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n Liga a 2-a

Clasament

Etapa a 35-a / Rezultate
l Ştiinţa Miroslava - Sportul Snagov 2-3

Au marcat: E. Săvoaia (51' – pen., 74' – pen.) / Dr. 
Huiban (71'), A. Gojnea (81'), S. Bustea (90+2')

l Hermannstadt – Metaloglobus 0-0

l CS Baloteşti - Chindia Târgovişte 0-0

l ASU Poli Timişoara - Foresta Suceava 2-0

Au marcat: D. Sorescu (13' – pen.), V. Nicolae (27')

l Pandurii Târgu Jiu - Luceafărul Oradea 1-1

A marcat: G. Tudoran (88') / Vl. Rusu (54' – pen.)

l UTA Arad - Ripensia Timişoara 2-3

Au marcat: D. Buia (7'), D. Toma (85') / V. Dumiter (31'), 
Ad. Ungureanu (32'), Al. Bădăuţă (90+2')

l CS Afumaţi - FC Argeş 1-1

Au marcat: R. Onea (90+3') / V. Buhăescu (75')

1. Dunărea Călăraşi 34 27 5 2 71-22 86

2. AFC Hermannstadt 35 24 10 1 61-12 82

3. Chindia Târgovişte 35 19 11 5 66-27 68

4. CS Afumaţi 35 18 8 9 48-29 62

5. FC Argeş 35 17 8 10 55-35 59

6. Academica Clinceni 34 15 9 10 58-49 54

7. ASU Poli Timişoara 35 16 6 13 49-40 51

8. Sportul Snagov 35 13 9 13 40-34 48

9. CS Baloteşti 35 13 8 14 51-62 47

10. Ripensia Timişoara 35 12 9 14 67-54 45

11. CS Mioveni 34 12 9 13 48-42 45

12. UTA Arad 35 11 11 13 56-49 44

13. Luceafărul Oradea 35 12 8 15 56-57 44

14. Metaloglobus 35 10 8 17 32-50 38

15. Pandurii Tg. Jiu 35 7 14 14 43-55 35

16. Dacia Brăila 34 9 7 18 61-68 34

17. Ştiinţa Miroslava 35 9 7 19 40-64 34

18. Foresta Suceava 35 10 3 22 33-89 33

19. ASA Tg. Mures 34 9 4 21 38-76 31

20. Olimpia Satu Mare 34 6 2 26 19-78 -50

Partidele Dunărea - Dacia Unirea Brăila şi CS Mioveni - 
Academica s-au desfăşurat joi seară după închiderea 
ediţiei.

Olimpia Satu Mare - ASA Târgu Mureş nu s-a disputat, 
ambele echipe părăsind în iarnă competiţia.

Preşedintele AFC Dunărea 2005 Călăraşi, Florin Brişan a 
anunţat într-o conferinţă de presă că în ultimele 4 luni ale 
anului trecut s-au atras sponsorizări în cuantum de 4,6 
miliarde lei vechi, record în condiţiile în care anual totalul nu 
depăşea suma de 1,5 miliarde lei vechi. „Firmele locale ne 
ajută, dar nu sunt sume mari. Sunt sponsori mici dar una 
peste alta reprezintă ceva în bugetul clubului. La finalul 
celor 4 luni de anul trecut, am avut 4,6 miliarde lei vechi 
sponsorizări. Ceea ce a fost un record totuşi, clubul acesta 
nu a atras niciodată mai mult de 1-1,5 miliarde lei vechi pe 
an. Au rămas aceiaşi sponsori, anul acesta au mai apărut 2-
3 dar cu sume mici gen 10 mii lei. Toţi declară însă că sunt 
alături de echipă, ne susţin probabil moral.” a spus Brişan 
care a reamintit faptul că de curând AFC Dunărea 2005 
Călăraşi are un nou sponsor tehnic, Acerbis, contractul fiind 
valabil pe 3 ani.

mai, în epilogul etapei a 36-a.

Urmează apoi partida cu Chindia 
Târgovişte, ultima pe teren propriu din 
acest sezon. Conducerea grupării din B-
dul Republicii, 39 urmează să pună la 
punct cu ajutorul suporterilor o 
coregrafie de neuitat în condiţiile în care 
echipa va fi premiată şi de reprezentanţii 
Federaţiei Române de Fotbal.

În fine, în ultima etapă a sezonului, 
Dunărea va juca în deplasare cu 
Metaloglobus Bucureşti, meciul fiind 
programat pe 2 iunie.

Înaintea partidelor din cadrul etapei a 
35-a ce s-a desfăşurat în zillele de 16 şi 
17 mai, Dunărea avea în cont 86 de 
puncte cu 5 mai multe decât 
Hermannstadt, formaţie care după 
remiză de la Târgovişte de duminică cu suntem mai relaxaţi, vom juca pentru Până la finalul sezonului, „galben – 
Chindia a promovat de asemenea virtual locul I. Probabil voi da vacanţă la 4-5 albaştrii” mai au de disputat 3 
în elita fotbalului românesc.jucători care au jucat meci de meci. Este partide. Una acasă cu Chindia 

un obiectiv îndeplinit şi acum trebuie să În această etapă, Dunărea a evoluat joi Târgovişte (26 mai) şi două în 
calculăm paşii foarte serios pentru ce va seară la Călăraşi împotriva brăilenilor de deplasare (cu FC Argeş – 21 mai şi 
fi.” a spus Alexa. la Dacia Unirea.respectiv cu Metaloglobus – 2 iunie).
În aceste condiţii va trebui să obţină cât 

 mai multe puncte, eventual victorii pe După ce şi-a asigurat şi matematic 
linie în următoarele 3 jocuri rămase de promovarea în liga I cu 5 etape înainte de 
disputat. În runda a 36-a, elevii lui Dan finalul sezonului, Dunărea şi-a stabilit 
Alexa vor juca la Piteşti cu Fotbal Club acum un nou obiectiv: să încheie 
Argeş, duelul fiind programat luni, 21 campionatul pe primul loc! „Acum 

n Adversarii Dunării
Et. 36 / 21 mai FC Argeş - Dunărea

Et. 37 / 26 mai Dunărea - Chindia Târgovişte

Et. 38 / 2 iunie Metaloglobus - Dunărea

În plan sportiv, Dunărea Călăraşi şi-a asigurat 
prezenţa în liga I după ce a învins acasă pe Ripensia 
Timişoara cu 3-1. Preşedintele Florin Brişan a 
anunţat că a fost obţinută licenţa pentru participarea 
Dunării la Campionatul Naţional Liga I, în sezonul 
2018 – 2019. „În urma analizării documentaţiei de 
licenţiere întocmită în conformitate cu 
Regulamentul naţional de licenţiere a cluburilor şi 
de fair – play financiar de către membrii 
Administraţiei de licenţiere, clubul nostru a obţinut 
miercuri licenţa pentru L1. S-a muncit enorm la 
redactarea acestui document care include 
respectarea celor 5 criterii: sportiv, de 
infrastructură, de personal şi administraţie, juridic 
şi financiar şi care ne dă astfel dreptul de a evolua 
în liga I.” A declarat preşedintele Florin Brişan.
Următoarea provocare majoră o reprezintă 
omologarea stadionului pentru liga I, demers 
demarat deja de Consiliul Judeţean Călăraşi care va 
bugeta în perioada imediat următoare o serie de 
investiţii, în conformitate cu reglementările LPF.

Comitetul Executiv al Federației Române de Fotbal a hotărât ca sezonul 
2018-2019 al Ligii 1 Betano să înceapă în 21-22 iulie.
Ultima etapă, a 21-a, din anul 2018 se va disputa în 20-21 decembrie. 
Campionatul se va relua cu etapa a 22-A, programată în 2-3 februarie 
2019. Sezonul 2018-2019 al Ligii 1 Betano se va încheia în 2 iunie 2019.

Cu 5 etape înainte de finalul ne dădea nicio şansă, chiar lumea 
să gândea să ne salvăm de la sezonului, Dunărea şi-a 
retrogradare. Este o performanţă, asigurat prezenţa în liga I după 
a fost mult mai greu decât 

ce sâmbătă, 5 mai, pe arena celelalte două pentru că în 
Ion Comşa a trecut de Ripensia ambele cazuri, Rapid şi Poli 
Timişoara cu 3-1. Timişoara erau favorite şi era 

normal să promovăm. Dar acum e 
Antrenorul Dan Alexa consideră că altceva! E foarte frumos!” a 
performanţa stabilită are o declarat imediat după meciul cu 
conotaţie aparte pentru el, mai Ripensia, Dan Alexa care a 
ales că la preluarea mandatului, continuat: „Felicit jucătorii pentru 
într-un moment extrem de critic că fără ei era foarte greu, felicit 
pentru echipă, nimeni nu-şi conducerea, pe toţi în care am 
imagina că Dunărea va reuşi avut mare sprijin. Am avut foarte 
promovarea, în premieră, în  elita multă linişte, s-a muncit bine, am 
fotbalului românesc. “A fost un parcurs senzaţional. Este o intrat în istoria acestui oraş, judeţ 
sezon greu dar frumos. Suntem performanţă nu doar istorică şi cred că asta contează cel mai 
neînvinşi de 30 de etape, avem 26 pentru Călăraşi, cât mai ales mult. Peste ani, momentele astea 
de victorii. A fost într-adevăr un pentru mine pentru că nimeni nu nu se vor uita niciodată.”

Partida se va desfăşura pe stadionul Nicolae Dobrin şi va fi 
transmisă în direct de Digisport 1.

Runda a 36-a a campionatului ligii a 2-a se va desfăşura în intervalul 19-21 
mai. Sâmbătă vor avea loc 3 jocuri, la ore diferite, două dintre ele fiind 
televizate. Duminică, 20 mai de la ora 11.00 se joacă alte trei meciuri, cel 
de-al 4-lea fiind programat la o jumătate de oră după miezul zilei.

Runda se va încheia luni seară la Piteşti, acolo unde în Trivale se vor duela 
FC Argeş şi Dunărea Călăraşi. Partida va fi transmisă în direct de     
Digisport 1.

Dunărea Călăraşi se pregăteşte pentru primi pentru fiecare meci şi o sumă 
prima sa “aventură” în elita fotbalului de bani, deloc neglijabilă” a declarat 
românesc. După ce a obţinut licenţa Brişan. 
care-I conferă dreptul de a evolua din 

Durby Sports Marketing este condusă 
sezonul viitor în L1, conducerea 

de Bobby Durbac, fost director de 
executivă a Dunării a mai făcut un pas 

marketing al FC Steaua Bucuresti 
în direcţia identificăriii surselor private 

pentru o perioada de 3 sezoane. 
de finanţare a echipei. Şi e unul chiar 

Inainte de aceasta, Bobby Durbac a 
important! Preşedintele Florin Brişan 

lucrat timp de 14 ani pentru 
susţine că în cel mai scurt timp va 

Panasonic, ca director de marketing si 
semna un contract cu firma Durby 

3 ani la BenQ pe postul de manager 
Sports Marketing (DSM) care va 

national. Din acesti 14 ani, 3 i-a 
asigura sistemul de afişaj cu LED-uri pe 

petrecut in Viena, pe post de 
stadion în timpul desfăşurării 

coordonator de marketing la sediul 
partidelor de fotbal de acasă. 

Panasonic pentru Europa Centrala si 
“Discuţiile sunt ca şi încheiate. În 

de Est.
curând vom semna un contract cu 
firma Durby Sport Marketing care se Durby Sports Marketing a contribuit 
ocupă printre altele şi cu prin serviciile de publicitate 
administrarea bannerelor de perimetrală, la spectacolul ultimelor 
publicitate cu LED pentru stadioane. două partide oficiale disputate pe 
Şi noi vom avea posibilitatea să teren propriu de ”tricolori” în 
vindem spaţiu de publicitate în limita campania de calificare la Cupa 
a 20 de minute. Restul de 70 de Mondială ce se va desfăşura în Rusia  
minute revin DSM-ului. În plus vom în 2018.

D. Alexa: Este o performanţă mai ales pentru 
mine pentru că nimeni nu ne dădea nicio şansă!

n Dunărea

 n Sâmbătă, 19 mai 11.00 Foresta Suceava - Ştiinţa Miroslava

11.00 Ripensia Timişoara - Pandurii Tg. Jiu 12.30 Academica Clinceni – Hermannstadt 
(TelekomSport 1)13.30 Metaloglobus - CS Baloteşti 

(TelekomSport 1)  n Luni, 21 mai
16.00 Chindia Târgovişte - CS Afumaţi 

18.00 FC Argeş - Dunărea Călăraşi (DigiSport 1)
(DigiSport 1) 

 n Duminică, 20 mai
Dacia U. Brăila - Olimpia Satu Mare 3-011.00 Sportul Snagov - CS Mioveni
ASA Târgu Mureş - UTA Arad 0-311.00 L. Oradea - ASU Poli Timişoara

Etapa a 36-a

n Liga a 2-a / Etapa a 36-a

FC Argeş - Dunărea, luni, 21 mai, ora 18.00

Dan Alexa&Co vor să încheie 
campionatul pe primul loc

Fl. Brişan: Clubul a obţinut 
licenţa pentru liga I

n Liga a 2-a / Dunărea

Contract cu DSM care va asigura 
sistemul de afişaj cu LED-uri

Sezonul 2018 - 2019 al Ligii I 
Betano va începe pe 21 iulie

Sponsorizări de 
4,6 miliarde lei vechi
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Etapa a 35-a / Rezultate
l Ştiinţa Miroslava - Sportul Snagov 2-3

Au marcat: E. Săvoaia (51' – pen., 74' – pen.) / Dr. 
Huiban (71'), A. Gojnea (81'), S. Bustea (90+2')

l Hermannstadt – Metaloglobus 0-0

l CS Baloteşti - Chindia Târgovişte 0-0

l ASU Poli Timişoara - Foresta Suceava 2-0

Au marcat: D. Sorescu (13' – pen.), V. Nicolae (27')

l Pandurii Târgu Jiu - Luceafărul Oradea 1-1
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Au marcat: D. Buia (7'), D. Toma (85') / V. Dumiter (31'), 
Ad. Ungureanu (32'), Al. Bădăuţă (90+2')

l CS Afumaţi - FC Argeş 1-1

Au marcat: R. Onea (90+3') / V. Buhăescu (75')

1. Dunărea Călăraşi 34 27 5 2 71-22 86

2. AFC Hermannstadt 35 24 10 1 61-12 82

3. Chindia Târgovişte 35 19 11 5 66-27 68

4. CS Afumaţi 35 18 8 9 48-29 62

5. FC Argeş 35 17 8 10 55-35 59

6. Academica Clinceni 34 15 9 10 58-49 54

7. ASU Poli Timişoara 35 16 6 13 49-40 51

8. Sportul Snagov 35 13 9 13 40-34 48

9. CS Baloteşti 35 13 8 14 51-62 47

10. Ripensia Timişoara 35 12 9 14 67-54 45

11. CS Mioveni 34 12 9 13 48-42 45

12. UTA Arad 35 11 11 13 56-49 44

13. Luceafărul Oradea 35 12 8 15 56-57 44

14. Metaloglobus 35 10 8 17 32-50 38

15. Pandurii Tg. Jiu 35 7 14 14 43-55 35

16. Dacia Brăila 34 9 7 18 61-68 34

17. Ştiinţa Miroslava 35 9 7 19 40-64 34

18. Foresta Suceava 35 10 3 22 33-89 33

19. ASA Tg. Mures 34 9 4 21 38-76 31

20. Olimpia Satu Mare 34 6 2 26 19-78 -50

Partidele Dunărea - Dacia Unirea Brăila şi CS Mioveni - 
Academica s-au desfăşurat joi seară după închiderea 
ediţiei.

Olimpia Satu Mare - ASA Târgu Mureş nu s-a disputat, 
ambele echipe părăsind în iarnă competiţia.

Preşedintele AFC Dunărea 2005 Călăraşi, Florin Brişan a 
anunţat într-o conferinţă de presă că în ultimele 4 luni ale 
anului trecut s-au atras sponsorizări în cuantum de 4,6 
miliarde lei vechi, record în condiţiile în care anual totalul nu 
depăşea suma de 1,5 miliarde lei vechi. „Firmele locale ne 
ajută, dar nu sunt sume mari. Sunt sponsori mici dar una 
peste alta reprezintă ceva în bugetul clubului. La finalul 
celor 4 luni de anul trecut, am avut 4,6 miliarde lei vechi 
sponsorizări. Ceea ce a fost un record totuşi, clubul acesta 
nu a atras niciodată mai mult de 1-1,5 miliarde lei vechi pe 
an. Au rămas aceiaşi sponsori, anul acesta au mai apărut 2-
3 dar cu sume mici gen 10 mii lei. Toţi declară însă că sunt 
alături de echipă, ne susţin probabil moral.” a spus Brişan 
care a reamintit faptul că de curând AFC Dunărea 2005 
Călăraşi are un nou sponsor tehnic, Acerbis, contractul fiind 
valabil pe 3 ani.

mai, în epilogul etapei a 36-a.

Urmează apoi partida cu Chindia 
Târgovişte, ultima pe teren propriu din 
acest sezon. Conducerea grupării din B-
dul Republicii, 39 urmează să pună la 
punct cu ajutorul suporterilor o 
coregrafie de neuitat în condiţiile în care 
echipa va fi premiată şi de reprezentanţii 
Federaţiei Române de Fotbal.

În fine, în ultima etapă a sezonului, 
Dunărea va juca în deplasare cu 
Metaloglobus Bucureşti, meciul fiind 
programat pe 2 iunie.

Înaintea partidelor din cadrul etapei a 
35-a ce s-a desfăşurat în zillele de 16 şi 
17 mai, Dunărea avea în cont 86 de 
puncte cu 5 mai multe decât 
Hermannstadt, formaţie care după 
remiză de la Târgovişte de duminică cu suntem mai relaxaţi, vom juca pentru Până la finalul sezonului, „galben – 
Chindia a promovat de asemenea virtual locul I. Probabil voi da vacanţă la 4-5 albaştrii” mai au de disputat 3 
în elita fotbalului românesc.jucători care au jucat meci de meci. Este partide. Una acasă cu Chindia 

un obiectiv îndeplinit şi acum trebuie să În această etapă, Dunărea a evoluat joi Târgovişte (26 mai) şi două în 
calculăm paşii foarte serios pentru ce va seară la Călăraşi împotriva brăilenilor de deplasare (cu FC Argeş – 21 mai şi 
fi.” a spus Alexa. la Dacia Unirea.respectiv cu Metaloglobus – 2 iunie).
În aceste condiţii va trebui să obţină cât 

 mai multe puncte, eventual victorii pe După ce şi-a asigurat şi matematic 
linie în următoarele 3 jocuri rămase de promovarea în liga I cu 5 etape înainte de 
disputat. În runda a 36-a, elevii lui Dan finalul sezonului, Dunărea şi-a stabilit 
Alexa vor juca la Piteşti cu Fotbal Club acum un nou obiectiv: să încheie 
Argeş, duelul fiind programat luni, 21 campionatul pe primul loc! „Acum 

n Adversarii Dunării
Et. 36 / 21 mai FC Argeş - Dunărea

Et. 37 / 26 mai Dunărea - Chindia Târgovişte

Et. 38 / 2 iunie Metaloglobus - Dunărea

În plan sportiv, Dunărea Călăraşi şi-a asigurat 
prezenţa în liga I după ce a învins acasă pe Ripensia 
Timişoara cu 3-1. Preşedintele Florin Brişan a 
anunţat că a fost obţinută licenţa pentru participarea 
Dunării la Campionatul Naţional Liga I, în sezonul 
2018 – 2019. „În urma analizării documentaţiei de 
licenţiere întocmită în conformitate cu 
Regulamentul naţional de licenţiere a cluburilor şi 
de fair – play financiar de către membrii 
Administraţiei de licenţiere, clubul nostru a obţinut 
miercuri licenţa pentru L1. S-a muncit enorm la 
redactarea acestui document care include 
respectarea celor 5 criterii: sportiv, de 
infrastructură, de personal şi administraţie, juridic 
şi financiar şi care ne dă astfel dreptul de a evolua 
în liga I.” A declarat preşedintele Florin Brişan.
Următoarea provocare majoră o reprezintă 
omologarea stadionului pentru liga I, demers 
demarat deja de Consiliul Judeţean Călăraşi care va 
bugeta în perioada imediat următoare o serie de 
investiţii, în conformitate cu reglementările LPF.

Comitetul Executiv al Federației Române de Fotbal a hotărât ca sezonul 
2018-2019 al Ligii 1 Betano să înceapă în 21-22 iulie.
Ultima etapă, a 21-a, din anul 2018 se va disputa în 20-21 decembrie. 
Campionatul se va relua cu etapa a 22-A, programată în 2-3 februarie 
2019. Sezonul 2018-2019 al Ligii 1 Betano se va încheia în 2 iunie 2019.

Cu 5 etape înainte de finalul ne dădea nicio şansă, chiar lumea 
să gândea să ne salvăm de la sezonului, Dunărea şi-a 
retrogradare. Este o performanţă, asigurat prezenţa în liga I după 
a fost mult mai greu decât 

ce sâmbătă, 5 mai, pe arena celelalte două pentru că în 
Ion Comşa a trecut de Ripensia ambele cazuri, Rapid şi Poli 
Timişoara cu 3-1. Timişoara erau favorite şi era 

normal să promovăm. Dar acum e 
Antrenorul Dan Alexa consideră că altceva! E foarte frumos!” a 
performanţa stabilită are o declarat imediat după meciul cu 
conotaţie aparte pentru el, mai Ripensia, Dan Alexa care a 
ales că la preluarea mandatului, continuat: „Felicit jucătorii pentru 
într-un moment extrem de critic că fără ei era foarte greu, felicit 
pentru echipă, nimeni nu-şi conducerea, pe toţi în care am 
imagina că Dunărea va reuşi avut mare sprijin. Am avut foarte 
promovarea, în premieră, în  elita multă linişte, s-a muncit bine, am 
fotbalului românesc. “A fost un parcurs senzaţional. Este o intrat în istoria acestui oraş, judeţ 
sezon greu dar frumos. Suntem performanţă nu doar istorică şi cred că asta contează cel mai 
neînvinşi de 30 de etape, avem 26 pentru Călăraşi, cât mai ales mult. Peste ani, momentele astea 
de victorii. A fost într-adevăr un pentru mine pentru că nimeni nu nu se vor uita niciodată.”

Partida se va desfăşura pe stadionul Nicolae Dobrin şi va fi 
transmisă în direct de Digisport 1.

Runda a 36-a a campionatului ligii a 2-a se va desfăşura în intervalul 19-21 
mai. Sâmbătă vor avea loc 3 jocuri, la ore diferite, două dintre ele fiind 
televizate. Duminică, 20 mai de la ora 11.00 se joacă alte trei meciuri, cel 
de-al 4-lea fiind programat la o jumătate de oră după miezul zilei.

Runda se va încheia luni seară la Piteşti, acolo unde în Trivale se vor duela 
FC Argeş şi Dunărea Călăraşi. Partida va fi transmisă în direct de     
Digisport 1.

Dunărea Călăraşi se pregăteşte pentru primi pentru fiecare meci şi o sumă 
prima sa “aventură” în elita fotbalului de bani, deloc neglijabilă” a declarat 
românesc. După ce a obţinut licenţa Brişan. 
care-I conferă dreptul de a evolua din 

Durby Sports Marketing este condusă 
sezonul viitor în L1, conducerea 

de Bobby Durbac, fost director de 
executivă a Dunării a mai făcut un pas 

marketing al FC Steaua Bucuresti 
în direcţia identificăriii surselor private 

pentru o perioada de 3 sezoane. 
de finanţare a echipei. Şi e unul chiar 

Inainte de aceasta, Bobby Durbac a 
important! Preşedintele Florin Brişan 

lucrat timp de 14 ani pentru 
susţine că în cel mai scurt timp va 

Panasonic, ca director de marketing si 
semna un contract cu firma Durby 

3 ani la BenQ pe postul de manager 
Sports Marketing (DSM) care va 

national. Din acesti 14 ani, 3 i-a 
asigura sistemul de afişaj cu LED-uri pe 

petrecut in Viena, pe post de 
stadion în timpul desfăşurării 

coordonator de marketing la sediul 
partidelor de fotbal de acasă. 

Panasonic pentru Europa Centrala si 
“Discuţiile sunt ca şi încheiate. În 

de Est.
curând vom semna un contract cu 
firma Durby Sport Marketing care se Durby Sports Marketing a contribuit 
ocupă printre altele şi cu prin serviciile de publicitate 
administrarea bannerelor de perimetrală, la spectacolul ultimelor 
publicitate cu LED pentru stadioane. două partide oficiale disputate pe 
Şi noi vom avea posibilitatea să teren propriu de ”tricolori” în 
vindem spaţiu de publicitate în limita campania de calificare la Cupa 
a 20 de minute. Restul de 70 de Mondială ce se va desfăşura în Rusia  
minute revin DSM-ului. În plus vom în 2018.

D. Alexa: Este o performanţă mai ales pentru 
mine pentru că nimeni nu ne dădea nicio şansă!

n Dunărea

 n Sâmbătă, 19 mai 11.00 Foresta Suceava - Ştiinţa Miroslava

11.00 Ripensia Timişoara - Pandurii Tg. Jiu 12.30 Academica Clinceni – Hermannstadt 
(TelekomSport 1)13.30 Metaloglobus - CS Baloteşti 

(TelekomSport 1)  n Luni, 21 mai
16.00 Chindia Târgovişte - CS Afumaţi 

18.00 FC Argeş - Dunărea Călăraşi (DigiSport 1)
(DigiSport 1) 

 n Duminică, 20 mai
Dacia U. Brăila - Olimpia Satu Mare 3-011.00 Sportul Snagov - CS Mioveni
ASA Târgu Mureş - UTA Arad 0-311.00 L. Oradea - ASU Poli Timişoara

Etapa a 36-a

n Liga a 2-a / Etapa a 36-a

FC Argeş - Dunărea, luni, 21 mai, ora 18.00

Dan Alexa&Co vor să încheie 
campionatul pe primul loc

Fl. Brişan: Clubul a obţinut 
licenţa pentru liga I

n Liga a 2-a / Dunărea

Contract cu DSM care va asigura 
sistemul de afişaj cu LED-uri

Sezonul 2018 - 2019 al Ligii I 
Betano va începe pe 21 iulie

Sponsorizări de 
4,6 miliarde lei vechi
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