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formarea unui „11” competitiv, într-o 
perioadă de timp extrem de redusă.
Primul joc oficial va avea loc duminică, 22 
iulie, la Ovidiu. Dunărea va întâlni un 
adversar de top al ligii I Betano, FC 
Viitorul Constanţa, echipa antrenată şi 
patronată de Gică Hagi fiind campioana 
României în 2017.

Lotul care s-a antrenat          
în Turcia

Portari: Cezar Lungu, Cătălin Straton, 
Gabriel Popa

Fundaşi: Ionuţ Ţenea, Bogdan Şandru, 
Alin Dobrosavlevici, Denis Ispas, Alin 
Şeroni, Gaston Mendy, Filip Gligorov, 
Gabriel Simion

Mijlocaşi: Stelian Cucu, Aitor Monroy, 
În perioada 25 iunie – 8 iulie, Dunărea Golurile au fost înscrise de Silviu Pană şi Cristian Puşcaş, Silviu Pană, Georgian 
Călăraşi a efectuat al doilea stagiu de Valentin Munteanu, în două rânduri. Honciu, Bodo Kanda, Valentin Munteanu, 
pregătire precompetiţional, antrenându- Tot în stagiul de la Bolu, Dunărea a jucat şi Gaetan Missi Mezu, Marian Drăghiceanu, 
se în Turcia la Bolu. Ba mai mult, elevii împotriva bosniecilor de la NK Celik Lucian Buzan
lui Dan Alexa au disputat şi 5 partide de Zenica, învingând cu 4-1. Valentin 
verificare în compania unor adversari Atacanţi: Valentin Alexandru, Alexandru Munteanu (2) şi Ndiaye Mediop (2) au 
care se află la startul noii ediţii a Europa Dincă, Ndiaye Mediop, Alin Babei, fost marcatorii echipei noastre.
League, obţinând două victorii şi trei Hamidou KeytaÎn fine, în ultimul joc, „galben – albaştrii” 
înfrângeri. s-au duelat cu echipa turcă din prima ligă, 
În primul joc, cel disputat împotriva Yeni Malatyaspor, fiind învinşi cu 1-0.
azerilor de la Neftci PFK Baku, „galben – Pe scurt, bilanţul înseamnă 2 victorii, 3 
albaştrii” au fost învinşi cu 2-0. La fel s-a eşecuri însă în golaveraj pozitiv, 7-6. 
întâmplat şi cu estonienii de la Levadia Rezultatele într-o astfel de etapă a 
Tallinn, băieţii noştri cedând cu 1-0. pregătirilor sunt mai puţin relevante. Dan 
A urmar duelul cu echipa macedoneană, Alexa a avut la dispoziţie nu mai puţin de 
FK Shkupi, Dunărea câştigând cu 3-1. 12 jucători noi iar obiectivul său este 

www.interregrobg.eu
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.

Secretariatul Comun (SC) pentru Programul Interreg V- Programului Interreg V-A România-Bulgaria. 
A România-Bulgaria din cadrul Biroului Regional pentru În perioada rămasă până la finalul anului în curs, 
Cooperare Transfrontalieră Călăraşi pentru graniţa urmează de a fi organizată Conferinţa Anuală a 
România-Bulgaria (BRCT Călăraşi), şi în anul 2018 Programului, conferinţă ce va avea loc împreună cu 
continuă organizarea evenimentelor variate, cu celebrarea Zilei Cooperării Europene în luna 
scopul asigurării unui înalt grad de transparenţă în ce septembrie. Conferinţa are ca obiectiv principal 
priveşte stadiul de implementare al Programului. prezentarea stadiului implementării şi a rezultatelor 
Astfel, până la acest moment au fost organizate Programului Interreg V-A România-Bulgaria 
evenimente în sprijinul beneficiarilor proiectelor încadrându-se în seria de evenimente destinate 
finanţate în cadrul programului, precum şi creşterii gradului de transparenţă prin informarea 
evenimente pentru promovarea rezultatelor obţinute corespunzătoare a publicului. De asemenea, în cadrul 
de program. Conferinţei Anuale vor fi anunţaţi câştigătorii 
Din seria acţiunilor întreprinse de Secretariatul concursului de fotografie "Locul meu este mai bine 
Comun în sprijinul beneficiarilor pe parcursul anului conectat, mai verde, mai sigur, mai calificat şi mai 
2018, se încadrează întâlnirile tematice pentru de informare şi publicitate şi alte aspecte relevante incluziv şi mai eficient", care urmează de a fi lansat în 
beneficiarii proiectelor de finanţare organizate în pentru implementarea proiectelor finanţate în cadrul curând.
perioada 27-28.06.2018 la Alexandria şi Veliko Pentru a afla mai multe despre Programul Interreg V-A 
Tarnovo. În cadrul evenimentelor au fost furnizate România–Bulgaria, despre evenimentele viitoare, dar 
informaţii despre regulile de implementare a şi despre proiectele transfrontaliere aflate în curs de 
proiectelor, utilizarea sistemului electronic e-MS, implementare, vă invităm să accesaţi pagina de 
modificările contractelor de finanţare, aspecte legate internet www.interregrobg.eu. 

Agenda evenimentelor 2018 în cadrul Programului Interreg V-A România-Bulgaria

Dunărea Călăraşi l-a luat sub până pe 30 iunie 2021.
formă de împrumut de la Gabi Simion este al 12-lea 
FCSB, pe Gabriel Simion, jucător transferat la Călăraşi în 
ultima oară la Juventus această vară după: Cătălin 
Bucureşti (L1). Straton (portar - ACS Poli 

Timişoara), Denis Ispas (fundaş 
Născut la Călăraşi pe 22 mai - ACS Şirineasa), Filip Gligorov 
1998, Gabriel Bogdan Simion 

(fundaş - Sileks Kratovo), Alin 
(177 cm / 75 kg) poate juca 

Şeroni (fundaş – ACS Poli atât pe flancul drept al apărării 
Timişoara), Stelian Cucu cât şi ca mijlocaş. În sezonul 
(mijlocaş – FC Botoşani), precedent a evoluat tot sub 
Georgian Honciu (mijlocaş – formă de împrumut la 
ACS Şirineasa), Lucian Buzan Academica Clinceni (18 partide 
(mijlocaş – CSU Craiova), Aitor / 1 gol marcat) şi la Juventus 
Monroy (mijlocaş – Dinamo Bucureşti (10 jocuri / 0 goluri 
Bucureşti), Hamidou Keyta marcate). Potrivit site-ului 
(atacant - FC Chambly), Ndiaye www.transfermarkt.ro, Simion 

este evaluat la 150 de mii de Mediop (atacant – Ripensia 
euro. Timişoara), Alin Babei (KSE Tg. 

Secuiesc).El se află sub contract cu FCSB 

Centrul Judeţean de Cultură şi Creaţie 
Călăraşi organizează vineri, 20 iulie 2018, 
începând cu ora 21.30, pe scena din Parcul 
”Dumbrava”, proiectul cultural „NOAPTEA 
ALBA A MUZICII FOLK”. 

”Tatăl meu mi-a făcut cadou o chitară 
spaniolă cu corzi de plastic, pe care o 
cumpărase de la un prieten. Am ieşit cu 
chitara mea în parc, acolo mă întâlneam 
cu prietenii şi cântam. Aşa s-au născut 
primele cântece şi prietenii au fost primii 
mei spectatori”, spunea Mircea Vintilă, 
unul dintre cei mai cunoscuţi interpreţi de 
muzică folk. 

Aşadar,  dragi iubitori ai acestui gen de 
muzică şi nu numai, vă aşteptăm în Parcul 
Dumbrava, să ne bucurăm sufletul  într-o  
noapte frumoasă de vară şi să continuăm 
povestea fără de sfîrşit a folkului.

MANAGER,

Mihaela PETROVICI

Într-un spaţiu modern care oferă condiţii extrem de competitivi dau startul unui nou dragoste. Dar pentru Simon Spier, un 
optime pentru vizionarea unui spectacol joc pe care îl joacă de când erau în clasele adolescent de şaptesprezece ani, este puţin 
cinematografic atât în format 3D cât şi în primare. Dar cum nu există reguli foarte mai complicat: el este pe punctul de a-i 
format 2D puteţi viziona în perioada 13 - stricte, fiecare dintre ei îşi riscă integritatea spune familiei şi prietenilor săi că este 
26 iulie 2018 filmele: Hotel Transilvania 3: fizică, locul de muncă sau chiar şi relaţia de homosexual şi că încă nu ştie identitatea 
Monştrii în Vacanţă(3D), Tag: Dă-o mai iubire pentru a se înfrânge reciproc cu colegului anonim de care s-a îndrăgostit 
departe(2D), Cu drag, Simon(2D) şi strigătul de luptă „Ai păţit-o!”. Anul acesta, online. Într-o zi, unul dintre e-mail-urile lui 
Infernul din zgârie-nori(3D). Filmele vor fi jocul coincide cu nunta singurului jucător ajunge pe mâini greşite, iar Simon începe 
difuzate după cum urmează: dintre ei care nu a fost învins niciodată, să fie şantajat cu secretul său: el trebuie să-

ceea ce ar trebui ca în sfârşit să îl facă o l ajute pe „clovnul” clasei să iasă cu fata pe 
ţintă destul de uşoară. Însă viitorul mire care o place sau homosexualitatea lui va fi Vineri, 13 şi 20 iulie: ora 12.30
ştie foarte bine ce îl aşteaptă… şi e pregătit. dezvăluită, împreună cu numele băiatului Sâmbătă, 14 iunie şi 21 iulie: ora 10.30 şi 

pe care îl place. Rezolvarea ambelor 12.30
probleme poate fi hilară, înfricoşătoare şi, 16 iulieDuminică, 15 şi 22 iulie: ora 10.30 şi 12.30
desigur, îi poate schimba întreaga viaţă. Îşi Ora: 20:00
va găsi oare Simon drumul spre fericire?Hotel Transilvania 3: Monştrii 

Cu drag, Simon - 2Dîn Vacanţă - 3D (varianta 
20 – 26 iuliedublată)

Orele: 17.00 şi 20.00
Regia: Genndy Tartakovsky

Luni: titlul nu este proiectatCu: Adam Sandler, Steve Buscemi, Andy 
Samberg, Selena Gomez, Mel Brooks, Fran Infernul din zgârie-nori - 3D
Drescher

Regia: Rawson Marshall Thurber
Gen film: Animaţie 

Cu: Dwayne Johnson, Pablo Schreiber, Neve 
Rating: AG Campbell
Premiera în România: 13.07.2018

Gen film: Acţiune, Crimă, Dramă
Mavis îl surprinde pe Dracula cu o călătorie 

Rating: Ap12 de familie pe un vas de croazieră de lux. 
Premiera în România: 13.07.2018Prietenii lui Dracula nu pot rezista tentaţiei 

de a mearge şi ei. Dar, odată ce aceştia În timpul unei misiuni în China, evaluatorul 
părăsesc portul, romantismul apare la de risc, Will Ford, găseşte cea mai înaltă şi 
orizont atunci când Dracula o întâlneşte pe mai sigură clădire din lume arzând. Acesta 
misteriosa căpitan de navă, Ericka, de fapt trebuie să-i descopere pe cei responsabili şi 
un descendent al lui Abraham Van Helsing, să-şi salveze familia care este prinsă în 
un vechi duşman al lui Dracula şi al tuturor interiorul clădirii...
celorlalţi monştri.

Informaţii suplimentare: 13 – 19 iulie
Orele: 17.00 şi 20.00 Tel: 0242-312800 şi site:www.culturalcl.ro 

Luni: titlul nu este proiectat Sediul: Parcul central, Bulevardul 1 Mai , nr. 
5A.Tag: Dă-o mai departe - 2D Regia: Greg Berlanti
Preţul biletelor (acelaşi pt. filme 3D şi 2D):Cu: Katherine Langford, Nick Robinson, Regia: Jeff Tomsic

Jennifer Garner, Josh Duhamel 8 lei – copii cu vârste de maxim 14 ani; 12 Cu: Annabelle Wallis, Jeremy Renner, Jon 
lei – persoane cu vârste peste 14 ani. Nu se Gen film: Comedie, Dramă, Romantic, Hamm, Leslie Bibb, Rashida Jones, Isla 
efectuează rezervări.DragosteFisher, Ed Helms

Durata: 109 minute Biletele pot fi cumpărate cu o săptămână Gen film: Comedie
înainte de data spectacolului.Rating: N15Durata: 110 minute

Premiera în România: 22.06.2018 În zilele de luni filmul rulează începând cu Premiera în România: 06.07.2018
ora 20.00.Toată lumea merită o mare poveste de Timp de o lună în fiecare an, cinci prieteni 

n Program Cinema 3D/2D Călăraşi în perioada 13 – 26 iulie 2018

Hotel Transilvania 3: Monştrii în Vacanţă (3D), Tag: Dă-o mai 
departe (2D), Cu drag, Simon (2D) şi Infernul din zgârie-nori (3D)

Noaptea albă a 
muzicii folk 

- 20 iulie 2018

Puţine zile ne mai despart de startul estimările realizate de site-ul 
www.transfermarkt.comnoii ediţii a ligii I Betano, competţie 

din care va face parte şi Dunărea Portari: Cătălin Straton – 350 de mii 
Călăraşi. Antrenorul Dan Alexa va avea euro; Cezar Lungu – 250 de mii de 

euro; Gabriel Popa – 25 de mii de eurola dispoziţie un lot format din 25 de 
jucători, estimat în acest moment de Fundaşi: Ionuţ Ţenea – 300 de mii de 
cître site-ul transfermarkt.com la euro; Filip Gligorov – 250 de mii de 

euro; Bogdan Şandru – 250 de mii de 5.125.000 euro. Nu sunt monitorizaţi 2 
euro; Denis Ispas – 150 de mii de euro; jucători: atacanţii Hamidou Keyta 
Alin Dobrosavlevici – 200 de mii de (Franţa) şi Alin Babei.
euro; Alin Şeroni – 200 de mii de euro; 
Gaston Mendy – 100 de mii de euro; De asemenea alţi 4 jucători nu 
Gabriel Simion – 150 de mii de euro; figurează în lotul cu care Dunărea va 
Ionuţ Balaur – 400 de mii de euroevolua, în premieră, în elita fotbalului 
Mijlocaşi: Stelian Cucu – 250 de mii de românesc. E vorba de Aboubacar 
euro; Lucian Buzan – 50 de mii de Gassama, Silviu Matei, Bogdan Danciu 
euro; Cristian Puşcaş – 200 de mii de şi Gabriel Preoteasa, fotbalişti care n-
euro; Silviu Pană – 300 de mii de euro; au fost reţinuţi de Dan Alexa pentru 
Aitor Monroy – 150 de mii de euro; cele două stagii de pregătire, efectuate 
Georgian Honciu – 175 de mii de euro; la Snagov şi în Turcia la Bolu.
Valentin Munteanu – 175 de mii de Din această listă, cel mai „scump” este 
euro; Marian Drăghiceanu – 100 de mii fundaşul central, Ionuţ Balaur, ultima 
de euro; Gaetan Missi Mezu – 200 de oară la FC Voluntari, el fiind urmat de 
mii de euro; Bodo Kanda – 200 de mii portarul, Cătălin Straton precum şi 
de euroatacantul – golgeter, Valentin 
Atacanţi: Valentin Alexandru – 350 de Alexandru, ambii cotaţi la 350 de mii de 
mii de euro; Hamidou Keyta  -; Ndiaye euro. În urma lor se află fundaşul, Ionuţ 
Mediop – 200 de mii de euro; Ţenea şi mijlocaşul, Silviu Pană, a căror 
Alexandru Dincă – 25 de mii de euro; valoare de piaţă este estimată la 300 
Alin Babei –;de mii de euro.
Jucătorii bolduiţi au fost transferaţi în Iată mai jos lotul Dunării precum şi 
această pauză competiţională.valoarea jucătorilor aşa cum rezultă din 

Dan Alexa revine în liga I, în calitate de antrenor, 
după un an şi o săptămână. Sau 372 de zile. 
Dunărea Călăraşi, formaţie pe care a condus-o în 33 
de etape până în elita fotbalului românesc, va 
debuta, în premieră, în L1 pe 22 iulie la Ovidiu 
acolo unde va întâlni campioana din urmă cu un an, 
FC Viitorul Cinstanţa. Va fi cel de-al 58-lea joc, 
disputat în campionatul Ligii I, ca antrenor pentru 
Dan Alexa!

Ultima oară, Alexa a antrenat în L1 pe Concordia 
Chiajna, pe 15 iulie 2017, părăsind gruparea 
ilfoveană după înfrângerea suferită acasă, în prima 
etapă, de Poli Timişoara cu 1-0
Alexa a debutat însă ca antrenor pe 24 martie 2014, 
(34 de ani şi 5 luni fără 4 zile!) pe banca bănăţenilor, 
în partida dintre ACS Poli Timişoara – FC Vaslui, scor 
0-2 , din cadrul etapei a 24-a.
De atunci şi până în prezent a mai antrenat în L1 în 
57 de partide pe: ACS Poli Timişoara (11 etape- 
sezonul 2013-2014), ACS Poli Timişoara (8 etape – 
sezonul 2015-2016), ASA Tg. Mureş (18 etape – 
sezonul 2016-2017), Concordia Chiajna (19 etape – 
sezonul 2016-2017) şi Concordia Chiajna (et. 1 – 
sezonul 2017 – 2018). În cele 57 de jocuri, ca 
antrenor, Dan Alexa a obţinut 15 victorii, 14 egaluri 
şi 28 de înfrângeri. Golaverajul este negativ 48-88.
Succes Dan Alexa şi sperăm să obţinem la Ovidiu un 
rezultat pozitiv!

l ACS Poli Timişoara – Sezonul 2013-2014: 
11 partide: etapele 24-34
11   3   3   5   7-15
l ACS Poli Timişoara – Sezonul 2015 – 2016: 
8 partide: etapele 1-8
8   1   2   5   4-12
l ASA Tg. Mureş – Sezonul 2016-2017: 
18 partide: etapele 4-21
18   5   3   10   17-26
l Concordia Chiajna – Sezonul 2016 – 2017: 
19 partide: etapele 22-26 (sezon regulat) şi 1-14 
(play-out)
19   6   6   7   20-24
l Concordia Chiajna – Sezonul 2017-2018: 
1 partidă: et. 1
1   0   0   1   0-1
Primul joc ca antrenor în L1: 24 martie 2014: ACS 
Poli Timişoara – FC Vaslui 0-2 (et. 24)
Ultimul joc ca antrenor în L1: 15 iulie 2017: 
Concordia Chiajna – Poli Timişoara 0-1 (et. 1)

Bilanţ Dan Alexa, antrenor în L1

După cel de-al doilea stagiu de pregătire Sâmbătă, 14 iulie, de la ora 11.00, băieţii 
efectuate în Turcia la Bolu, jucătorii vor disputa un amical la Slobozia cu 
Dunării s-au reunit miercuri, 11 iulie, Unirea (L3).
efectuând de la ora 18.00 să efectueze şi Dunărea va debuta, în premieră, în noul 
un antrenament sub comanda lui Dan sezon al ligii I Betano pe 22 iulie când va 
Alexa şi a colaboratorilor săi, Costel Ilie, întâlni la Ovidiu pe FC Viitorul Constanţa, 
Mirel Condei şi Ion Manu. campioana ţării din sezonul 2016 – 2017.

Dunărea Călăraşi va miza pe următoarele două sezoane pe serviciile 
jucătorului francez, Hamidou Keyta. Născut la Montivilliers pe 17 
decembrie 1994, Keyta (184 cm – 74kg) a evoluat ca extremă (atât 
dreapta cât şi stânga) la Auxerre B (2013-2014), Le Havre B (2014 – 
2015), Trelissac (2015-2016), Saint Etienne (liga I, 2016-2017) şi 
Chambly (L3, din septembrie 2017), în 81 de meciuri marcând 19 
goluri. Pentru Saint Etienne, a bifat 4 partide în campionat şi 2 în 
Cupa Franţei, înscriind un gol.
„Îi urăm bun venit şi sperăm să devină un component de bază al 
Dunării.” a declarat preşedintele Dunării, Florin Brişan.

n Dunărea Călăraşi

Bilanţul stagiului din Turcia: 
două victorii şi trei eşecuri!

Dunărea – Neftci PFK Baku (Azerbaidjan) 0-2
Dunărea - Levadia Tallinn (Estonia) 0-1
Dunărea – FK Shkupi (Macedonia) 3-1
Dunărea – NK Celik Zenica (Bosnia) 4-1
Dunărea – Yeni Malatyaspor (Turcia) 0-1

Partide disputate în Turcia

Dunărea, 

amical cu 

Unirea la 

Slobozia!

Dan Alexa revine în 
liga I după 372 de zile

n Dunărea Călăraşi

Lotul Dunării, evaluat la 
peste 5,1 milioane euro!

Dunărea l-a transferat pe 
francezul Hamidou Keyta!

Gabi Simion, împrumutat de FCSB la Călăraşi!
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evenimente pentru promovarea rezultatelor obţinute corespunzătoare a publicului. De asemenea, în cadrul 
de program. Conferinţei Anuale vor fi anunţaţi câştigătorii 
Din seria acţiunilor întreprinse de Secretariatul concursului de fotografie "Locul meu este mai bine 
Comun în sprijinul beneficiarilor pe parcursul anului conectat, mai verde, mai sigur, mai calificat şi mai 
2018, se încadrează întâlnirile tematice pentru de informare şi publicitate şi alte aspecte relevante incluziv şi mai eficient", care urmează de a fi lansat în 
beneficiarii proiectelor de finanţare organizate în pentru implementarea proiectelor finanţate în cadrul curând.
perioada 27-28.06.2018 la Alexandria şi Veliko Pentru a afla mai multe despre Programul Interreg V-A 
Tarnovo. În cadrul evenimentelor au fost furnizate România–Bulgaria, despre evenimentele viitoare, dar 
informaţii despre regulile de implementare a şi despre proiectele transfrontaliere aflate în curs de 
proiectelor, utilizarea sistemului electronic e-MS, implementare, vă invităm să accesaţi pagina de 
modificările contractelor de finanţare, aspecte legate internet www.interregrobg.eu. 

Agenda evenimentelor 2018 în cadrul Programului Interreg V-A România-Bulgaria

Dunărea Călăraşi l-a luat sub până pe 30 iunie 2021.
formă de împrumut de la Gabi Simion este al 12-lea 
FCSB, pe Gabriel Simion, jucător transferat la Călăraşi în 
ultima oară la Juventus această vară după: Cătălin 
Bucureşti (L1). Straton (portar - ACS Poli 

Timişoara), Denis Ispas (fundaş 
Născut la Călăraşi pe 22 mai - ACS Şirineasa), Filip Gligorov 
1998, Gabriel Bogdan Simion 

(fundaş - Sileks Kratovo), Alin 
(177 cm / 75 kg) poate juca 

Şeroni (fundaş – ACS Poli atât pe flancul drept al apărării 
Timişoara), Stelian Cucu cât şi ca mijlocaş. În sezonul 
(mijlocaş – FC Botoşani), precedent a evoluat tot sub 
Georgian Honciu (mijlocaş – formă de împrumut la 
ACS Şirineasa), Lucian Buzan Academica Clinceni (18 partide 
(mijlocaş – CSU Craiova), Aitor / 1 gol marcat) şi la Juventus 
Monroy (mijlocaş – Dinamo Bucureşti (10 jocuri / 0 goluri 
Bucureşti), Hamidou Keyta marcate). Potrivit site-ului 
(atacant - FC Chambly), Ndiaye www.transfermarkt.ro, Simion 

este evaluat la 150 de mii de Mediop (atacant – Ripensia 
euro. Timişoara), Alin Babei (KSE Tg. 

Secuiesc).El se află sub contract cu FCSB 

Centrul Judeţean de Cultură şi Creaţie 
Călăraşi organizează vineri, 20 iulie 2018, 
începând cu ora 21.30, pe scena din Parcul 
”Dumbrava”, proiectul cultural „NOAPTEA 
ALBA A MUZICII FOLK”. 

”Tatăl meu mi-a făcut cadou o chitară 
spaniolă cu corzi de plastic, pe care o 
cumpărase de la un prieten. Am ieşit cu 
chitara mea în parc, acolo mă întâlneam 
cu prietenii şi cântam. Aşa s-au născut 
primele cântece şi prietenii au fost primii 
mei spectatori”, spunea Mircea Vintilă, 
unul dintre cei mai cunoscuţi interpreţi de 
muzică folk. 

Aşadar,  dragi iubitori ai acestui gen de 
muzică şi nu numai, vă aşteptăm în Parcul 
Dumbrava, să ne bucurăm sufletul  într-o  
noapte frumoasă de vară şi să continuăm 
povestea fără de sfîrşit a folkului.

MANAGER,

Mihaela PETROVICI

Într-un spaţiu modern care oferă condiţii extrem de competitivi dau startul unui nou dragoste. Dar pentru Simon Spier, un 
optime pentru vizionarea unui spectacol joc pe care îl joacă de când erau în clasele adolescent de şaptesprezece ani, este puţin 
cinematografic atât în format 3D cât şi în primare. Dar cum nu există reguli foarte mai complicat: el este pe punctul de a-i 
format 2D puteţi viziona în perioada 13 - stricte, fiecare dintre ei îşi riscă integritatea spune familiei şi prietenilor săi că este 
26 iulie 2018 filmele: Hotel Transilvania 3: fizică, locul de muncă sau chiar şi relaţia de homosexual şi că încă nu ştie identitatea 
Monştrii în Vacanţă(3D), Tag: Dă-o mai iubire pentru a se înfrânge reciproc cu colegului anonim de care s-a îndrăgostit 
departe(2D), Cu drag, Simon(2D) şi strigătul de luptă „Ai păţit-o!”. Anul acesta, online. Într-o zi, unul dintre e-mail-urile lui 
Infernul din zgârie-nori(3D). Filmele vor fi jocul coincide cu nunta singurului jucător ajunge pe mâini greşite, iar Simon începe 
difuzate după cum urmează: dintre ei care nu a fost învins niciodată, să fie şantajat cu secretul său: el trebuie să-

ceea ce ar trebui ca în sfârşit să îl facă o l ajute pe „clovnul” clasei să iasă cu fata pe 
ţintă destul de uşoară. Însă viitorul mire care o place sau homosexualitatea lui va fi Vineri, 13 şi 20 iulie: ora 12.30
ştie foarte bine ce îl aşteaptă… şi e pregătit. dezvăluită, împreună cu numele băiatului Sâmbătă, 14 iunie şi 21 iulie: ora 10.30 şi 

pe care îl place. Rezolvarea ambelor 12.30
probleme poate fi hilară, înfricoşătoare şi, 16 iulieDuminică, 15 şi 22 iulie: ora 10.30 şi 12.30
desigur, îi poate schimba întreaga viaţă. Îşi Ora: 20:00
va găsi oare Simon drumul spre fericire?Hotel Transilvania 3: Monştrii 

Cu drag, Simon - 2Dîn Vacanţă - 3D (varianta 
20 – 26 iuliedublată)

Orele: 17.00 şi 20.00
Regia: Genndy Tartakovsky

Luni: titlul nu este proiectatCu: Adam Sandler, Steve Buscemi, Andy 
Samberg, Selena Gomez, Mel Brooks, Fran Infernul din zgârie-nori - 3D
Drescher

Regia: Rawson Marshall Thurber
Gen film: Animaţie 

Cu: Dwayne Johnson, Pablo Schreiber, Neve 
Rating: AG Campbell
Premiera în România: 13.07.2018

Gen film: Acţiune, Crimă, Dramă
Mavis îl surprinde pe Dracula cu o călătorie 

Rating: Ap12 de familie pe un vas de croazieră de lux. 
Premiera în România: 13.07.2018Prietenii lui Dracula nu pot rezista tentaţiei 

de a mearge şi ei. Dar, odată ce aceştia În timpul unei misiuni în China, evaluatorul 
părăsesc portul, romantismul apare la de risc, Will Ford, găseşte cea mai înaltă şi 
orizont atunci când Dracula o întâlneşte pe mai sigură clădire din lume arzând. Acesta 
misteriosa căpitan de navă, Ericka, de fapt trebuie să-i descopere pe cei responsabili şi 
un descendent al lui Abraham Van Helsing, să-şi salveze familia care este prinsă în 
un vechi duşman al lui Dracula şi al tuturor interiorul clădirii...
celorlalţi monştri.

Informaţii suplimentare: 13 – 19 iulie
Orele: 17.00 şi 20.00 Tel: 0242-312800 şi site:www.culturalcl.ro 

Luni: titlul nu este proiectat Sediul: Parcul central, Bulevardul 1 Mai , nr. 
5A.Tag: Dă-o mai departe - 2D Regia: Greg Berlanti
Preţul biletelor (acelaşi pt. filme 3D şi 2D):Cu: Katherine Langford, Nick Robinson, Regia: Jeff Tomsic

Jennifer Garner, Josh Duhamel 8 lei – copii cu vârste de maxim 14 ani; 12 Cu: Annabelle Wallis, Jeremy Renner, Jon 
lei – persoane cu vârste peste 14 ani. Nu se Gen film: Comedie, Dramă, Romantic, Hamm, Leslie Bibb, Rashida Jones, Isla 
efectuează rezervări.DragosteFisher, Ed Helms

Durata: 109 minute Biletele pot fi cumpărate cu o săptămână Gen film: Comedie
înainte de data spectacolului.Rating: N15Durata: 110 minute

Premiera în România: 22.06.2018 În zilele de luni filmul rulează începând cu Premiera în România: 06.07.2018
ora 20.00.Toată lumea merită o mare poveste de Timp de o lună în fiecare an, cinci prieteni 

n Program Cinema 3D/2D Călăraşi în perioada 13 – 26 iulie 2018

Hotel Transilvania 3: Monştrii în Vacanţă (3D), Tag: Dă-o mai 
departe (2D), Cu drag, Simon (2D) şi Infernul din zgârie-nori (3D)

Noaptea albă a 
muzicii folk 

- 20 iulie 2018

Puţine zile ne mai despart de startul estimările realizate de site-ul 
www.transfermarkt.comnoii ediţii a ligii I Betano, competţie 

din care va face parte şi Dunărea Portari: Cătălin Straton – 350 de mii 
Călăraşi. Antrenorul Dan Alexa va avea euro; Cezar Lungu – 250 de mii de 

euro; Gabriel Popa – 25 de mii de eurola dispoziţie un lot format din 25 de 
jucători, estimat în acest moment de Fundaşi: Ionuţ Ţenea – 300 de mii de 
cître site-ul transfermarkt.com la euro; Filip Gligorov – 250 de mii de 

euro; Bogdan Şandru – 250 de mii de 5.125.000 euro. Nu sunt monitorizaţi 2 
euro; Denis Ispas – 150 de mii de euro; jucători: atacanţii Hamidou Keyta 
Alin Dobrosavlevici – 200 de mii de (Franţa) şi Alin Babei.
euro; Alin Şeroni – 200 de mii de euro; 
Gaston Mendy – 100 de mii de euro; De asemenea alţi 4 jucători nu 
Gabriel Simion – 150 de mii de euro; figurează în lotul cu care Dunărea va 
Ionuţ Balaur – 400 de mii de euroevolua, în premieră, în elita fotbalului 
Mijlocaşi: Stelian Cucu – 250 de mii de românesc. E vorba de Aboubacar 
euro; Lucian Buzan – 50 de mii de Gassama, Silviu Matei, Bogdan Danciu 
euro; Cristian Puşcaş – 200 de mii de şi Gabriel Preoteasa, fotbalişti care n-
euro; Silviu Pană – 300 de mii de euro; au fost reţinuţi de Dan Alexa pentru 
Aitor Monroy – 150 de mii de euro; cele două stagii de pregătire, efectuate 
Georgian Honciu – 175 de mii de euro; la Snagov şi în Turcia la Bolu.
Valentin Munteanu – 175 de mii de Din această listă, cel mai „scump” este 
euro; Marian Drăghiceanu – 100 de mii fundaşul central, Ionuţ Balaur, ultima 
de euro; Gaetan Missi Mezu – 200 de oară la FC Voluntari, el fiind urmat de 
mii de euro; Bodo Kanda – 200 de mii portarul, Cătălin Straton precum şi 
de euroatacantul – golgeter, Valentin 
Atacanţi: Valentin Alexandru – 350 de Alexandru, ambii cotaţi la 350 de mii de 
mii de euro; Hamidou Keyta  -; Ndiaye euro. În urma lor se află fundaşul, Ionuţ 
Mediop – 200 de mii de euro; Ţenea şi mijlocaşul, Silviu Pană, a căror 
Alexandru Dincă – 25 de mii de euro; valoare de piaţă este estimată la 300 
Alin Babei –;de mii de euro.
Jucătorii bolduiţi au fost transferaţi în Iată mai jos lotul Dunării precum şi 
această pauză competiţională.valoarea jucătorilor aşa cum rezultă din 

Dan Alexa revine în liga I, în calitate de antrenor, 
după un an şi o săptămână. Sau 372 de zile. 
Dunărea Călăraşi, formaţie pe care a condus-o în 33 
de etape până în elita fotbalului românesc, va 
debuta, în premieră, în L1 pe 22 iulie la Ovidiu 
acolo unde va întâlni campioana din urmă cu un an, 
FC Viitorul Cinstanţa. Va fi cel de-al 58-lea joc, 
disputat în campionatul Ligii I, ca antrenor pentru 
Dan Alexa!

Ultima oară, Alexa a antrenat în L1 pe Concordia 
Chiajna, pe 15 iulie 2017, părăsind gruparea 
ilfoveană după înfrângerea suferită acasă, în prima 
etapă, de Poli Timişoara cu 1-0
Alexa a debutat însă ca antrenor pe 24 martie 2014, 
(34 de ani şi 5 luni fără 4 zile!) pe banca bănăţenilor, 
în partida dintre ACS Poli Timişoara – FC Vaslui, scor 
0-2 , din cadrul etapei a 24-a.
De atunci şi până în prezent a mai antrenat în L1 în 
57 de partide pe: ACS Poli Timişoara (11 etape- 
sezonul 2013-2014), ACS Poli Timişoara (8 etape – 
sezonul 2015-2016), ASA Tg. Mureş (18 etape – 
sezonul 2016-2017), Concordia Chiajna (19 etape – 
sezonul 2016-2017) şi Concordia Chiajna (et. 1 – 
sezonul 2017 – 2018). În cele 57 de jocuri, ca 
antrenor, Dan Alexa a obţinut 15 victorii, 14 egaluri 
şi 28 de înfrângeri. Golaverajul este negativ 48-88.
Succes Dan Alexa şi sperăm să obţinem la Ovidiu un 
rezultat pozitiv!

l ACS Poli Timişoara – Sezonul 2013-2014: 
11 partide: etapele 24-34
11   3   3   5   7-15
l ACS Poli Timişoara – Sezonul 2015 – 2016: 
8 partide: etapele 1-8
8   1   2   5   4-12
l ASA Tg. Mureş – Sezonul 2016-2017: 
18 partide: etapele 4-21
18   5   3   10   17-26
l Concordia Chiajna – Sezonul 2016 – 2017: 
19 partide: etapele 22-26 (sezon regulat) şi 1-14 
(play-out)
19   6   6   7   20-24
l Concordia Chiajna – Sezonul 2017-2018: 
1 partidă: et. 1
1   0   0   1   0-1
Primul joc ca antrenor în L1: 24 martie 2014: ACS 
Poli Timişoara – FC Vaslui 0-2 (et. 24)
Ultimul joc ca antrenor în L1: 15 iulie 2017: 
Concordia Chiajna – Poli Timişoara 0-1 (et. 1)

Bilanţ Dan Alexa, antrenor în L1

După cel de-al doilea stagiu de pregătire Sâmbătă, 14 iulie, de la ora 11.00, băieţii 
efectuate în Turcia la Bolu, jucătorii vor disputa un amical la Slobozia cu 
Dunării s-au reunit miercuri, 11 iulie, Unirea (L3).
efectuând de la ora 18.00 să efectueze şi Dunărea va debuta, în premieră, în noul 
un antrenament sub comanda lui Dan sezon al ligii I Betano pe 22 iulie când va 
Alexa şi a colaboratorilor săi, Costel Ilie, întâlni la Ovidiu pe FC Viitorul Constanţa, 
Mirel Condei şi Ion Manu. campioana ţării din sezonul 2016 – 2017.

Dunărea Călăraşi va miza pe următoarele două sezoane pe serviciile 
jucătorului francez, Hamidou Keyta. Născut la Montivilliers pe 17 
decembrie 1994, Keyta (184 cm – 74kg) a evoluat ca extremă (atât 
dreapta cât şi stânga) la Auxerre B (2013-2014), Le Havre B (2014 – 
2015), Trelissac (2015-2016), Saint Etienne (liga I, 2016-2017) şi 
Chambly (L3, din septembrie 2017), în 81 de meciuri marcând 19 
goluri. Pentru Saint Etienne, a bifat 4 partide în campionat şi 2 în 
Cupa Franţei, înscriind un gol.
„Îi urăm bun venit şi sperăm să devină un component de bază al 
Dunării.” a declarat preşedintele Dunării, Florin Brişan.

n Dunărea Călăraşi

Bilanţul stagiului din Turcia: 
două victorii şi trei eşecuri!

Dunărea – Neftci PFK Baku (Azerbaidjan) 0-2
Dunărea - Levadia Tallinn (Estonia) 0-1
Dunărea – FK Shkupi (Macedonia) 3-1
Dunărea – NK Celik Zenica (Bosnia) 4-1
Dunărea – Yeni Malatyaspor (Turcia) 0-1

Partide disputate în Turcia

Dunărea, 

amical cu 

Unirea la 

Slobozia!

Dan Alexa revine în 
liga I după 372 de zile

n Dunărea Călăraşi

Lotul Dunării, evaluat la 
peste 5,1 milioane euro!

Dunărea l-a transferat pe 
francezul Hamidou Keyta!

Gabi Simion, împrumutat de FCSB la Călăraşi!
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