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putut imagine aşa ceva la începutul 
campionatului?
După ce a jucat împotriva finalistei Cupei 
România, Dunărea se va duela duminică, 
12 august, chiar cu câştigătoarea 
trofeului, U Craiova. Partida va avea loc 
pe arena Ion Comşa şi va începe la ora 
15.30 de minute.

FC Hermannstadt – 
Dunărea Călăraşi 1-1 (1-0)

Au marcat: Ştefan Blănaru (24') / Alin 
Dobrosavlevici (90+1')

l FC Hermannstadt: 1. Cătălin Căbuz – 
91. Alexandru Coman, 4. Ionuţ Stoica, 30. 
Alexandru Dandea (cpt.), 17. Daniel Tătar 
(2. Biel Company 84') – 67. Ilja Antonov, 
5. Răzvan Dâlbea – 23. Jordan N'Kololo, 
10. Bruno Chalkiadakis (90. Bogdan Rusu 
71'), 7. Ionuţ Petrescu (11. Luis Alberto 
Ali 77') – 89. Ştefan Blănaru.

Rezerve: 12. Toma Niga – 6. Cătălin 
Pîrvulescu, 9. Juvhel Tsoumou, 14. Andrei 
Herghelegiu.

Impulsionate de golul înscris, gazdele Derby-ul promovatelor, FC Antrenor: Alexandru Pelici
reiau ofensiva însă prima parte se putea Hermannstadt – Dunărea 

l Dunărea: 25 Cătălin Straton – 23 Filip încheia la egalitate. Georgian Honciu a 
Călăraşi, disputat duminică seară Gligorov, 17. Alin Dobrosavlevici, 20. executat foarte bine o lovitură liberă 
la Tg. Mureş s-a încheiat la Bogdan Şandru, 27. Gaston Mendy – 4. lateral stânga, balonul “muşcând” vinclul 

Cristi Puşcaş, 8. Stelian Cucu (19. de la bara a doua. O ocazie aproape egalitate 1-1. A fost cea de-a 
Valentin Alexandru 46') - 14. Alin Babei excelentă pentru “galben – albaştri”!doua remiză înregistrată, în acest 
(24. Lucian Buzan 68'), 89. Georgian După pauză, Dan Alexa face primele an, între cele două formaţii. Honciu, 10. Valentin Munteanu (11. Bodo două mutări care aveau să se 
Kanda (46') – 29. Ndiaye Mediop. dovedească inspirate. Autorul ratării din 

Sibienii au ieşit la atac încă din primele minutul 12, Valentin Munteanu lasă locul Rezerve: 1. Cezar Lungu – 30. Alin Şeroni, 
minute însă Dunărea putea deschide lui Bodo Kanda iar Stelian Cucu lui 26. Aitor Monroy, 21. Hamidou Keyta.
scorul în minutul 12. Balonul a circulat pe Valentin Alexandru. Dunărea prinde curaj 

Antrenor: Dan Alexatraseul Stelian Cucu – Ndiaye Mediop – şi uşor – uşor se apropie şi mai mult de 
Valentin Munteanu, ultimul reluând slab defensiva gazdelor. Ba mai mult, în Au arbitrat: Iulian Dima (Bucureşti) – 

primul minut al prelungirilor, Bodo Kanda deşi s-a aflat faţă în faţă cu Căbuz. În loc Paul Florin Păunescu (Rm. Vâlcea), 
execută perfect o lovitură liberă de la de 0-1 va fi 1-0 peste alte 12 minute. Alexandru Vodă (Alba Iulia). Rezervă: 
peste 25 de metri, mingea “cade” pe N'Kololo a reluat cu capul o lovitură Mihai Amorăriţei (Câmpina)
capul lui Alin Dobrosavlevici care înscrie liberă executată de pe dreapta, balonul a 

Observatori: Szekely Zoltan (Baia Mare) – din careului mic.fost recentrat tot cu capul în marginea Marcel Vasile (LPF – Bucureşti)
careului de 6 metri de unde Blănaru, Echipa noastră trece cu bine şi peste 

Cartonaşe galbene: V. Alexandru (40'), aflat cu spatele la poartă, a reluat cu etapa a 3-a totalizând nu mai puţin de 5 
Lucian Buzan (90+3') / Ilja Antonov (90')puncte din 9 posibile. Oare câţi şi-ar fi călcâiul învingându-l pe Straton!

În runda a 4-a a ligii I Betano, Dunărea se va antrenată de Devis Mangia se află pe 11 cu doar 
duela la Călăraşi cu o altă formaţie de top, U 2 puncte.
Craiova, ocupanta locului 3 la finele sezonului Înaintea meciului cu Dunărea, Craiova va disputa 
trecut şi totodată deţinătoarea “la zi” a Cupei joi, în deplasare, prima manşă a turului 3 
României. Oltenii au început slab acest preliminar al Europa League cu echipa germană, 
campionat obţinând doar 2 puncte în primele 3 RB Leipzig
partide jucate. Ba mai mult, Craiova a înscris Partida Dunărea – U Craiova se va desfăşura 
primele goluri abia în etapa a 3-a, acasă cu FC duminică, 12 august, de la ora 15.30 de minute. 
Botoşani. “Galben – albaştrii” care au terminat la egalitate 

duelul de la Tg. Mureş cu Hermannstadt (1-19, 
Antrenorul Dan Alexa a declarat vinerea trecută etapa trecută, au mare nevoie de susţinerea 
înaintea disputării jocurilor din runda a 3-a că U publicului. 
Craiova traversează momente dificile iar după Pentru acest meci, biletele pot fi achiziţionate la 
plecările lui Băluţă şi Gustavo, echipa olteană a următoarele preţuri:
devenit mai vulnerabilă. Tehnicianul “galben – 

Tribuna I – 25 leialbaştrilor” consideră că într-un astfel de context 
Tribuna II – 30 leişi victoria este posibilă. “Noi trebuie să plecăm 

de la aceste prime două jocuri ale noastre. Am Trbuna acoperită – 80 lei
reuşit să obţinem puncte în faţa a două din cele 

Zona Family (1 parinte+1 copil) – 15 lei (în limita 
mai bune echipe ale campionatului. Cred că 

celor 420 de locuri disponibile)
putem să punem probleme oricui şi să obţinem 

l Rezultate obţinute de Dunărea în acest sezonpuncte importante” a spus Alexa care a 
continuat “Craiova resimte mult lipsa celor doi Et. 1 FC Viitorul – Dunărea 0-1
jucători de atac, Băluţă şi Gustavo. Ei şi Mitriţă Et. 2 Dunărea – CFR Cluj 0-0
erau punctul lor forte. Se vede că nu mai au Et. 3 Hermannstadt – Dunărea 1-1
acelaşi dinamism. Totuşi, Craiova rămâne o 

l Rezultate obţinute de U Craiova 1948 CSechipă periculoasă.”
Et. 1 U Craiova – Politehnica Iaşi 0-0În ultima rundă, U Craiova a remizat acasă cu FC 
Et. 2 Sepsi Sf. Gheorghe – U Craiova 1-0Botoşani, scor 2-2, ambele goluri fiind marcate în 

prima repriză de Al. Mitriţă (21 şi 35). Echipa Et. 3 U Craiova – FC Botoşani 2-2

n Liga I Betano / Et. a 3-a: FC Hermannstadt – Dunărea Călăraşi 1-1 (1-0)

Clasament

Etapa a 3-a / Rezultate
U Craiova - FC Botoşani 2-2
Au marcat: A. Mitriţă (21', 35') / Fulop (11'), Miron (54')
Astra Giurgiu – Sepsi OSK Sf. Gheorghe 1-1
Au marcat: L. Buş (3') / M. Simonovski (62')
CFR Cluj – Concordia Chiajna 2-1
Au marcat: G. Ţucudean (55'), E. Culio (74') / P. Batin (85')
FC Hermannstadt – Dunărea Călăraşi 1-1
Au marcat: Şt. Blănaru (24') / A. Dobrosavlevici (90+1')
FCSB - Politehnica Iaşi 4-0
Au marcat: E. Gnohere (24', 58'), Man (86'), Moruţan (90')
Viitorul Constanța – FC Voluntari 2-0
Au marcat: I. Vînă (69'), D. Drăguş (79')
Gaz Metan Mediaş – Dinamo Bucureşti 3-2
Au marcat: D. Olaru (7'), M. Popescu (56' – aut.), C. Fortes 
(58') / D. Salomao (32'), R. Moldoveanu (47')

1. Gaz Metan 3 2 1 0 6-4 7
2. FC Botoşani 3 1 2 0 5-3 5
3. Astra Giurgiu 3 1 2 0 3-2 5
3. CFR Cluj 3 1 2 0 3-2 5
5. Dunărea Călăraşi 3 1 2 0 2-1 5
6. FCSB 3 1 1 1 7-4 4
7. FC Viitorul 3 1 1 1 3-2 4
8. Dinamo Bucureşti 3 1 1 1 7-7 4
9. Sepsi OSK 3 1 1 1 2-2 4
10. Hermannstadt 3 1 1 1 2-3 4
11. U Craiova 3 0 2 1 2-3 2
12. Politehnica Iaşi 3 0 2 1 1-5 2
13. Concordia 3 0 1 2 3-5 1
14. FC Voluntari 3 0 1 2 2-5 1

l Vineri, 10 august

Ora 21.00 FC Botoşani – AFC Astra Giurgiu

l Sâmbătă, 11 august

Ora 18.00 CS Concordia Chiajna - AFC Hermannstadt

Ora 21.00 Sepsi OSK Sf Gheorghe – CSM Politehnica Iaşi

l Duminică, 12 august

Ora 15.30 Dunărea Călăraşi – U Craiova 1948 CS

Ora 18.00 FC Voluntari - CFR 1907 Cluj

Ora 21.30 Gaz Metan Mediaş - FCSB

l Luni, 13 august

Ora 21.00 Dinamo 1948 Bucureşti - FC Viitorul 

Partidele vor fi transmise în direct de LOOK TV / PLUS, 
DIGI SPORT şi TELEKOM SPORT.

Etapa a 4-a

Valentin Munteanu a fost titular în partida de la Tg. Mureş cu Hermannstadt, scor 1-1, 
ratând o ocazie importantă în minutrul 12, după ce a fost servit ideal în careu de 
Ndiaye Mediop. “Ne bucurăm că am reuşit să marcăm. Am crezut până la final” a 
spus după meci Vali Munteanu care a mai adăugat că el şi colegii săi au fost motivaţi 
după ce au vizionat în dimineaţa jocului un interviu al tenismenei, Mihaela 
Buzărnescu. “Chiar dimineaţă, am văzut un interviu al Mihaelei Buzărnescu care a 
zis că trebuie să crezi până la final. Asta am făcut şi noi!”
Mijlocaşul Dunării a dezvăluit şi “secretul” care stă la baza rezultatelor bune 
înregistrate de “galben – albaştri” în acest început de sezon: “Muncim mult, chiar 
dacă azi din punctual meu de vedere n-am arătat prea bine. Am reuşit să luăm un 
punct, un punct mare care ne dă încredere în continuare. Suntem o echipă care nu a 
pierdut cu toate că a avut primele două jocuri foarte grele. Am crezut până la final şi 
ne bucurăm că nu am pierdut astăzi!”

n Dunărea Călăraşi

Dunărea Călăraşi a trecut cu bine şi peste Dobrosavlevici consideră că după primele 3 
hopul rundei a 3-a remizând la Tg. Mureş cu jocuri disputate în acest sezon al ligii I 
FC Hermannstadt, golul „galben – Betano, când s-a duelat cu campioanele din 
albaştrilor” fiind marcat în primul minut al 2017, FC Viitorul şi 2018, CFR Cluj, Dunărea 
prelungirilor de Alin Dobrosavlevici care a a dovedit că e o echipă bună care poate juca 
transformat în gol o lovitură liberă executată de la egal la egal cu oricare adversar. „În 
de la peste 25 de metri de Bodo Kanda. „Am aceste 3 etape, am dovedit că suntem o 
sperat până la capăt. Măbucur că am reuşit echipă bună şi avem şanse să jucăm de la 
să marchez şi să aduc un punct echipei” a egal la egal cu orice echipă” a conchis Alin 
spus Dobrosavlevici după meci continuând Dobrosavlevici.
„Am început bine meciul dar din păcate nu 
ne-am ridicat la nivelul aşteptărilor noastre 
în prima repriză şi am făcut destule greşeli 
în defensivă. Le-am permis astfel celor de la 
Hermannstadt să aibă acele ocazii de gol”.

Fără înfrângere 
şi după etapa a 3-a!

Dan Alexa, despre Craiova: Trece printr-o periodă 
grea. Se vede că nu mai are acelaşi dinamism!

n Dunărea Călăraşi

Valentin Munteanu: Am crezut până la final!

n Dunărea Călăraşi

Alin Dobrosavlevici: În aceste 3 etape, 
am dovedit că suntem o echipă bună!

 „Secretul acestor rezultate înseamnă o bună 
organizare, agresivitate, ambiţie şi determinare, 
lucruri pe care ni le imprimă antrenorul Dan 
Alexa în timpul pregătirii noastre săptămânale” 

Alin Dobrosavlevici

majoritatea copiilor şi adolescenţilor Într-un spaţiu modern care 
din America, cei 2% care au oferă condiţii optime pentru 
supravieţuit dezvoltă diverse vizionarea unui spectacol 
superputeri care pot fi descrise doar 

cinematografic atât în format printr-o culoare: verde (super 
3D cât şi în format 2D puteţi inteligenţă), albastru (telekineză), 

galben (control asupra electricităţii), viziona în perioada 10 - 23 
portocaliu (putere asupra minţii) şi august 2018 filmele: 
roşu (controlul focului). Incredibilii 2(3D), 
Ruby Daly, o adolescentă de 16 ani, cu 

Supravieţuind pe mare(2D), puteri telekinetice, este trimisă la 
Minţi primejdioase (2D), Thurmond, un lagăr de detenţie 
Haideţi, Tineri Titani, la pentru copii ca ea. Ajutată de liga 

copiilor să scape din tabără, Ruby se film!(2D) şi MEG: Confruntare 
alătură unui grup de adolescenţi care în adâncuri (3D). Filmele vor fi 
încearcă să fugă din calea maleficului 

difuzate după cum urmează: guvern.

Rating: AP12 17 – 23 august
Premiera în România: 27.07.2018 Ora: 17:00 şi 20:00
„Supravieţuind pe mare” este Luni, doar la ora 20:00
inspirată din experienţa adevărată MEG: Confruntare în 
trăită de un cuplu aventurier ale cărui 

adâncuri - 3Dîntâlniri întâmplătoare îl conduce mai 
întâi către dragoste, apoi către Regia: Jon Turteltaub
aventura vieţii. Cu: Ruby Rose, Jason Statham, Robert 
Navigatori împătimiţi, Tami Oldham şi Taylor, Rainn Wilson, Jessica 
Richard Sharp, nu şi-au imaginat nicio McNamee
secundă că vor ajunge direct în Gen film: Acţiune,Horror,SF
mijlocul unuia dintre cele mai Durata: 113 minute
catastrofale uragane din istorie. După Premiera în România: 10.08.2018
trecerea furtunei, Tami se trezeşte 

Submarinul unei echipe de cercetatori 
într-o barcă serios avariată, lângă 

este atacat de o creatură marină 
partenerul ei grav rănit. Fără nicio cale 

uriaşă, despre care se ştia că 
de ajutor, tânăra trebuie să găsească 

dispăruse, iar acum a rămas avariată 
puterea şi hotărârea de a căuta soluţii Vineri, 10 august: ora 12:30 pe fundul Pacificului, fără posibilitate Vineri, 17 şi 24 august: de salvare pentru ea şi iubit.

de ieşire pentru echipaj. Cu puţin timp Sâmbătă, 11 august : ora 10:30 şi 
ora 12:30

la dispoziţie, Jonas Taylor (Jason 12:30
Sâmbătă, 18 şi 25 august: Statham) - scafandru profesionist Duminică, 12 august: ora 10:30 şi 

expert în salvări - este recrutat pentru ora 10:30 şi 12:3012:30
a conduce misiunea de salvare a Duminică, 19 şi 26 august: Incredibilii 2 - 3D cercetătorilor şi a întregului ocean de 

ora 10:30 şi 12:30 ameninţarea imparabilă a unui rechin (varianta dublată)
gigant preistoric, cunoscut sub Haideţi, Tineri Titani, la Regia: Brad Bird
numele de Megalodon. 

Cu: Samuel L. Jackson, Sophia Bush, film! - 2D (varianta dublată)
Holly Hunter, Craig T. Nelson, Sarah 

Regia: Aaron Horvath, Peter Rida 
Vowell, Huck Milner, Wu Tang Cling 

Michail
Clang 

Cu: Nicolas Cage, Kristen Bell, Will Gen film: Animaţie 
Arnett, Tara Strong, Scott Menville, Rating: AG 
Jimmy Kimmel   

Durata: 118 minute
Gen film: Animaţie Atunci când un nou personaj răuvoitor 
Rating: AGurzeşte un complot genial şi periculos, 

însă Helen nu reuşeşte să salveze Premiera în România: 17.08.2018
lumea, familia lor şi Frozone trebuie 

Se pare că toţi marii supereroi joacă în 
să găsească o modalitate de a lucra 

propriile lor filme - toţi, cu excepţia 
împreună din nou - ceea ce este mai 

celor cinci adolescenţi speciali şi 
uşor de zis decât de făcut, chiar şi 10 – 16 august curajoşi, cu puteri supranaturale şi un 
atunci când sunt toţi „incredibili”. Vor 

Ora: 17:00, respctiv 20:00 scop comun: să lupte împotriva 
reuşi aceştia să formeze o echipă şi să 

răului… În realitate, liderul Robin este Luni: titlul nu este proiectatsalveze împreună lumea?
hotărât să remedieze situaţia şi să fie 

Minţi primejdioase - 2D văzut ca un star, nu doar ca un ajutor. 
13 august Regia: Jennifer Yuh Dacă ar putea să ajungă la cel mai tare 
Ora: 20:00 regizor de filme de la Hollywood Cu: Amandla Stenberg, Miya Cech, 

pentru a-i observa, ar fi ideal. Dar, Harris Dickinson, Skylan BrooksSupravieţuind pe mare - 2D
atunci când grupul este direcţionat în Gen film: SF, ThrillerRegia: Baltasar Kormákur
mod greşit de un ticălos şi de planul 

Durata: 105 minuteCu: Shailene Woodley, Sam Claflin său malefic de a prelua controlul 
Premiera în România: 10.08.2018Gen film: Acţiune, Aventuri, Dramă asupra Pământului, lucrurile iau o 

Durata: 99 minute După ce o pandemie ucide turnură periculoasă. 

CINEMA 3D/2D Program Cinema 3D/2D Călăraşi în perioada 10 - 23 august 2018

Informaţii suplimentare: telefon: 0242-
312800 şi site:www.culturalcl.ro

Sediul: Parcul central, Bulevardul 1 Mai 
, nr. 5A

Preţul biletelor (acelaşi pt. filme 3D şi 
2D): 8 lei – copii cu vârste de maxim 14 
ani; 12 lei – persoane cu vârste peste 14 
ani. Nu se efectuează rezervări.

Biletele pot fi cumpărate cu o 
săptămână înainte de data 
spectacolului.

În zilele de luni filmul rulează începând 
cu ora 20.00.

Incredibilii 2 (3D), Supravieţuind pe mare (2D), Minţi primejdioase (2D), 
Haideţi, Tineri Titani, la film! (2D) şi MEG: Confruntare în adâncuri (3D)
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Tribuna II – 30 leişi victoria este posibilă. “Noi trebuie să plecăm 

de la aceste prime două jocuri ale noastre. Am Trbuna acoperită – 80 lei
reuşit să obţinem puncte în faţa a două din cele 

Zona Family (1 parinte+1 copil) – 15 lei (în limita 
mai bune echipe ale campionatului. Cred că 

celor 420 de locuri disponibile)
putem să punem probleme oricui şi să obţinem 

l Rezultate obţinute de Dunărea în acest sezonpuncte importante” a spus Alexa care a 
continuat “Craiova resimte mult lipsa celor doi Et. 1 FC Viitorul – Dunărea 0-1
jucători de atac, Băluţă şi Gustavo. Ei şi Mitriţă Et. 2 Dunărea – CFR Cluj 0-0
erau punctul lor forte. Se vede că nu mai au Et. 3 Hermannstadt – Dunărea 1-1
acelaşi dinamism. Totuşi, Craiova rămâne o 

l Rezultate obţinute de U Craiova 1948 CSechipă periculoasă.”
Et. 1 U Craiova – Politehnica Iaşi 0-0În ultima rundă, U Craiova a remizat acasă cu FC 
Et. 2 Sepsi Sf. Gheorghe – U Craiova 1-0Botoşani, scor 2-2, ambele goluri fiind marcate în 

prima repriză de Al. Mitriţă (21 şi 35). Echipa Et. 3 U Craiova – FC Botoşani 2-2

n Liga I Betano / Et. a 3-a: FC Hermannstadt – Dunărea Călăraşi 1-1 (1-0)

Clasament

Etapa a 3-a / Rezultate
U Craiova - FC Botoşani 2-2
Au marcat: A. Mitriţă (21', 35') / Fulop (11'), Miron (54')
Astra Giurgiu – Sepsi OSK Sf. Gheorghe 1-1
Au marcat: L. Buş (3') / M. Simonovski (62')
CFR Cluj – Concordia Chiajna 2-1
Au marcat: G. Ţucudean (55'), E. Culio (74') / P. Batin (85')
FC Hermannstadt – Dunărea Călăraşi 1-1
Au marcat: Şt. Blănaru (24') / A. Dobrosavlevici (90+1')
FCSB - Politehnica Iaşi 4-0
Au marcat: E. Gnohere (24', 58'), Man (86'), Moruţan (90')
Viitorul Constanța – FC Voluntari 2-0
Au marcat: I. Vînă (69'), D. Drăguş (79')
Gaz Metan Mediaş – Dinamo Bucureşti 3-2
Au marcat: D. Olaru (7'), M. Popescu (56' – aut.), C. Fortes 
(58') / D. Salomao (32'), R. Moldoveanu (47')

1. Gaz Metan 3 2 1 0 6-4 7
2. FC Botoşani 3 1 2 0 5-3 5
3. Astra Giurgiu 3 1 2 0 3-2 5
3. CFR Cluj 3 1 2 0 3-2 5
5. Dunărea Călăraşi 3 1 2 0 2-1 5
6. FCSB 3 1 1 1 7-4 4
7. FC Viitorul 3 1 1 1 3-2 4
8. Dinamo Bucureşti 3 1 1 1 7-7 4
9. Sepsi OSK 3 1 1 1 2-2 4
10. Hermannstadt 3 1 1 1 2-3 4
11. U Craiova 3 0 2 1 2-3 2
12. Politehnica Iaşi 3 0 2 1 1-5 2
13. Concordia 3 0 1 2 3-5 1
14. FC Voluntari 3 0 1 2 2-5 1

l Vineri, 10 august

Ora 21.00 FC Botoşani – AFC Astra Giurgiu

l Sâmbătă, 11 august

Ora 18.00 CS Concordia Chiajna - AFC Hermannstadt

Ora 21.00 Sepsi OSK Sf Gheorghe – CSM Politehnica Iaşi

l Duminică, 12 august

Ora 15.30 Dunărea Călăraşi – U Craiova 1948 CS

Ora 18.00 FC Voluntari - CFR 1907 Cluj

Ora 21.30 Gaz Metan Mediaş - FCSB

l Luni, 13 august

Ora 21.00 Dinamo 1948 Bucureşti - FC Viitorul 

Partidele vor fi transmise în direct de LOOK TV / PLUS, 
DIGI SPORT şi TELEKOM SPORT.

Etapa a 4-a

Valentin Munteanu a fost titular în partida de la Tg. Mureş cu Hermannstadt, scor 1-1, 
ratând o ocazie importantă în minutrul 12, după ce a fost servit ideal în careu de 
Ndiaye Mediop. “Ne bucurăm că am reuşit să marcăm. Am crezut până la final” a 
spus după meci Vali Munteanu care a mai adăugat că el şi colegii săi au fost motivaţi 
după ce au vizionat în dimineaţa jocului un interviu al tenismenei, Mihaela 
Buzărnescu. “Chiar dimineaţă, am văzut un interviu al Mihaelei Buzărnescu care a 
zis că trebuie să crezi până la final. Asta am făcut şi noi!”
Mijlocaşul Dunării a dezvăluit şi “secretul” care stă la baza rezultatelor bune 
înregistrate de “galben – albaştri” în acest început de sezon: “Muncim mult, chiar 
dacă azi din punctual meu de vedere n-am arătat prea bine. Am reuşit să luăm un 
punct, un punct mare care ne dă încredere în continuare. Suntem o echipă care nu a 
pierdut cu toate că a avut primele două jocuri foarte grele. Am crezut până la final şi 
ne bucurăm că nu am pierdut astăzi!”

n Dunărea Călăraşi

Dunărea Călăraşi a trecut cu bine şi peste Dobrosavlevici consideră că după primele 3 
hopul rundei a 3-a remizând la Tg. Mureş cu jocuri disputate în acest sezon al ligii I 
FC Hermannstadt, golul „galben – Betano, când s-a duelat cu campioanele din 
albaştrilor” fiind marcat în primul minut al 2017, FC Viitorul şi 2018, CFR Cluj, Dunărea 
prelungirilor de Alin Dobrosavlevici care a a dovedit că e o echipă bună care poate juca 
transformat în gol o lovitură liberă executată de la egal la egal cu oricare adversar. „În 
de la peste 25 de metri de Bodo Kanda. „Am aceste 3 etape, am dovedit că suntem o 
sperat până la capăt. Măbucur că am reuşit echipă bună şi avem şanse să jucăm de la 
să marchez şi să aduc un punct echipei” a egal la egal cu orice echipă” a conchis Alin 
spus Dobrosavlevici după meci continuând Dobrosavlevici.
„Am început bine meciul dar din păcate nu 
ne-am ridicat la nivelul aşteptărilor noastre 
în prima repriză şi am făcut destule greşeli 
în defensivă. Le-am permis astfel celor de la 
Hermannstadt să aibă acele ocazii de gol”.

Fără înfrângere 
şi după etapa a 3-a!

Dan Alexa, despre Craiova: Trece printr-o periodă 
grea. Se vede că nu mai are acelaşi dinamism!

n Dunărea Călăraşi

Valentin Munteanu: Am crezut până la final!

n Dunărea Călăraşi

Alin Dobrosavlevici: În aceste 3 etape, 
am dovedit că suntem o echipă bună!

 „Secretul acestor rezultate înseamnă o bună 
organizare, agresivitate, ambiţie şi determinare, 
lucruri pe care ni le imprimă antrenorul Dan 
Alexa în timpul pregătirii noastre săptămânale” 

Alin Dobrosavlevici

majoritatea copiilor şi adolescenţilor Într-un spaţiu modern care 
din America, cei 2% care au oferă condiţii optime pentru 
supravieţuit dezvoltă diverse vizionarea unui spectacol 
superputeri care pot fi descrise doar 

cinematografic atât în format printr-o culoare: verde (super 
3D cât şi în format 2D puteţi inteligenţă), albastru (telekineză), 

galben (control asupra electricităţii), viziona în perioada 10 - 23 
portocaliu (putere asupra minţii) şi august 2018 filmele: 
roşu (controlul focului). Incredibilii 2(3D), 
Ruby Daly, o adolescentă de 16 ani, cu 

Supravieţuind pe mare(2D), puteri telekinetice, este trimisă la 
Minţi primejdioase (2D), Thurmond, un lagăr de detenţie 
Haideţi, Tineri Titani, la pentru copii ca ea. Ajutată de liga 

copiilor să scape din tabără, Ruby se film!(2D) şi MEG: Confruntare 
alătură unui grup de adolescenţi care în adâncuri (3D). Filmele vor fi 
încearcă să fugă din calea maleficului 

difuzate după cum urmează: guvern.

Rating: AP12 17 – 23 august
Premiera în România: 27.07.2018 Ora: 17:00 şi 20:00
„Supravieţuind pe mare” este Luni, doar la ora 20:00
inspirată din experienţa adevărată MEG: Confruntare în 
trăită de un cuplu aventurier ale cărui 

adâncuri - 3Dîntâlniri întâmplătoare îl conduce mai 
întâi către dragoste, apoi către Regia: Jon Turteltaub
aventura vieţii. Cu: Ruby Rose, Jason Statham, Robert 
Navigatori împătimiţi, Tami Oldham şi Taylor, Rainn Wilson, Jessica 
Richard Sharp, nu şi-au imaginat nicio McNamee
secundă că vor ajunge direct în Gen film: Acţiune,Horror,SF
mijlocul unuia dintre cele mai Durata: 113 minute
catastrofale uragane din istorie. După Premiera în România: 10.08.2018
trecerea furtunei, Tami se trezeşte 

Submarinul unei echipe de cercetatori 
într-o barcă serios avariată, lângă 

este atacat de o creatură marină 
partenerul ei grav rănit. Fără nicio cale 

uriaşă, despre care se ştia că 
de ajutor, tânăra trebuie să găsească 

dispăruse, iar acum a rămas avariată 
puterea şi hotărârea de a căuta soluţii Vineri, 10 august: ora 12:30 pe fundul Pacificului, fără posibilitate Vineri, 17 şi 24 august: de salvare pentru ea şi iubit.

de ieşire pentru echipaj. Cu puţin timp Sâmbătă, 11 august : ora 10:30 şi 
ora 12:30

la dispoziţie, Jonas Taylor (Jason 12:30
Sâmbătă, 18 şi 25 august: Statham) - scafandru profesionist Duminică, 12 august: ora 10:30 şi 

expert în salvări - este recrutat pentru ora 10:30 şi 12:3012:30
a conduce misiunea de salvare a Duminică, 19 şi 26 august: Incredibilii 2 - 3D cercetătorilor şi a întregului ocean de 

ora 10:30 şi 12:30 ameninţarea imparabilă a unui rechin (varianta dublată)
gigant preistoric, cunoscut sub Haideţi, Tineri Titani, la Regia: Brad Bird
numele de Megalodon. 

Cu: Samuel L. Jackson, Sophia Bush, film! - 2D (varianta dublată)
Holly Hunter, Craig T. Nelson, Sarah 

Regia: Aaron Horvath, Peter Rida 
Vowell, Huck Milner, Wu Tang Cling 

Michail
Clang 

Cu: Nicolas Cage, Kristen Bell, Will Gen film: Animaţie 
Arnett, Tara Strong, Scott Menville, Rating: AG 
Jimmy Kimmel   

Durata: 118 minute
Gen film: Animaţie Atunci când un nou personaj răuvoitor 
Rating: AGurzeşte un complot genial şi periculos, 

însă Helen nu reuşeşte să salveze Premiera în România: 17.08.2018
lumea, familia lor şi Frozone trebuie 

Se pare că toţi marii supereroi joacă în 
să găsească o modalitate de a lucra 

propriile lor filme - toţi, cu excepţia 
împreună din nou - ceea ce este mai 

celor cinci adolescenţi speciali şi 
uşor de zis decât de făcut, chiar şi 10 – 16 august curajoşi, cu puteri supranaturale şi un 
atunci când sunt toţi „incredibili”. Vor 

Ora: 17:00, respctiv 20:00 scop comun: să lupte împotriva 
reuşi aceştia să formeze o echipă şi să 

răului… În realitate, liderul Robin este Luni: titlul nu este proiectatsalveze împreună lumea?
hotărât să remedieze situaţia şi să fie 

Minţi primejdioase - 2D văzut ca un star, nu doar ca un ajutor. 
13 august Regia: Jennifer Yuh Dacă ar putea să ajungă la cel mai tare 
Ora: 20:00 regizor de filme de la Hollywood Cu: Amandla Stenberg, Miya Cech, 

pentru a-i observa, ar fi ideal. Dar, Harris Dickinson, Skylan BrooksSupravieţuind pe mare - 2D
atunci când grupul este direcţionat în Gen film: SF, ThrillerRegia: Baltasar Kormákur
mod greşit de un ticălos şi de planul 

Durata: 105 minuteCu: Shailene Woodley, Sam Claflin său malefic de a prelua controlul 
Premiera în România: 10.08.2018Gen film: Acţiune, Aventuri, Dramă asupra Pământului, lucrurile iau o 

Durata: 99 minute După ce o pandemie ucide turnură periculoasă. 

CINEMA 3D/2D Program Cinema 3D/2D Călăraşi în perioada 10 - 23 august 2018

Informaţii suplimentare: telefon: 0242-
312800 şi site:www.culturalcl.ro

Sediul: Parcul central, Bulevardul 1 Mai 
, nr. 5A

Preţul biletelor (acelaşi pt. filme 3D şi 
2D): 8 lei – copii cu vârste de maxim 14 
ani; 12 lei – persoane cu vârste peste 14 
ani. Nu se efectuează rezervări.

Biletele pot fi cumpărate cu o 
săptămână înainte de data 
spectacolului.

În zilele de luni filmul rulează începând 
cu ora 20.00.

Incredibilii 2 (3D), Supravieţuind pe mare (2D), Minţi primejdioase (2D), 
Haideţi, Tineri Titani, la film! (2D) şi MEG: Confruntare în adâncuri (3D)
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