. Panã, B. Kanda, revanºei. Sunt aºteptaþi în tribune toþi doar de un singur punct. Partida va A. Puºcaºu (54 Cr. Puºcaº), V. Alexandru iubitorii fotbalului ºi ai Dunãrii într-un începe la ora 15.00, un bilet de intrare (75 Al. Pop).duel de zile mari.costând 10 lei.

Rezerve: G. Popa – G. Velici, Al. Dincã, Al. 
Dar ce a fost în tur. Meciul s-a desfãºurat 

Roºca.
la Sibiu pe 19 august, în cadrul etapei a 3- Sibiu – 19 august 2017 / Etapa a 3-a

Antrenor: Ion Manua. Sibienii au câºtigat greu cu 2-1, 
AFC Hermannstadt – marcând golul victoriei în al doilea minut Cartonaºe galbene: V. Alexandru (31), I. 

al prelungirilor prin fundaºul Daniel Tãtar. Dunãrea Cãlãraºi 2-1 (1-0) Þenea (33), C. Lungu (43), B. ªandru (90)
Gazdele au deschis scorul prin cãptanul 

Au marcat: R. Dâlbea (43), D. Tãtar (90+2) A arbitrat: Dan Botescu. Asistenþi: Marius Rãzvan Dâlbea, cu 2 minute înainte de 
/ V. Alexandru (52 – penalty) Bãlan, Casian Balafinalul primei reprize. La 7 minute de la 

Clasament
1. Dunãrea Cãlãraºi 21 15 4 2 43-16 49
2. AFC Hermannstadt 21 14 6 1 35-10 48
3. Chindia Târgoviºte 21 12 6 3 44-12 42
4. CS Afumaþi 21 11 5 5 24-14 38
5. ASU Poli Timiºoara 21 11 3 7 29-23 36
6. Academica Clinceni 21 10 5 6 34-29 35
7. FC Argeº 21 9 7 5 28-16 34
8. ASA Tg. Mureº 21 9 4 8 40-41 31
9. CS Mioveni 21 7 6 8 31-30 27
10. Sportul Snagov 21 7 5 9 16-19 26
11. Ripensia Timiºoara 21 6 7 8 42-31 25
12. UTA Arad 21 6 7 8 26-26 25
13. ªtiinþa Miroslava 21 6 4 11 28-46 22
14. Luceafãrul Oradea 21 5 6 10 31-38 21
15. Metaloglobus 21 5 5 11 17-29 20
16. CS Baloteºti 21 5 5 11 24-42 20
17. Foresta Suceava 21 6 2 13 21-63 20
18. Dacia Brãila 21 4 6 11 45-48 18
19. Pandurii Tg. Jiu 21 3 9 9 27-37 18
20. Olimpia Satu Mare 21 6 2 13 19-39 -30
w ASA Tg. Mureº ºi Olimpia Satu Mare s-au retras din competiþie.

Etapa a 22-a

l Sâmbãtã, 24 februarie
Olimpia Satu Mare – CS Mioveni       0-3
Luceafãrul Oradea – ASA Tg. Mureº 3-0
11.00 UTA Arad – Academica Clinceni
11.00 Pandurii Tg. Jiu – Metaloglobus Bucureºti
11.00 Foresta Suceava – Dacia Unirea Brãila
11.00 ªtiinþa Miroslava – FC Argeº
12.00 Sportul Snagov – Ripensia Timiºoara
12.00 ASU Poli Timiºoara – Chindia Târgoviºte
l Duminicã, 25 februarie
14.00 CS Afumaþi – CS Baloteºti
15.00 Dunãrea – FC Hermannstadt

Mult aºteptatul derby Dunãrea Din cele 14 goluri marcate pânã 2018). A fost golgeter al Dunãrii Vali Alexandru (14 goluri – 7 
în primul sezon jucat la Cãlãraºi – FC Hermannstadt, programat acum, 7 au fost reuºite de din penalty) vs. Bogdan Rusu 
cu 23 de goluri.duminicã, 25 februarie, de la Valentin Alexandru în urma (14 goluri – 2 din penalty)
Bogdan Gheorghe Rusu. S-a ora 15.00, la Cãlãraºi va aduce transformãrii loviturilor de la 11 
nãscut pe 9 aprilie 1990. A în prim plan ºi un duel inedit, al metri. De partea cealaltã, 

Valentin Marius Alexandru. S-a debutat la Aerostar Bacãu. A golgeterilor. Atacanþii, Valentin Bogdan Rusu are în cont doar 2 
nãscut pe 17 septembrie 1991. jucat de-a lungul timpului la Alexandru (Dunãrea) ºi reuºite din penalty. A mai jucat la Victoria Brãneºti, Farul Constanþa, Astra Ploieºti, respectiv Bogdan Rusu Vali Alexandru ºi Bogdan Rusu Midia Nãvodari, Juventus CF Brãila, SC Bacãu, FC Braºov, 

(Hermannstadt) se aflã amândoi ar putea fi duminicã titulari în Colentina, CS Otopeni, Voinþa Foresta Suceava ºi FC 
pe primul loc în topul derby-ul momentului în liga a 2- Buftea, Gloria Corneþti, Dunãrea Hermannstadt (de la începutul 
golgeterilor, poziþie pe care o a în echipele lor ºi au Cãlãraºi (ediþia 2015-2016), acestui sezon). Are 23 de jocuri 
împart ºi cu jucãtorul Ripensiei posibilitatea de a se duela ºi Pandurii Tg. Jiu, Concordia în liga I, marcând un gol (golul 
Timiºoara, Ndiaye Medip, toþi cu Chiajna, Dunãrea Cãlãraºi (de la pentru întâietate în topul 700 în liga I când evolua la 

începutul sezonului 2017 – câte 14 reuºite. Astra).golgeterilor.

n Scurte CV-uri

Bogdan Danciu a fost împrumutat de împrumut la SC Oþelul Galaþi nu este deloc 
Dunãrea Cãlãraºi pânã la finalul acestui un pas în spate pentru Bogdan. Dimpotrivã 
sezob la SC Oþelul Galaþi, formaþie care va juca pentru o echipã angrenatã în lupta 
ocupã în acest moment locul 4 în topul pentru promovarea în liga a 2-a. Sper sã 
Seriei 1 a ligii a 3-a. Nãscut la Buzãu pe 27 aibe meciuri cât mai bune ºi-l aºteptãm la 
septembrie 1996, B. Danciu, mijlocaº de varã, mult mai determinat ºi mai motivate, 
bandã stângã, s-a transferat la Dunãrea când expirã ºi împrumutul. Îi urãm mult 
Cãlãraºi în vara anului 2016, evoluând în 41 succes la Galaþi." a declarat preºedintele 
de meciuri în care a înscris 4 goluri. "Acest Florin Briºan.

Alexandru Dincã se va despãrþi, temporar, de Dunãrea urmând a evolua sub 
formã de împrumut pânã la finele acestui sezon la Metaloglobus Bucureºti, 
formaþie care ocupã locul 13 în topul ligii a 2-a. În vârstã de 19 ani pe care i-a 
împlinit pe 23 ianuarie, Dincã a fost ºi unul dintre componenþii de bazã ai echipei 
de juniori Dunãrea U19. "Alex este jucãtorul nostru însã pânã la varã va juca la 
Metaloglobus. Are multe calitãþi pe care în mod cert o sã le punã în valoare 
acolo. Sunt sigur cã va fi o experienþã utilã pentru el ºi va reveni la Cãlãraºi mult 
mai puternic. Îi þinem pumnii ºi îi urmã succes maxim la noua sa echipã" a 
declarat preºedintele Florin Briºan.

Cãtãlin Doman, „galben-
albastru“ pânã în varã!

Fl. Briºan: Suntem pregãtiþi 
pentru a face pasul în liga I!

n Dunãrea Cãlãraºi

Fl. Briºan: Suporterii adevãraþi trebuie sã sprijine acest club

Alexa: Jocul cu Hermannstadt 
este important, dar nu decisiv!

D. Alexa:  În acest mini - retur 
ne va fi mult mai greu!

n Dunãrea Cãlãraºi n Dunãrea Cãlãraºi

Noutãþile pentru mini - retur

B. Danciu, împrumutat pânã la varã la SC Oþelul Galaþi

Start spre… liga I

Alex. Dincã va juca sub formã 
de împrumut la Metaloglobus

Lotul Dunãrii 
pentru mini - retur

Calendarul jocurilor 
din mini - retur

n Liga a 2-a / Et. 22: Dunãrea – FC Hermannstadt 

Ce a fost în tur

Duelul golgeterilor: V. Alexandru vs. B. Rusu
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