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obiective mult mai „îndrăzneţe” şi care 
beneficiază şi de un buget mult mai 
generos.
Dunărea va da următorul examen la 
Călăraşi, sâmbătă, 25 august, de la ora 
18.00 fiind programat pe arena Ion Comşa 
duelul cu CSM Politehnica Iaşi, echipă care 
a învins vineri acasă pe FC Botoşani cu 2-1.

Astra Giurgiu -   
Dunărea Călăraşi 1-1

Au marcat: Neluţ Roşu (17' – pen.) / Silviu 
Pană (21')

Astra (1-4-1-4-1): 1. David Lazar – 70. 
Claudiu Belu, 6. Florin Bejan (25. Mike 
Cestor 51'), 27. Radu Crişan, 3. Risto 
Radunovic – 24 Filip Mrzljak – 10. Azdren 
Lllullaku, 95. Romario Moise (91 Dylan 
Bahamboula 46'), 13. Neluţ Roşu, 88. 

Până la pauză, Astra forţează, îşi crează cel Pe o căldură sufocantă s-a Julien Begue (96. Silviu Balaure 76') – 7. 
puţin 3 ocazii importante de gol, însă Denis Alibec.disputat sâmbăta trecută, la 
Straton&Co sunt la datorie astfel că prima 

Rezerve: 34. Cristian Nedelcovici – 15. Giurgiu, partida dintre Astra şi parte se încheie nedecis, 1-1
Robert Boboc, 19. Mihai Butean, 17. Dunărea Călăraşi, duelul contând Repriza secundă e plină de surprize. În 
Laurenţiu Buş.

minutul 64, vedeta gazdelor, Denis Alibec pentru etapa a 5-a a noului sezon 
Antrenor: Marius Măldărăşanu.încasează cartonaşul galben pe care-l vede al ligii I Betano. Încă o confruntare 
Dunărea (1-4-3-3): 25. Cătălin Straton – pentru a doua oară, şi implicit şi pe cel 

de top pentru elevii lui Dan Alexa 23. Filip Gligorov, 28. Ionuţ Balaur, 17. Alin roşu în minutul 73 după un fault 
care au început bine, calculat, ba Dobrosavlevici (cpt.) (26. Aitor Monroy „grosolan” asupra lui Denis Ispas. Tot 

61'), 44. Denis Ispas – 4. Cristi Puşcaş, 5. Ispas avea să provoace şi a doua eliminare chiar precaut, jocul pe Marin 
Gabriel Simion, 15. Silviu Pană (21. din tabăra Astrei după nici 2 minute. Intrat Anastasovici. 
Hamidou Keyta 67') – 11. Bodo Kanda, 29. la pauză în locul lui Romario Moise, Dylan 
Ndiaye Mediop, 10. Valentin Munteanu Bahamboula „îl busculează” rău pe Astra a intrat repede în joc şi după câteva 
(89. Georgian Honciu 62').fundaşul nostru stânga, în jumătatea încercări eşuate a deschis scorul în 

proprie, iar Cătălin Buşi, centralul partidei, Rezerve: 1. Cezar Lungu – 9. Nicolae minutul 17. Risto Radunovici a centrat de 
îi arată direct cartonaşul roşu. Carnat, 19. Valentin Alexandru, 27. Gaston pe stânga în careu, balonul a fost deviat 
Astra rămâne în 9 şi mai avea în faţă cel Mendy.de francezul Julien Begue până în 
puţin 15 minute de care echipa noastră n-marginea careului de 6 metri până la Antrenor: Dan Alexa.
a profitat. Partida se încheie la egalitate, Azdren Llullaku care a fost faultat de Denis Arbitru: Cătălin Buşi (Rm. Vâlcea). 1-1 iar Dunărea trece de puţin pe lângă o Ispas. Penalty acordat de centralul Asistenţi: Vladimir Urzică (Piatra Neamţ), surpriză de toată frumuseţea.vâlcean, Cătălin Buşi şi transformat cu Ovidiu Arsuoaiei (Piatra Neamţ). Rezervă: 

precizie de Neluţ Roşu. „Galben – albaştrii” au trecut cu bine Cătălin Popa (Piteşti).
peste „episodul nefericit” cu Craiova iar Moment dificil pentru echipa noastră care 

Observatori: Adrian Vidan (Bucureşti). sâmbătă, cu puţin curaj ar fi putut pleca şi-a revenit, din fericire, destul de repede. 
Marian Petrache (Săbăreni – LPF)chiar cu toate cele 3 puncte de la Giurgiu. Pe contraatac, Bodo Kanda a trimis din 
Cartonaşe galbene: J. Begue (30'), D. Evident dacă ar fi fructificat şi dreapta în careu, mingea deviată de Filip 
Alibec (64', 73'), N. Roşu (65'), R. Crişan superioritatea numerică din ultimele 20 Mrzljak a ajuns la Gligorov care a centrat 
(67') / D. Ispas (16'), S. Pană (36'), F. de minute ale confruntării.în zona centrală la 2-3 metri de careului 
Gligorov (52'), Cr. Puşcaş (64')mic de unde Silviu Pană (frumos debut Dar şi un punct este extrem de preţios, 
Cartonaşe roşii: D. Alibec (73'), D. pentru Dunărea în L1!) a reluat cu capul mai ales că a fost obţinut şi în deplasare, 
Bahamboula (75')direct în plasă! Şi pe tabelă scrie 1-1! pe terenul campioanei din 2016 care are 

Vinerea trecută a avut loc la sediul FRF Echipa antrenată de Marian Şotârcă va debuta şi 
stabilirea calendarului competiţional al noii în faţa suporterilor în etapa a 3-a când va întâlni 
ediţii a ligii I. În prima etapă, programată pe 8 o altă echipă cu pretenţii, Imperial WET 
septembrie, Asociaţia Futsal Club Dunărea Miercurea Ciuc.
Călăraşi va debuta la Buzău, acolo unde va Urmează deplasarea în Moldova pentru meciul 
întâlni pe Luceafărul, echipă nou – promovată. de la Iaşi cu CSM Politehnica.
Cealaltă formaţie nou – promovată este CFF În etapa a 5-a, Dunărea va juca acasă cu echipa 
Clujana. clujană, CFF Clujana, promovată în L1.
Bukovina Vicov, clasată în sezonul trecut pe 5 în În etapa a 6-a un alt duel cu o nou – promovată, 
topul ligii a 2-a va evolua în primul eşalon Bukovina Vicov, partida desfăşurându-se în 
ocupând locul lăsat liber de Spicom Sf. Gheorghe deplasare.
care s-a retras din competiţie. Liga I va aduna la Ultimele 3 etape ale turului sunt de foc. Mai 
start 10 echipe întâi vine la Călăraşi finalista ultimei ediţii a 
Etapa I / 8 - 9 septembrie Cupei României, Autobergamo Deva (et. 8) după 
Bukovina Vicov – Informatica Timişoara care echipa noastră se va deplasa la Odorheiu 
Autobergamo Deva – CFF Clujana Secuiesc pentru meciul cu FK. În ultima rundă a 

turului, Dunărea îşi va măsura forţele cu FK Odorheiu Secuiesc – CSM Poli Iaşi
vicecampioana, United Galaţi.United Galaţi – Imperial WET M. Ciuc

Luceafărul Oradea – Dunărea Călăraşi n Dunărea / Program jocuri TUR
Et. 1 Luceafărul Buzău – Dunărea Călăraşi

Programul Dunării în turul Et. 2 Informatica Timişoara – Dunărea Călăraşi
Et. 3 Dunărea Călăraşi – Imperial WET Miercurea noului sezon al ligii I
Ciuc

Asociaţia Futsal Club Dunărea Călăraşi se va Et. 4 CSM Politehnica Iaşi – Dunărea Călăraşi
alinia la startul noii ediţii a ligii I urmând ca în 

Et. 5 Dunărea Călăraşi – CFF Clujanaprima etapă să joace în deplasare cu o nou – 
Et. 6 Bukovina Vicov – Dunărea Călăraşipromovată, Luceafărul Buzău.
Et. 7 Dunărea Călăraşi – Autobergamo DevaÎn runda a 2-a, Dunărea se va deplasa la 
Et. 8 FK Odorheiu Secuiesc – Dunărea CălăraşiTimişoara pentru partida cu Informatica, numeni 

alta decât „supercampioana” sezonului trecut. Et. 9 Dunărea Călăraşi – United Galaţi

n Liga I Betano /  Et. 5: Astra Giurgiu - Dunărea Călăraşi 1-1 (1-1)

Clasament

Etapa a 5-a / Rezultate
Politehnica Iaşi - FC Botoşani 2-1
Au marcat: A. Cristea (30', 35') / M. Roman II (56')
Astra Giurgiu - Dunărea Călăraşi 1-1
Au marcat: Roşu (17' – pen.) / S. Pană (21')
FC Viitorul - Gaz Metan Mediaş 2-0
Au marcat: Drăguş (29'), Creţu (86')
FCSB - Sepsi OSK Sf. Gheorghe 2-0
Au marcat: Gnohere (81'), Coman (85')
CFR  Cluj – Dinamo Bucureşti 3-1
Au marcat: Ţucudean (66', 78'), Omrani (73') / Popescu 
(61')
FC Hermannstadt - FC Voluntari 4-0
Au marcat: Tsoumou (29', 34'), Tătar (38'), Petrescu (68')
U Craiova - CS Concordia 0-1
A marcat: Gorobsov (81')

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

l Vineri, 24 august
Ora 21.00 Concordia Chiajna – Astra Giurgiu
l Sâmbată, 25 august
Ora 18.00 Dunărea Călăraşi - CSM Politehnica Iaşi
Ora 21.00 Dinamo Bucureşti – FC Hermannstadt
l Duminică, 26 august
Ora 18.00 Gaz Metan Mediaş – CFR Cluj
Ora 21.00 FC Viitorul - FCSB
l Luni, 27 august
Ora 18.00 FC Botoşani – Sepsi OSK Sf. Gheorghe
Ora 21.00 FC Voluntari – U Craiova 1948 CS
Partidele vor fi transmise în direct de LOOK TV / PLUS, 
DIGISPORT şi TELEKOMSPORT.

Etapa a 6-a

Dunărea rezistă în faţa campioanelor. După ce a învins-o pe FC 
Viitorul (campioana din 2017, scor 0-1) şi a terminat la 
egalitate duelul cu CFR Cluj (campioana din 2018, scor 0-0), 
echipa noastră a remizat sâmbătă la Giurgiu cu Astra (scor 1-1), 
campioana din 2016, ratând însă o bună oportunitate de a 
câştiga toate cele 3 puncte dacă ar fi fructificat momentul ivit 
din minutul 75 când giurgiuvenii au rămas în 9 jucători! 
Preşedintele executiv, Florin Brişan consideră că doar lipsa de 
experienţă a jucătorilor a făcut ca Dunărea să nu producă 
marea surpriză şi anume obţinerea celor 3 puncte puse la 
bătaie. “Aşa cum spuneam înainte de meci, am plecat spre 
Giurgiu cu gândul de a face o surpriză acolo. Am remizat cu 
Astra (scor 1-1), am avut momente bune de joc şi puteam 
chiar să şi câştigăm dacă am fi atacat mult mai mult în 
ultimele 20 de minute de joc când practic am avut 
superioritate numerică. Cred că doar lipsa de experienţă şi de 
curaj a unora dintre băieţii nostri a făcut ca tabela la final să 
nu indice un rezultat favorabil nouă. Dar şi un egal este 
binevenit mai ales că am reuşit să trecem cu brio peste cele 3 
mari examene cu campioanele din ultimii ani. După 5 etape 
am adunat 6 puncte foarte importante şi sper să creştem de 
la meci la meci mai ales din punct de vedere mental” a 
declarat Brişan care a continuat “Urmează meciul cu Poli Iaşi, 
un adversar redutabil care va veni la Călăraşi cu moralul 
ridicat după victoria obţinută acasă cu FC Botoşani. Îmi 
doresc ca publicul să fie prezent în număr cât mai mare şi 
împreună să ne bucurăm şi de prima victorie a Dunării, pe 
teren propriu.”
Partida Dunărea Călăraşi – CSM Politehnica Iaşi se va desfăşura 
sâmbătă, 25 august, de la ora 18.00.

Dunărea Călăraşi a obţinut o remiză în cele 2 eliminări, n-am putut, practic, 
partida de la Giurgiu cu Astra, din cadrul schimba nimic în plan ofensiv dar şi aşa 
etapei a 5-a, scor 1-1 însă rezultatul nu-l trebuia să deţinem controlul total chiar 
mulţumeşte pe antrenorul Dan Alexa care a dacă Astra s-a apărat cu 8 jucători. Trebuia 
declarat imediat după meci că elevii săi au să punem presiune pe ei, să avem ocazii. 
ratat oportunitatea de a pleca chiar cu Au fost prea puţine în minutele rămase” a 
toate cele 3 puncte după ce giurgiuvenii au spus Dan Alexa la flash – interviu.
rămas în 9 jucători din minutul 75. „Nu Tehnicianul Dunării a mai adăugat că „Aş 
sunt mulţumit de rezultat. Am avut vrea să văd la jucătorii mei curaj, 
posibilitatea să jucăm 20 de minute cu 2 personalitate. Dacă aveam o altă abordare 
oameni în plus. Am fost modeşti în după eliminarea celui de-al doilea jucător, 
exprimare. Asta e nemulţumirea mea! peste cap. A trebuit să schimb în linia aş fi fost mulţumit. Din păcate, mă 
Făcusem cele 3 schimbări înainte de cele defensivă, să improvizez cu Puşcaş, să nemulţumeşte faptul că încă avem o 
două eliminări şi mi-a fost fost foarte greu schimb sistemul de joc. Apoi am forţat cu mentalitate de echipă mică. Astăzi am 
să mai schimb ceva. Din păcate, Keyta pentru că Pană venea după o pauză ratat oportunitatea de a pleca cu cele 3 
accidentarea lui Dobrosavlevici ne-a dat lungă şi nu mai putea ţine ritmul. După puncte”.

Tânărul mijlocaş, Nicolae Carnat, va îmbrăca Nicolae Carnat (185 cm) s-a născut la Mihalţ 
pentru un sezon tricoul Dunării, el figurând (jud. Alba), pe 8 aprilie 1998. Poate evolua ca 
sâmbătă şi pe lista de rezerve a echipei extremă dreapta dar şi în centrul ofensivei. A 
noastre pentru partida de la Giurgiu cu Astra. început să joace fotbal la Unirea Alba Iulia 
În vârstă de 20 de ani, Carnat a evoluat după care a ajuns la Academia Gheorghe 
ultima oară în Anglia la Wolverhampton Hagi fiind unul dintre cei mai buni jucători. 
Wanderers U23. „Nicu este un tânăr jucător Pentru calităţile sale s-a transferat în Anglia, 
cu foarte multe calităţi. Este tehnic, bătăios evoluând la echipele de juniori ale celor de la 
şi este destul de rapid când are mingea la Wolverhampton Wanderers: Wolves U18 
picior. Deşi a venit de puţine zile, antrenorul (22.08.2014-31.12.2016), Wolves U23 
Dan Alexa l-a trecut pe foaie în partida de la (01.01.2017 – 10.07.2017). În vara anului 
Giurgiu. Sper să-l vedem în teren cât mai 2017, este împrumutat în liga a 2-a daneză la 
repede şi să devină un component de bază Esbjerg fB, club la care evolueauă şi fostul 
al Dunării. Îi urez mult succes la Călăraşi!” a atacant al UTA-ei, Adrian Petre. Până să vină 
declarat preşedintele executiv al „galben – la Călăraşi, Nicu a jucat, în acest an, pentru 
albaştrilor”, Florin Brişan. Wolves U23.

Remiză 
importantă la Giurgiu!

Transferat în această vară de la FC Voluntari, care este neînvinsă în acest campionat. E 
Ionuţ Balaur (29 de ani) a jucat sâmbătă, în normal să fim bucuroşi” a spus imediat 
centrul defensivei, pentru prima oară sub după finalul partidei Balaur care a mai 
tricoul Dunării, fiind integralist în jocul cu adăugat „I-am simţit pe colegi foarte 
Astra, încheiat nedecis, 1-1. „Am avut ceva determinaţi. Cred că echipa poate obţine 
emoţii. Mă bucur că nu am pierdut şi am rezultate bune doar prin dăruire şi o 
reuşit să scoatem un egal pe terenul Astrei determinare foarte mare”.

Ionuţ Balaur: 
Am avut ceva 
emoţii!

n Dunărea Călăraşi

Fl. Brişan: Lipsa de experienţă a 
făcut ca Dunărea să nu producă 

o mare surpriză la Giurgiu

Dan Alexa, după meciul cu Astra: Nu sunt mulţumit de rezultat!

Dunărea l-a transferat pe Nicolae Carnat!

Silviu Pană a fost inclus de revista LPF în echipa 
ideală a rundei a 5-a. Mijlocaşul Dunării a avut o 
evoluţie destul de bună la Giurgiu în partida cu 
Astra, marcând şi golul “galben – albaştrilor” în 
minutul 21.

Silviu Pană este al 3-lea jucător al Dunării după Cătălin Straton 
(de 2 ori, în etapele 1 şi 2) şi Alin Dobrosavlevici (etapa a 3-a) 
care figurează în cel mai “11” întocmit de publicaţia editată de 
Liga Profesionistă de Fotbal.
Iată mai joc componenţa echipei ideală a etapei a 5-a:
n PORTAR
Alessandro Caparco (Concordia / 34 de ani / 5 jocuri) - A avut 
mai multe intervenţii prin care a ţinut poarta neatinsă. Este un 
portar experimentat, iar asta s-a văzut şi la Craiova, de unde 
Concordia s-a întors în premieră cu toate punctele.
n FUNDAŞI
Mihai Bălaşa (FCSB / 23 de ani / 4 jocuri) - Remarcabil modul 
cum şi-a coordonat defensiva, total schimbată de Nicolae Dică. 
Un fundaş cu un plasament foarte bun.
Bogdan Ţîru (Viitorul / 24 de ani / 4 jocuri) - A dominat 
jumătatea proprie, unde a câştigat toate duelurile cu jucătorii 
adverşi. Deşi are doar 24 de ani, se află la al șaptelea sezon pe 
prima scenă.
Mario Camora (CFR Cluj / 31 de ani / 5 jocuri) – Urcările sale în 
ofensivă au pus mari probleme adversarilor. A fost al 213-lea 
meci jucat pe prima scenă în tricoul ardelenilor.
n MIJLOCAŞI
Abdel Omrani (CFR Cluj / 25 de ani / 5 jocuri) - A continuat 
forma bună din acest început de sezon competiţional cu un gol 
şi o pasă decisivă. În total, a punctat de trei ori şi a oferit patru 
pase decisive în meciurile jucate în acest sezon.
Silviu Pană (Dunărea / 26 de ani / un joc) - A marcat în Liga 1 
după mai bine de patru ani, precedenta reuşită consemnându-
se în mai 2014, în Săgeata Năvodari - CFR 2-1. A avut o evoluţie 
lăudabilă, contribuind astfel la un nou punct scos de călărăşeni.
Nicolas Gorobsov (Concordia / 28 de ani / 5 jocuri) - A înscris 
singurul gol al meciului de pe "Ion Oblemenco", reuşita sa 
venind în urma unei execuţii de clasă. Este un fotbalist care 
consumă multă energie pe durata unei partide.
Juvhel Tsoumou (FC Hermannstadt / 27 de ani / 4 jocuri) - A 
fost surpriza plăcută a aceste runde. Graţie celor două goluri 
înscrise de fostul jucător al celor de la Eintracht Frankfurt, 
sibienii au reuşit scorul etapei.
n ATACANŢI
Andrei Cristea (Poli Iaşi / 34 de ani / 5 jocuri) - Experimentatul 
vârf al ieşenilor a decis derby-ul Moldovei cu două execuţii 
spectaculoase. S-a apropiat la doar patru lungimi de o bornă 
istorică, 100 de goluri pe prima scenă!
George Ţucudean (CFR Cluj / 27 de ani / 5 jocuri) - A reuşit o 
dublă prin care a întors rezultatul, contribuind astfel la un nou 
succes bifat de clujeni în Liga 1. A ajus la 50 de goluri în 159 de 
jocuri disputate în principala competiţie internă din România.
Denis Drăguş (Viitorul / 19 ani / 5 jocuri) - A înscris unul dintre 
cele mai frumoase goluri din acest început de sezon. 
Remarcabile prestaţiile atacantului care a punctat de șase ori în 
cele nouă jocuri disputate în toate competiţiile din stagiunea 
curentă.
n ANTRENORUL ETAPEI:
Ionuţ Badea (Concordia / 42 de ani) - După un început dificil, a 
legat două victorii consecutive şi a dus echipa în prima jumătate 
a clasamentului. În plus, ilfovenii sunt într-o vizibilă creştere de 
formă.                                                                      (Sursa www.lpf.ro)

Pentru prima oară în 
tricoul Dunării de când a 
promovat în liga I, Silviu 
Pană şi-a trecut numele 
şi pe lista marcatorilor în 
partida pe care echipa 
noastră a remizat-o la 
Giurgiu cu Astra în 
cadrul etapei a 5-a. 
Mijlocaşul care luna 
viitoare va împlini 28 de 
ani a înscris cu capul în 
minutul 21, egalând 
situaţia de pe tabelă.

În acel sezon, Pană şi-a mai Scurt CV: 
Pană a revenit cu gol în liga I trecut în cont o reuşită, mai Silviu Gabriel Pană. după aproape 51 de luni. Mai exact la Galaţi în partida cu 
exact 4 ani şi 3 luni fără 3 zile. S-a născut la Bucureşti pe 24 Oţelul, din runda a 29-a 
Ultima sa reuşită datează din septembrie 1991. A jucat la (min.58), Săgeata câştigând cu 
21 mai 2014 când echipa la Concordia Chiajna (2009-1-0. 
care evolua, Săgeata Năvodari 2013. A marcat 3 goluri în 

Din păcate pentru el, la finele câştiga cu 2-1 partida din ediţia 2012-2013), Săgeata 
acelui sezon, Săgeata avea să ultima rundă, a 34-a, cu CFR Năvodari (2013 – 2014), FC 
retrogradeze alături de FC Cluj, desfăşurată la Constanţa Viitorul (2014 – 2015), 
Braşov, ACS Poli Timişoara şi pe stadionul Farul. Pană a Concordia (2015-2016), FC 
Corona Braşov.deschis scorul în minutul 5. Braşov (2015 – 2016), Olimpia 
În cele 78 de meciuri Colegul său Milos Deletic l-a Satu Mare (2016 – 2017), 
disputate în L1, de-a lungul majorat în minutul 29, clujenii Dunărea (din 2017). Are 78 de 
timpului, Pană a marcat de 6 reducând din diferenţă prin meciuri jucate în liga I, 
ori.Ciprian Deac, în minutul 56. marcând 6 goluri.

S-a scurs deja mai bine o treime din prima parte a sezonului 2018 – Denis Ispas: 3 jocuri / 270 minute (90+90+0+0+90)
2019 al ligii I Betano. Dunărea Călăraşi a obţinut până acum o Gaston Mendy: 3 jocuri / 193 minute (13+0+90+90+0)
victorie, 3 egaluri şi o înfrângere, duelându-se succesiv cu FC Alin Şeroni: 1 joc / 12 minute (0+0+0+12+0)
Viitorul (campioana din 2017 – scor 0-1, în deplasare), CFR Cluj Cristi Puşcaş: 5 jocuri / 438 minute (90+78+90+90+90)
(campioana din 2018 – scor 0-0, acasă), FC Hermannstadt (finalista 

Aitor Monroy: 4 jocuri / 268 minute (90+90+0+59+29)Cupei României – scor 1-1, în deplasare), U Craiova (câştigătoarea 
Stelian Cucu: 2 jocuri / 57 minute (0+12+45+0+0)Cupei – scor 1-3, acasă) şi Astra Giurgiu (campioana din 2016 – scor 
Valentin Munteanu: 4 jocuri / 216 minute (77+0+45+32+62)1-1)
Gaetan Missi Mezu: 3 jocuri / 158 minute (30+70+0+58+0)

Antrenorul Dan Alexa a utilizat nu mai puţin de 24 de jucători doar 2 
Georgian Honciu: 4 jocuri / 198 minute (60+20+90+0+28)dintre ei fiind integralişti. E vorba de portarul, Cătălin Straton (inclus 
Marian Drăghiceanu: 2 jocuri / 91 minute (60+31+0+0+0)în primele 2 etape în echipa ideală) şi fundaşul dreapta, Filip 
Gabriel Simion: 4 jocuri / 269 minute (30+59+0+90+90)Gligorov.
Laurenţiu Marinescu: 1 joc / 31 minute (0+0+0+31+0)N-au evoluat până acum nici un minut: portarii, Cezar Lungu şi 

Gabriel Popa; fundaşul, Ionuţ Ţenea şi mijlocaşii, Alexandru Dincă şi Bodo Kanda: 4 jocuri / 303 minute (0+90+45+78+90)
Nicolae Carnat. Valentin Alexandru: 3 jocuri / 225 minute (90+90+45+0+0)

Ndiaye Mediop: 3 jocuri / 270 de minute (0+0+90+90+90) 
Alin Babei: 1 joc / 68 minute (0+0+68+0+0)

Cătălin Straton: 5 jocuri / 450 minute (90+90+90+90+90) Lucian Buzan: 1 joc / 22 minute (0+0+22+0+0)
Filip Gligorov: 5 jocuri / 450 minute (90+90+90+90+90) Ionuţ Balaur: 1 joc / 90 minute (0+0+0+0+90)
Bogdan Şandru: 4 jocuri / 360 minute (90+90+90+90+0) Silviu Pană: 1 joc / 67 minute (0+0+0+0+67)
Alin Dobrosavlevici: 5 jocuri / 421 minute (90+90+90+90+61) Hamidou Keyta: 1 joc / 23 minute (0+0+0+0+23)

n Jucătorii utilizaţi

De două săptămâni, echipa de futsal AFC jucătorul cu dublă naţionalitate braziliano – 
Dunărea Călăraşi a dat startul pregătirilor portugheză, Thyago Monteiro Augusto (a 

împlinit 26 de ani pe 8 iulie)”. a continuat Şoty.pentru noul sezon al ligii I. Antrenorul Marian 
Şotârcă a declarat pentru www.arenamedia.ro În altă ordine de idei, Dunărea va participa 
că în această vară din pricina incertitudinilor duminică, 26 august la cea de-a 2-a ediţie a 
legate chiar de existenţa echipei au părăsit Cupei Buzăului la care vor mai fi prezente 
gruparea de la malul Borcei jucătorii sârbi, formaţiile Gloria Buzău, Fortius Buzău şi United 
Predrag Jovanovic şi Stefan Krstic, ambii Galaţi.
internaţionali. „De asemenea nu vom mai miza 

„Galben – albaştrii” vor debuta în liga I pe 8 pe serviciile lui Florin Lazăr iar Rodrigo Coelho 
septembrie la Buzău acolo unde vor întâlni pe 

pare interesat de o carieră în fotbal” a spus 
nou – promovata, Luceafărul. „Sperăm ca până 

Şotârcă.
pe 6 septembrie să putem obţine de la MTS 

În schimb Dunărea a obţinut semnăturile a doi Certificatul de Identitate Sportivă pentru 
jucători spanioli. „E vorba de portarul Igor Asociaţia Futsal Club Dunărea Călăraşi ca să 
Garcia Fernandez (născut pe 4 septembrie putem evolua în L1. Suntem încrezători că 
1992) şi de jucătorul Yanez Alberto Galan lucrurile se vor aşeza  ca să ne putem 
(născut pe 8 septembrie 1990). Foarte probabil desfăşura activitatea în condiţii bune” 
în zilele imediat următoare va semna cu noi şi subliniază Marian Şotârcă.

n Dunărea Călăraşi

A revenit cu gol în liga I după 51 de luni!

Dunărea a smuls o remiză 
Astrei la Giurgiu, scor 1-1, golul 
echipei noastre fiind marcat în 
minutul 21 de Silviu Pană care a 
reluat excelent cu capul o 
centrare a lui Filip Gligorov. La 
primul său joc de când Dunărea 
a promovat în Liga I, Pană a stat 
în teren 67 de minute fiind 
înlocuit cu francezul Hamidou 
Keyta. „A fost primul meci 
după o lungă perioadă. M-am 
simţit bine. Încet – încet, sper 
să joc cât mai mult şi să-mi ajut 
echipa” a spus după meci Pană 
care consideră că Dunărea 
putea fructifica superioritatea 
numerică de care „s-a bucurat” 
20 de minute şi să transforme 
remiza în victorie. „Noi am 
venit aici să obţinem punct sau 
puncte. Dar din ce s-a 
întâmplat în ultimele 20 de 
minute când au rămas în 
inferioritate numerică, puteam 
să câştigăm. N-am fost mai 
decişi în faţa porţii şi din 
păcate n-am obţinut cele 3 
puncte” a mai adăugat 
mijlocaşul Dunării.

Silviu Pană: 
Puteam să 
câştigăm

24 de jucători utilizaţi în primele 5 etape

Silviu Pană, în echipa 
ideală a etapei a 5-a!

n Futsal

Dunărea va debuta, la Buzău 
în noul sezon al ligii I

Doi spanioli şi un braziliano - portughez vor 
juca pentru Dunărea în noul sezon al ligii I

Yanez Alberto Galan Igor Garcia Fernandez Thyago Augusto Monteiro
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obiective mult mai „îndrăzneţe” şi care 
beneficiază şi de un buget mult mai 
generos.
Dunărea va da următorul examen la 
Călăraşi, sâmbătă, 25 august, de la ora 
18.00 fiind programat pe arena Ion Comşa 
duelul cu CSM Politehnica Iaşi, echipă care 
a învins vineri acasă pe FC Botoşani cu 2-1.

Astra Giurgiu -   
Dunărea Călăraşi 1-1

Au marcat: Neluţ Roşu (17' – pen.) / Silviu 
Pană (21')

Astra (1-4-1-4-1): 1. David Lazar – 70. 
Claudiu Belu, 6. Florin Bejan (25. Mike 
Cestor 51'), 27. Radu Crişan, 3. Risto 
Radunovic – 24 Filip Mrzljak – 10. Azdren 
Lllullaku, 95. Romario Moise (91 Dylan 
Bahamboula 46'), 13. Neluţ Roşu, 88. 

Până la pauză, Astra forţează, îşi crează cel Pe o căldură sufocantă s-a Julien Begue (96. Silviu Balaure 76') – 7. 
puţin 3 ocazii importante de gol, însă Denis Alibec.disputat sâmbăta trecută, la 
Straton&Co sunt la datorie astfel că prima 

Rezerve: 34. Cristian Nedelcovici – 15. Giurgiu, partida dintre Astra şi parte se încheie nedecis, 1-1
Robert Boboc, 19. Mihai Butean, 17. Dunărea Călăraşi, duelul contând Repriza secundă e plină de surprize. În 
Laurenţiu Buş.

minutul 64, vedeta gazdelor, Denis Alibec pentru etapa a 5-a a noului sezon 
Antrenor: Marius Măldărăşanu.încasează cartonaşul galben pe care-l vede al ligii I Betano. Încă o confruntare 
Dunărea (1-4-3-3): 25. Cătălin Straton – pentru a doua oară, şi implicit şi pe cel 

de top pentru elevii lui Dan Alexa 23. Filip Gligorov, 28. Ionuţ Balaur, 17. Alin roşu în minutul 73 după un fault 
care au început bine, calculat, ba Dobrosavlevici (cpt.) (26. Aitor Monroy „grosolan” asupra lui Denis Ispas. Tot 

61'), 44. Denis Ispas – 4. Cristi Puşcaş, 5. Ispas avea să provoace şi a doua eliminare chiar precaut, jocul pe Marin 
Gabriel Simion, 15. Silviu Pană (21. din tabăra Astrei după nici 2 minute. Intrat Anastasovici. 
Hamidou Keyta 67') – 11. Bodo Kanda, 29. la pauză în locul lui Romario Moise, Dylan 
Ndiaye Mediop, 10. Valentin Munteanu Bahamboula „îl busculează” rău pe Astra a intrat repede în joc şi după câteva 
(89. Georgian Honciu 62').fundaşul nostru stânga, în jumătatea încercări eşuate a deschis scorul în 

proprie, iar Cătălin Buşi, centralul partidei, Rezerve: 1. Cezar Lungu – 9. Nicolae minutul 17. Risto Radunovici a centrat de 
îi arată direct cartonaşul roşu. Carnat, 19. Valentin Alexandru, 27. Gaston pe stânga în careu, balonul a fost deviat 
Astra rămâne în 9 şi mai avea în faţă cel Mendy.de francezul Julien Begue până în 
puţin 15 minute de care echipa noastră n-marginea careului de 6 metri până la Antrenor: Dan Alexa.
a profitat. Partida se încheie la egalitate, Azdren Llullaku care a fost faultat de Denis Arbitru: Cătălin Buşi (Rm. Vâlcea). 1-1 iar Dunărea trece de puţin pe lângă o Ispas. Penalty acordat de centralul Asistenţi: Vladimir Urzică (Piatra Neamţ), surpriză de toată frumuseţea.vâlcean, Cătălin Buşi şi transformat cu Ovidiu Arsuoaiei (Piatra Neamţ). Rezervă: 

precizie de Neluţ Roşu. „Galben – albaştrii” au trecut cu bine Cătălin Popa (Piteşti).
peste „episodul nefericit” cu Craiova iar Moment dificil pentru echipa noastră care 

Observatori: Adrian Vidan (Bucureşti). sâmbătă, cu puţin curaj ar fi putut pleca şi-a revenit, din fericire, destul de repede. 
Marian Petrache (Săbăreni – LPF)chiar cu toate cele 3 puncte de la Giurgiu. Pe contraatac, Bodo Kanda a trimis din 
Cartonaşe galbene: J. Begue (30'), D. Evident dacă ar fi fructificat şi dreapta în careu, mingea deviată de Filip 
Alibec (64', 73'), N. Roşu (65'), R. Crişan superioritatea numerică din ultimele 20 Mrzljak a ajuns la Gligorov care a centrat 
(67') / D. Ispas (16'), S. Pană (36'), F. de minute ale confruntării.în zona centrală la 2-3 metri de careului 
Gligorov (52'), Cr. Puşcaş (64')mic de unde Silviu Pană (frumos debut Dar şi un punct este extrem de preţios, 
Cartonaşe roşii: D. Alibec (73'), D. pentru Dunărea în L1!) a reluat cu capul mai ales că a fost obţinut şi în deplasare, 
Bahamboula (75')direct în plasă! Şi pe tabelă scrie 1-1! pe terenul campioanei din 2016 care are 

Vinerea trecută a avut loc la sediul FRF Echipa antrenată de Marian Şotârcă va debuta şi 
stabilirea calendarului competiţional al noii în faţa suporterilor în etapa a 3-a când va întâlni 
ediţii a ligii I. În prima etapă, programată pe 8 o altă echipă cu pretenţii, Imperial WET 
septembrie, Asociaţia Futsal Club Dunărea Miercurea Ciuc.
Călăraşi va debuta la Buzău, acolo unde va Urmează deplasarea în Moldova pentru meciul 
întâlni pe Luceafărul, echipă nou – promovată. de la Iaşi cu CSM Politehnica.
Cealaltă formaţie nou – promovată este CFF În etapa a 5-a, Dunărea va juca acasă cu echipa 
Clujana. clujană, CFF Clujana, promovată în L1.
Bukovina Vicov, clasată în sezonul trecut pe 5 în În etapa a 6-a un alt duel cu o nou – promovată, 
topul ligii a 2-a va evolua în primul eşalon Bukovina Vicov, partida desfăşurându-se în 
ocupând locul lăsat liber de Spicom Sf. Gheorghe deplasare.
care s-a retras din competiţie. Liga I va aduna la Ultimele 3 etape ale turului sunt de foc. Mai 
start 10 echipe întâi vine la Călăraşi finalista ultimei ediţii a 
Etapa I / 8 - 9 septembrie Cupei României, Autobergamo Deva (et. 8) după 
Bukovina Vicov – Informatica Timişoara care echipa noastră se va deplasa la Odorheiu 
Autobergamo Deva – CFF Clujana Secuiesc pentru meciul cu FK. În ultima rundă a 

turului, Dunărea îşi va măsura forţele cu FK Odorheiu Secuiesc – CSM Poli Iaşi
vicecampioana, United Galaţi.United Galaţi – Imperial WET M. Ciuc

Luceafărul Oradea – Dunărea Călăraşi n Dunărea / Program jocuri TUR
Et. 1 Luceafărul Buzău – Dunărea Călăraşi

Programul Dunării în turul Et. 2 Informatica Timişoara – Dunărea Călăraşi
Et. 3 Dunărea Călăraşi – Imperial WET Miercurea noului sezon al ligii I
Ciuc

Asociaţia Futsal Club Dunărea Călăraşi se va Et. 4 CSM Politehnica Iaşi – Dunărea Călăraşi
alinia la startul noii ediţii a ligii I urmând ca în 

Et. 5 Dunărea Călăraşi – CFF Clujanaprima etapă să joace în deplasare cu o nou – 
Et. 6 Bukovina Vicov – Dunărea Călăraşipromovată, Luceafărul Buzău.
Et. 7 Dunărea Călăraşi – Autobergamo DevaÎn runda a 2-a, Dunărea se va deplasa la 
Et. 8 FK Odorheiu Secuiesc – Dunărea CălăraşiTimişoara pentru partida cu Informatica, numeni 

alta decât „supercampioana” sezonului trecut. Et. 9 Dunărea Călăraşi – United Galaţi

n Liga I Betano /  Et. 5: Astra Giurgiu - Dunărea Călăraşi 1-1 (1-1)

Clasament

Etapa a 5-a / Rezultate
Politehnica Iaşi - FC Botoşani 2-1
Au marcat: A. Cristea (30', 35') / M. Roman II (56')
Astra Giurgiu - Dunărea Călăraşi 1-1
Au marcat: Roşu (17' – pen.) / S. Pană (21')
FC Viitorul - Gaz Metan Mediaş 2-0
Au marcat: Drăguş (29'), Creţu (86')
FCSB - Sepsi OSK Sf. Gheorghe 2-0
Au marcat: Gnohere (81'), Coman (85')
CFR  Cluj – Dinamo Bucureşti 3-1
Au marcat: Ţucudean (66', 78'), Omrani (73') / Popescu 
(61')
FC Hermannstadt - FC Voluntari 4-0
Au marcat: Tsoumou (29', 34'), Tătar (38'), Petrescu (68')
U Craiova - CS Concordia 0-1
A marcat: Gorobsov (81')

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

l Vineri, 24 august
Ora 21.00 Concordia Chiajna – Astra Giurgiu
l Sâmbată, 25 august
Ora 18.00 Dunărea Călăraşi - CSM Politehnica Iaşi
Ora 21.00 Dinamo Bucureşti – FC Hermannstadt
l Duminică, 26 august
Ora 18.00 Gaz Metan Mediaş – CFR Cluj
Ora 21.00 FC Viitorul - FCSB
l Luni, 27 august
Ora 18.00 FC Botoşani – Sepsi OSK Sf. Gheorghe
Ora 21.00 FC Voluntari – U Craiova 1948 CS
Partidele vor fi transmise în direct de LOOK TV / PLUS, 
DIGISPORT şi TELEKOMSPORT.

Etapa a 6-a

Dunărea rezistă în faţa campioanelor. După ce a învins-o pe FC 
Viitorul (campioana din 2017, scor 0-1) şi a terminat la 
egalitate duelul cu CFR Cluj (campioana din 2018, scor 0-0), 
echipa noastră a remizat sâmbătă la Giurgiu cu Astra (scor 1-1), 
campioana din 2016, ratând însă o bună oportunitate de a 
câştiga toate cele 3 puncte dacă ar fi fructificat momentul ivit 
din minutul 75 când giurgiuvenii au rămas în 9 jucători! 
Preşedintele executiv, Florin Brişan consideră că doar lipsa de 
experienţă a jucătorilor a făcut ca Dunărea să nu producă 
marea surpriză şi anume obţinerea celor 3 puncte puse la 
bătaie. “Aşa cum spuneam înainte de meci, am plecat spre 
Giurgiu cu gândul de a face o surpriză acolo. Am remizat cu 
Astra (scor 1-1), am avut momente bune de joc şi puteam 
chiar să şi câştigăm dacă am fi atacat mult mai mult în 
ultimele 20 de minute de joc când practic am avut 
superioritate numerică. Cred că doar lipsa de experienţă şi de 
curaj a unora dintre băieţii nostri a făcut ca tabela la final să 
nu indice un rezultat favorabil nouă. Dar şi un egal este 
binevenit mai ales că am reuşit să trecem cu brio peste cele 3 
mari examene cu campioanele din ultimii ani. După 5 etape 
am adunat 6 puncte foarte importante şi sper să creştem de 
la meci la meci mai ales din punct de vedere mental” a 
declarat Brişan care a continuat “Urmează meciul cu Poli Iaşi, 
un adversar redutabil care va veni la Călăraşi cu moralul 
ridicat după victoria obţinută acasă cu FC Botoşani. Îmi 
doresc ca publicul să fie prezent în număr cât mai mare şi 
împreună să ne bucurăm şi de prima victorie a Dunării, pe 
teren propriu.”
Partida Dunărea Călăraşi – CSM Politehnica Iaşi se va desfăşura 
sâmbătă, 25 august, de la ora 18.00.

Dunărea Călăraşi a obţinut o remiză în cele 2 eliminări, n-am putut, practic, 
partida de la Giurgiu cu Astra, din cadrul schimba nimic în plan ofensiv dar şi aşa 
etapei a 5-a, scor 1-1 însă rezultatul nu-l trebuia să deţinem controlul total chiar 
mulţumeşte pe antrenorul Dan Alexa care a dacă Astra s-a apărat cu 8 jucători. Trebuia 
declarat imediat după meci că elevii săi au să punem presiune pe ei, să avem ocazii. 
ratat oportunitatea de a pleca chiar cu Au fost prea puţine în minutele rămase” a 
toate cele 3 puncte după ce giurgiuvenii au spus Dan Alexa la flash – interviu.
rămas în 9 jucători din minutul 75. „Nu Tehnicianul Dunării a mai adăugat că „Aş 
sunt mulţumit de rezultat. Am avut vrea să văd la jucătorii mei curaj, 
posibilitatea să jucăm 20 de minute cu 2 personalitate. Dacă aveam o altă abordare 
oameni în plus. Am fost modeşti în după eliminarea celui de-al doilea jucător, 
exprimare. Asta e nemulţumirea mea! peste cap. A trebuit să schimb în linia aş fi fost mulţumit. Din păcate, mă 
Făcusem cele 3 schimbări înainte de cele defensivă, să improvizez cu Puşcaş, să nemulţumeşte faptul că încă avem o 
două eliminări şi mi-a fost fost foarte greu schimb sistemul de joc. Apoi am forţat cu mentalitate de echipă mică. Astăzi am 
să mai schimb ceva. Din păcate, Keyta pentru că Pană venea după o pauză ratat oportunitatea de a pleca cu cele 3 
accidentarea lui Dobrosavlevici ne-a dat lungă şi nu mai putea ţine ritmul. După puncte”.

Tânărul mijlocaş, Nicolae Carnat, va îmbrăca Nicolae Carnat (185 cm) s-a născut la Mihalţ 
pentru un sezon tricoul Dunării, el figurând (jud. Alba), pe 8 aprilie 1998. Poate evolua ca 
sâmbătă şi pe lista de rezerve a echipei extremă dreapta dar şi în centrul ofensivei. A 
noastre pentru partida de la Giurgiu cu Astra. început să joace fotbal la Unirea Alba Iulia 
În vârstă de 20 de ani, Carnat a evoluat după care a ajuns la Academia Gheorghe 
ultima oară în Anglia la Wolverhampton Hagi fiind unul dintre cei mai buni jucători. 
Wanderers U23. „Nicu este un tânăr jucător Pentru calităţile sale s-a transferat în Anglia, 
cu foarte multe calităţi. Este tehnic, bătăios evoluând la echipele de juniori ale celor de la 
şi este destul de rapid când are mingea la Wolverhampton Wanderers: Wolves U18 
picior. Deşi a venit de puţine zile, antrenorul (22.08.2014-31.12.2016), Wolves U23 
Dan Alexa l-a trecut pe foaie în partida de la (01.01.2017 – 10.07.2017). În vara anului 
Giurgiu. Sper să-l vedem în teren cât mai 2017, este împrumutat în liga a 2-a daneză la 
repede şi să devină un component de bază Esbjerg fB, club la care evolueauă şi fostul 
al Dunării. Îi urez mult succes la Călăraşi!” a atacant al UTA-ei, Adrian Petre. Până să vină 
declarat preşedintele executiv al „galben – la Călăraşi, Nicu a jucat, în acest an, pentru 
albaştrilor”, Florin Brişan. Wolves U23.

Remiză 
importantă la Giurgiu!

Transferat în această vară de la FC Voluntari, care este neînvinsă în acest campionat. E 
Ionuţ Balaur (29 de ani) a jucat sâmbătă, în normal să fim bucuroşi” a spus imediat 
centrul defensivei, pentru prima oară sub după finalul partidei Balaur care a mai 
tricoul Dunării, fiind integralist în jocul cu adăugat „I-am simţit pe colegi foarte 
Astra, încheiat nedecis, 1-1. „Am avut ceva determinaţi. Cred că echipa poate obţine 
emoţii. Mă bucur că nu am pierdut şi am rezultate bune doar prin dăruire şi o 
reuşit să scoatem un egal pe terenul Astrei determinare foarte mare”.

Ionuţ Balaur: 
Am avut ceva 
emoţii!

n Dunărea Călăraşi

Fl. Brişan: Lipsa de experienţă a 
făcut ca Dunărea să nu producă 

o mare surpriză la Giurgiu

Dan Alexa, după meciul cu Astra: Nu sunt mulţumit de rezultat!

Dunărea l-a transferat pe Nicolae Carnat!

Silviu Pană a fost inclus de revista LPF în echipa 
ideală a rundei a 5-a. Mijlocaşul Dunării a avut o 
evoluţie destul de bună la Giurgiu în partida cu 
Astra, marcând şi golul “galben – albaştrilor” în 
minutul 21.

Silviu Pană este al 3-lea jucător al Dunării după Cătălin Straton 
(de 2 ori, în etapele 1 şi 2) şi Alin Dobrosavlevici (etapa a 3-a) 
care figurează în cel mai “11” întocmit de publicaţia editată de 
Liga Profesionistă de Fotbal.
Iată mai joc componenţa echipei ideală a etapei a 5-a:
n PORTAR
Alessandro Caparco (Concordia / 34 de ani / 5 jocuri) - A avut 
mai multe intervenţii prin care a ţinut poarta neatinsă. Este un 
portar experimentat, iar asta s-a văzut şi la Craiova, de unde 
Concordia s-a întors în premieră cu toate punctele.
n FUNDAŞI
Mihai Bălaşa (FCSB / 23 de ani / 4 jocuri) - Remarcabil modul 
cum şi-a coordonat defensiva, total schimbată de Nicolae Dică. 
Un fundaş cu un plasament foarte bun.
Bogdan Ţîru (Viitorul / 24 de ani / 4 jocuri) - A dominat 
jumătatea proprie, unde a câştigat toate duelurile cu jucătorii 
adverşi. Deşi are doar 24 de ani, se află la al șaptelea sezon pe 
prima scenă.
Mario Camora (CFR Cluj / 31 de ani / 5 jocuri) – Urcările sale în 
ofensivă au pus mari probleme adversarilor. A fost al 213-lea 
meci jucat pe prima scenă în tricoul ardelenilor.
n MIJLOCAŞI
Abdel Omrani (CFR Cluj / 25 de ani / 5 jocuri) - A continuat 
forma bună din acest început de sezon competiţional cu un gol 
şi o pasă decisivă. În total, a punctat de trei ori şi a oferit patru 
pase decisive în meciurile jucate în acest sezon.
Silviu Pană (Dunărea / 26 de ani / un joc) - A marcat în Liga 1 
după mai bine de patru ani, precedenta reuşită consemnându-
se în mai 2014, în Săgeata Năvodari - CFR 2-1. A avut o evoluţie 
lăudabilă, contribuind astfel la un nou punct scos de călărăşeni.
Nicolas Gorobsov (Concordia / 28 de ani / 5 jocuri) - A înscris 
singurul gol al meciului de pe "Ion Oblemenco", reuşita sa 
venind în urma unei execuţii de clasă. Este un fotbalist care 
consumă multă energie pe durata unei partide.
Juvhel Tsoumou (FC Hermannstadt / 27 de ani / 4 jocuri) - A 
fost surpriza plăcută a aceste runde. Graţie celor două goluri 
înscrise de fostul jucător al celor de la Eintracht Frankfurt, 
sibienii au reuşit scorul etapei.
n ATACANŢI
Andrei Cristea (Poli Iaşi / 34 de ani / 5 jocuri) - Experimentatul 
vârf al ieşenilor a decis derby-ul Moldovei cu două execuţii 
spectaculoase. S-a apropiat la doar patru lungimi de o bornă 
istorică, 100 de goluri pe prima scenă!
George Ţucudean (CFR Cluj / 27 de ani / 5 jocuri) - A reuşit o 
dublă prin care a întors rezultatul, contribuind astfel la un nou 
succes bifat de clujeni în Liga 1. A ajus la 50 de goluri în 159 de 
jocuri disputate în principala competiţie internă din România.
Denis Drăguş (Viitorul / 19 ani / 5 jocuri) - A înscris unul dintre 
cele mai frumoase goluri din acest început de sezon. 
Remarcabile prestaţiile atacantului care a punctat de șase ori în 
cele nouă jocuri disputate în toate competiţiile din stagiunea 
curentă.
n ANTRENORUL ETAPEI:
Ionuţ Badea (Concordia / 42 de ani) - După un început dificil, a 
legat două victorii consecutive şi a dus echipa în prima jumătate 
a clasamentului. În plus, ilfovenii sunt într-o vizibilă creştere de 
formă.                                                                      (Sursa www.lpf.ro)

Pentru prima oară în 
tricoul Dunării de când a 
promovat în liga I, Silviu 
Pană şi-a trecut numele 
şi pe lista marcatorilor în 
partida pe care echipa 
noastră a remizat-o la 
Giurgiu cu Astra în 
cadrul etapei a 5-a. 
Mijlocaşul care luna 
viitoare va împlini 28 de 
ani a înscris cu capul în 
minutul 21, egalând 
situaţia de pe tabelă.

În acel sezon, Pană şi-a mai Scurt CV: 
Pană a revenit cu gol în liga I trecut în cont o reuşită, mai Silviu Gabriel Pană. după aproape 51 de luni. Mai exact la Galaţi în partida cu 
exact 4 ani şi 3 luni fără 3 zile. S-a născut la Bucureşti pe 24 Oţelul, din runda a 29-a 
Ultima sa reuşită datează din septembrie 1991. A jucat la (min.58), Săgeata câştigând cu 
21 mai 2014 când echipa la Concordia Chiajna (2009-1-0. 
care evolua, Săgeata Năvodari 2013. A marcat 3 goluri în 

Din păcate pentru el, la finele câştiga cu 2-1 partida din ediţia 2012-2013), Săgeata 
acelui sezon, Săgeata avea să ultima rundă, a 34-a, cu CFR Năvodari (2013 – 2014), FC 
retrogradeze alături de FC Cluj, desfăşurată la Constanţa Viitorul (2014 – 2015), 
Braşov, ACS Poli Timişoara şi pe stadionul Farul. Pană a Concordia (2015-2016), FC 
Corona Braşov.deschis scorul în minutul 5. Braşov (2015 – 2016), Olimpia 
În cele 78 de meciuri Colegul său Milos Deletic l-a Satu Mare (2016 – 2017), 
disputate în L1, de-a lungul majorat în minutul 29, clujenii Dunărea (din 2017). Are 78 de 
timpului, Pană a marcat de 6 reducând din diferenţă prin meciuri jucate în liga I, 
ori.Ciprian Deac, în minutul 56. marcând 6 goluri.

S-a scurs deja mai bine o treime din prima parte a sezonului 2018 – Denis Ispas: 3 jocuri / 270 minute (90+90+0+0+90)
2019 al ligii I Betano. Dunărea Călăraşi a obţinut până acum o Gaston Mendy: 3 jocuri / 193 minute (13+0+90+90+0)
victorie, 3 egaluri şi o înfrângere, duelându-se succesiv cu FC Alin Şeroni: 1 joc / 12 minute (0+0+0+12+0)
Viitorul (campioana din 2017 – scor 0-1, în deplasare), CFR Cluj Cristi Puşcaş: 5 jocuri / 438 minute (90+78+90+90+90)
(campioana din 2018 – scor 0-0, acasă), FC Hermannstadt (finalista 

Aitor Monroy: 4 jocuri / 268 minute (90+90+0+59+29)Cupei României – scor 1-1, în deplasare), U Craiova (câştigătoarea 
Stelian Cucu: 2 jocuri / 57 minute (0+12+45+0+0)Cupei – scor 1-3, acasă) şi Astra Giurgiu (campioana din 2016 – scor 
Valentin Munteanu: 4 jocuri / 216 minute (77+0+45+32+62)1-1)
Gaetan Missi Mezu: 3 jocuri / 158 minute (30+70+0+58+0)

Antrenorul Dan Alexa a utilizat nu mai puţin de 24 de jucători doar 2 
Georgian Honciu: 4 jocuri / 198 minute (60+20+90+0+28)dintre ei fiind integralişti. E vorba de portarul, Cătălin Straton (inclus 
Marian Drăghiceanu: 2 jocuri / 91 minute (60+31+0+0+0)în primele 2 etape în echipa ideală) şi fundaşul dreapta, Filip 
Gabriel Simion: 4 jocuri / 269 minute (30+59+0+90+90)Gligorov.
Laurenţiu Marinescu: 1 joc / 31 minute (0+0+0+31+0)N-au evoluat până acum nici un minut: portarii, Cezar Lungu şi 

Gabriel Popa; fundaşul, Ionuţ Ţenea şi mijlocaşii, Alexandru Dincă şi Bodo Kanda: 4 jocuri / 303 minute (0+90+45+78+90)
Nicolae Carnat. Valentin Alexandru: 3 jocuri / 225 minute (90+90+45+0+0)

Ndiaye Mediop: 3 jocuri / 270 de minute (0+0+90+90+90) 
Alin Babei: 1 joc / 68 minute (0+0+68+0+0)

Cătălin Straton: 5 jocuri / 450 minute (90+90+90+90+90) Lucian Buzan: 1 joc / 22 minute (0+0+22+0+0)
Filip Gligorov: 5 jocuri / 450 minute (90+90+90+90+90) Ionuţ Balaur: 1 joc / 90 minute (0+0+0+0+90)
Bogdan Şandru: 4 jocuri / 360 minute (90+90+90+90+0) Silviu Pană: 1 joc / 67 minute (0+0+0+0+67)
Alin Dobrosavlevici: 5 jocuri / 421 minute (90+90+90+90+61) Hamidou Keyta: 1 joc / 23 minute (0+0+0+0+23)

n Jucătorii utilizaţi

De două săptămâni, echipa de futsal AFC jucătorul cu dublă naţionalitate braziliano – 
Dunărea Călăraşi a dat startul pregătirilor portugheză, Thyago Monteiro Augusto (a 

împlinit 26 de ani pe 8 iulie)”. a continuat Şoty.pentru noul sezon al ligii I. Antrenorul Marian 
Şotârcă a declarat pentru www.arenamedia.ro În altă ordine de idei, Dunărea va participa 
că în această vară din pricina incertitudinilor duminică, 26 august la cea de-a 2-a ediţie a 
legate chiar de existenţa echipei au părăsit Cupei Buzăului la care vor mai fi prezente 
gruparea de la malul Borcei jucătorii sârbi, formaţiile Gloria Buzău, Fortius Buzău şi United 
Predrag Jovanovic şi Stefan Krstic, ambii Galaţi.
internaţionali. „De asemenea nu vom mai miza 

„Galben – albaştrii” vor debuta în liga I pe 8 pe serviciile lui Florin Lazăr iar Rodrigo Coelho 
septembrie la Buzău acolo unde vor întâlni pe 

pare interesat de o carieră în fotbal” a spus 
nou – promovata, Luceafărul. „Sperăm ca până 

Şotârcă.
pe 6 septembrie să putem obţine de la MTS 

În schimb Dunărea a obţinut semnăturile a doi Certificatul de Identitate Sportivă pentru 
jucători spanioli. „E vorba de portarul Igor Asociaţia Futsal Club Dunărea Călăraşi ca să 
Garcia Fernandez (născut pe 4 septembrie putem evolua în L1. Suntem încrezători că 
1992) şi de jucătorul Yanez Alberto Galan lucrurile se vor aşeza  ca să ne putem 
(născut pe 8 septembrie 1990). Foarte probabil desfăşura activitatea în condiţii bune” 
în zilele imediat următoare va semna cu noi şi subliniază Marian Şotârcă.

n Dunărea Călăraşi

A revenit cu gol în liga I după 51 de luni!

Dunărea a smuls o remiză 
Astrei la Giurgiu, scor 1-1, golul 
echipei noastre fiind marcat în 
minutul 21 de Silviu Pană care a 
reluat excelent cu capul o 
centrare a lui Filip Gligorov. La 
primul său joc de când Dunărea 
a promovat în Liga I, Pană a stat 
în teren 67 de minute fiind 
înlocuit cu francezul Hamidou 
Keyta. „A fost primul meci 
după o lungă perioadă. M-am 
simţit bine. Încet – încet, sper 
să joc cât mai mult şi să-mi ajut 
echipa” a spus după meci Pană 
care consideră că Dunărea 
putea fructifica superioritatea 
numerică de care „s-a bucurat” 
20 de minute şi să transforme 
remiza în victorie. „Noi am 
venit aici să obţinem punct sau 
puncte. Dar din ce s-a 
întâmplat în ultimele 20 de 
minute când au rămas în 
inferioritate numerică, puteam 
să câştigăm. N-am fost mai 
decişi în faţa porţii şi din 
păcate n-am obţinut cele 3 
puncte” a mai adăugat 
mijlocaşul Dunării.

Silviu Pană: 
Puteam să 
câştigăm

24 de jucători utilizaţi în primele 5 etape

Silviu Pană, în echipa 
ideală a etapei a 5-a!

n Futsal

Dunărea va debuta, la Buzău 
în noul sezon al ligii I

Doi spanioli şi un braziliano - portughez vor 
juca pentru Dunărea în noul sezon al ligii I

Yanez Alberto Galan Igor Garcia Fernandez Thyago Augusto Monteiro
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