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A marcat: Marko Simonovski (3')

Sepsi OSK (1-4-2-3-1): 33. Roland Niczuly 
– 2. Gabriel De Moura, 3. Ousmane 
Viera, 5. Igor Jovanovic, 11. Daisuke Sato 
– 21. Istvan Fulop, 8. Gabriel Vasvari – 7. 
Stephan Drăghici, 10. Birahima Tandia 
(21. Yasin Hamed, 61'), 9. Brian Nouvier 
(80. Attila Hadnagy, 84') – 70. Marko 
Simonovski (14. Aliaksandr Karnitski, 
74').

Rezerve: 95. Csongor Fejer – 4. Adrian 
Rus, 17. Daniel Prosser, 96. Florin Ştefan

Cristi Puşcaş n-ar fi fost „agăţată” în Stadionul Municipal din Sf. Antrenor: Eugen Neagoe
drumul spre plasă de Stephan Drăghici. Gheorghe a găzduit vinerea trecută, Dunărea (1-4-4-2): 25. Cătălin Straton – 
E adevărat că şi Sepsi putea să dea în prologul etapei a 7-a, duelul 23. Filip Gligorov, 17. Alin Dobrosavlevici, 
lovitura decisivă în primul minut al dintre Sepsi OSK şi Dunărea Călăraşi, 20. Bogdan Şandru (10. Valentin 
prelungirilor dacă nou – intratul, Attila încheiat oarecum prematur în că din Munteanu, 65'), 44. Denis Ispas – 11. 
Hadnagy, o emblemă locală ar fi preluat Bodo Kanda (29. Ndiaye Mediop, 76'), 4. minutul... 3. 
mai bine o centrare perfectă primită în Cristi Puşcaş, 5. Gabriel Simion, 15. Silviu 
careul nostru. Straton s-a întins Mai exact în secunda 123 a jocului, Pană – 19. Valentin Alexandru, 7. Gaetan 
providenţial, conservând avantajul minim macedoneanul, Marko Simonovski, Missi Mezu (89. Georgian Honciu, 55').
al gazdelor.„plantat” perfect undeva în zona liniei de Rezerve: 1. Cezar Lungu – 8. Stelian 

6 metri, a introdus balonul cu capul în Dunărea pleacă învinsă de la Sf. Cucu, 27. Gaston Mendy, 9. Nicolae 
poarta apărată de Straton, concretizând Gheorghe însă n-ar trebui să facem o Carnat.
o centrare tot cu capul a lui Nouvier, tragedie din asta. Dan Alexa&Co au Antrenor: Dan Alexa
servit perfect în careul nostru. înţelepciunea să recupere terenul Arbitru: Andrei Antonie (Bucureşti) – 
Din acel moment, practic a început alt pierdut în următoarele două săptămâni Asistenţi: Mihail Marius Marica (Bistriţa), 
joc. Gazdele au crezut că vor reveni rapid şi să reediteze bucuria de la finalul Gabriel Bârjac (Zalău). Rezervă: Andrei 
pe tabelă însă uşor - uşor s-au convins că jocului cu Poli şi cu FC Botoşani, viitoarea Florin Chivulete (Bucureşti)
lucrurile nu stau deloc aşa. Dunărea, noastră adversară. Meciul va avea loc la 

Observatori: Cristian Nica (Ploieşti), poate că n-a excelat în faza ofensivă, dar jumătatea lunii septembrie, pauza fiind 
Marian Bucurescu (Bucureşti – LPF)s-a străduit să recupereze avantajul iumpusă de cele 2 partide oficiale ale 
Cartonaşe galbene: M. Simonovski (41'), gazdelor menţinându-se momente bune tricolorilor în Liga Naţiunilor, cu 
S. Drăghici (90+4') / G. Simion (27'), V. în suprafaţa lor. Muntenegru, acasă (7 septembrie), 
Alexandru (45'), A. Dobrosavlevici (51'), respectiv Serbia, în deplasare (10 În partea secundă, echipa noastră putea 
D. Ispas (73')septembrie).egala dacă mingea trimisă cu umărul de 

Sepsi OSK Sf. 
Gheorghe - Dunărea 

Călăraşi 1-0

Pauza provocată de partidele pe care 
tricolorii le vor susţine în Liga 
Naţiunilor i-a determinat pe oficialii 
Dunării să caute adversari pentru 
disputarea unor partide amicale. 
„Galben – albaştrii” vor disputa două 
jocuri în 2 zile la rând.

Astfel, vineri, 7 septembrie, de la ora 
17.00, la Modelu, echipa pregătită 
de Dan Alexa va juca cu formaţia de 
liga a 3-a, Înainte.

A doua zi, sâmbătă, de la ora 11.30 
de minute, pe arena Ion Comşa, 
Dunărea îşi va măsura forţele cu FC 
Viitorul Constanţa. Va fi cea de-a 
doua întâlnire dintre cele două 
echipe, prima desfăşurându-se în 
campionat, în prima etapă a noului 
sezon al ligioi I Betano. Dunărea s-a 
impus cu 1-0, graţie golului marcat în 
startul jocului de Georgian Honciu.

l 

Înainte Modelu – Dunărea Călăraşi

l Sâmbătă, 8 septembrie, ora 11.30

Dunărea – FC Viitorul

Partide amicale

Vineri, 7 septembrie, ora 17.00

n Liga I Betano / Et. 7: Sepsi OSK Sf. Gheorghe – Dunărea Călăraşi 1-0 (1-0)

Clasament

Etapa a 7-a / Rezultate
Sepsi OSK Sf . Gheorghe - Dunărea Călăraşi 1-0

A marcat: Simonovski (3')

FC Hermannstadt - Gaz Metan Mediaş 0-1

A marcat: Creţu (66')

Astra Giurgiu - FC Voluntari 0-0

U Craiova – Dinamo Bucureşti 3-0

Au marcat: Koljic (45'), Mitriţă (69', 76')

CFR Cluj - FC Viitorul 1-2

Au marcat: Ţucudean (55') / Voduţ (55'), Hagi (90')

FCSB - FC Botoşani 2-2

Au marcat: Man (4'), Gnohere (21') / Papa (43'), Roman 
II (75')

Politehnica Iaşi - Concordia Chiajna 3-0

Au marcat: Albu (14'), Flores (35'), Bekui (88')

1. FCSB 7 4 2 1 18-8 14
2. CFR Cluj 7 3 3 1 9-6 12
3. U Craiova 7 3 2 2 13-6 11
4. Astra Giurgiu 7 2 5 0 8-4 11
5. Sepsi OSK 7 3 2 2 6-4 11
6. Gaz Metan 7 3 2 2 8-9 11
7. FC Viitorul 7 3 1 3 8-8 10
8. Dinamo 7 3 1 3 11-14 10
9. Dunărea 7 2 3 2 6-6 9
10. FC Botoşani 7 1 5 1 9-8 8
11. Politehnica Iaşi 7 2 2 3 6-11 8
12. Hermannstadt 7 2 1 4 7-8 7
13. Concordia 7 2 1 4 6-11 7
14. FC Voluntari 7 0 2 5 4-16 2

l Vineri, 14 septembrie
Ora 18.00 Concordia Chiajna - Sepsi Sf Gheorghe
Ora 21.00 Dinamo Bucureşti - Astra Giurgiu
l Sâmbătă, 15 septembrie
Ora 15.00 Dunărea Călăraşi - FC Botoşani
Ora 21.00 Gaz Metan Mediaş - U Craiova
l Duminică, 16 septembrie
Ora 18.00 FC Voluntari - CSM Politehnica Iaşi 
Ora 21.00 CFR Cluj - FCSB
l Luni, 17 septembrie
Ora 21.00 FC Viitorul - FC Hermannstadt
Partidele vor fi transmise în direct de LOOK TV / PLUS, 
DIGI SPORT şi TELEKOM SPORT.

Etapa a 8-a

S-a trecut de prima jumătate a turului ligii I Betano, astăzi 
urmând a se trage cortina şi peste etapa a 7-a, odată cu 
finalul jocului de la Iaşi dintre Poli şi Concordia. Până la 
finalul turului au mai rămas de disputat 6 etape, Dunărea 
urmând a evolua de 3 ori acasă şi de tot atâtea ori, în 
deplasare.
Pe 15 septembrie, echipa noastră va reveni în faţa 
suporterilor pentru duelul cu FC Botoşani, prilej cu care ar 
putea debuta şi noua achiziţie de lux, Alexandru 
Bourceanu.
Pe 22 septembrie, Dunărea va merge pe Arena Naţională 
pentru prima confruntare din acest sezon cu FCSB, 
deocamdată liderul campionatului.
Urmează o altă deplasare, de data asta la Chiajna pentru 
partida din runda a 10-a cu Concordia.
La începutul lunii octombrie, Dunărea va juca la Călăraşi 
împotriva ilfovenilor de la FC Voluntari. În penultima rundă 
a turului, o altă încleştare de top. Tot în Bucureşti, dar în 
Ştefan cel Mare pentru duelul cu Dinamo.
În fine, turul se va încheia la Călăraşi care va găzdui pe 27 
octombrie partida Dunărea – Gaz Metan.
În această perioadă, campionatul se va întrerupe de 2 ori 
din pricina jocurilor echipei naţionale în liga Naţiunilor.

Preşedintele executiv al Dunării, 
Florin Brişan a fost prezent joia 
trecută în plenul şedinţei ordinare de 
plen a Consiliului Judeţean 
prezentând, la solicitarea consilierilor 
judeţeni, succint situaţia financiară a 
clubului. „Finanţarea pentru 2018 
din partea Consiliului Judeţean a 
fost în valoare de 2.500.000 lei. În 
prima parte a anului, când echipa 
juca în liga a 2-a, partea de 
sponsorizări a fost destul de mică, în 
jur de 220.000 lei, în numerar, restul în natură şi mă refer aici la alimente. Odată cu 
promovarea în liga I, doar din drepturile TV s-au încasat aproape 2 milioane de lei, 
adică 20 de miliarde de lei vechi. Pentru primele 3 meciuri de acasă, din bilete şi 
abonamente s-au încasat 300 de mii de lei (3 miliarde de lei vechi). Din sponsorizări, 
am obţinut 70 de mii de lei. Săptămâna trecută, am semnat un contract de 
sponsorizare cu o casă de pariuri, Fortuna, în valoare de 120 de mii de euro plus TVA. 
Mai avem un contract de sponsorizare cu firma care asigură publicitatea din jurul 
terenului în valoare de 18 mii de euro plus TVA. Toate aceste venituri proprii ar putea 
să însemne până la finalul anului circa 60 – 65% din bugetul necesar desfăşurării în 
bune condiţii a activităţii. E clar că n-am fi putut obţine aceşti bani dacă nu am fi 
promovat în liga I” le-a spus consilierilor judeţeni Florin Brişan care a trecut în revistă şi 
situaţia din cadrul Centrului de copii şi juniori. „În ultimul an, am avut 5 grupe de copii 
şi juniori însă nu toţi fotbaliştii erau din Călăraşi. În momentul acesta, în cadrul 
Centrului funcţionează 7 echipe, conduse de tot atâţia antrenori. În total, 140 de copii 
şi juniori, toţi călărăşeni, sunt legitimaţi la Dunărea Călăraşi. La echipa mare, joacă un 
singur călărăşean, e drept, împrumutat de la FCSB, obiectivul nostru fiind promovarea 
a doi juniori, la seniori, la finele acestui sezon” a conchis Brişan.

fost titular în partida cu Astra din deplasare, scor 2-2, din Transferat la Dunărea Călăraşi, la începutul lunii 
cadrul rundei a 5-a şi a evoluat o repriză în jocul de acasă cu iulie de la FC Voluntari, Ionuţ Balaur s-a reîntors 
Poli Iaşi, scor 2-0, din runda precedentă.

la clubul pentru care a evoluat în perioada 2016 – 
2018. Ionuţ Balaur este al doilea jucător după Laurenţiu Marinescu 

(în prezent în L2 la Petrolul Ploieşti) care se desparte de 
Sâmbătă, fundaşul central de 29 de ani, a fost titular în 

Dunărea în acest început de sezon.
partida de la Giurgiu cu Astra jucând până în minutul 73 când 
a fost înlocuit de Ivan Zgrablic. În minutul 51, a încasat şi un În altă ordine de idei, în urmă cu câteva zile, Dunărea a 
cartonaş galben. oficializat transferurile a doi jucători cu multe jocuri în liga I: 

Alexandru Bourceanu şi Alexandru Munteanu.La Călăraşi, Balaur a bifat doar două jocuri pentru Dunării. A 

Consiliul Judeţean Călăraşi, instituţie care a demarat deja o 
serie de investiţii pentru omologarea arenei Ion Comşa, acolo 
unde-şi dispută meciurile de acasă Dunărea Călăraşi, anunţă 
că în perioada imediat următoare va iniţia alte 3 obiective 
printre acestea figurând şi instalaţia de nocturnă.

Directorul Direcţiei Dezvoltare Regională şi Relaţii Externe din 
cadrul CJ Călăraşi, Eduard Grama a declarat pentru 
www.arenamedia.ro că până în primăvara anului viitor, 
stadionul va fi dotat cu instalaţie de nocturnă, concomitent 
cu montarea unei instalaţii de încâlzire a terenului de joc. În 
plus, pista care înconjoară suprafaţa de joc va fi modernizată. 
„Pentru desfăşurarea în bune condiţii, în continuare, a 
jocurilor de acasă, Consiliul Judeţean va iniţia în perioada 
următoare 3 investiţii importante şi ele vizează: 
achiziţionarea instalaţiei de încălzire a terenului de joc, 
realizarea unui sistem de preluare a apelor de pe pistă şi 
acoperirea acesteia cu tartan precum şi montarea instalaţiei 
de nocturnă, lucrare pe care sperăm să o finalizăm până în 
primăvara anului viitor.” a spus Eduard Grama care a 
continuat „Primul obiectiv înseamnă crearea acelui sistem 
de preluare a apelor de pe pistă. Din această săptămână vor 
demara lucrările care se vor finaliza până aproape de 15 
septembrie când va avea loc următorul meci al Dunării, pe 
teren propriu. După această dată, vom continua investiţia 
care presupune şi acoperirea pistei cu tartan.

În ceea ce priveşte nocturna, am iniţiat deja discuţii 
preliminare cu câteva companii din domeniu. E vorba de 
firme care au montat instalaţii mobile la Sf. Gheorghe 
(stadionul vechi) şi Sibiu sau nocturnă fixă la Voluntari, 
Ovidiu, Constanţa, Chiajna, Giurgiu, Ploieşti, Cluj – Napoca, 
Iaşi, Botoşani şi Bucureşti – Arena Naţională. Soluţia tehnică 
presupune montarea stâlpilor care vor afecta 14-15 locuri 
pe fiecare sector care vor fi calculate dintotalul de 10% din 
capacitatea stadionului ce nu vor fi vândute conform 
cerinţelor Ligii Profesioniste de Fotbal. Înălţimea stâlpului 
până la primul rând de lămpi este de 32 de metri. Investiţia 
este estimată în acest caz la vreo 570 de mii de euro.

Soluţia externă este mai costisitoare. Stâlpi vor avea 
înălţimea de 45 de metri, ceea ce generează şi un număr 
mai mare de lămpi. Lucrările exterioare implică costuri 
suplimentare pe care le consider nejustificate.

Noi intenţionăm ca instalaţia de nocturnă şi încălzirea 
terenului să se facă la pachet, ceea ce înseamnă chelutieli 
totale de 650 de mii de euro. Din această sumă, 80 de mii 
de euro vor fi alocaţi pentru încâlzirea terenului, o altă 
solicitare impusă de regulamentele în vigoare.”

Grama a mai precizat că până în momentul de faţă au fost 
iniţiate discuţii cu 3 societăţi urmând ca marţi să fie analizată 
şi ultima ofertă în ceea ce priveşte instalaţia de nocturnă şi 
de încălzire a terenului.

În altă ordine de idei, oficialul Consiliului Judeţean a 
evidenţiat rezultatele destul de bune înregistrate de elevii lui 
Dan Alexa până acum, bilanţul fiind 2 victorii, 3 egaluri şi un 
eşec. „În opinia mea, Dunărea a obţinut rezultate la care 
foarte puţină lume visa. Echipa noastră n-a pierdut nici un 
meci în faţa campioanelor din ultimii 3 ani. Sâmbătă, băieţii 
lui Dan Alexa au dominat ostilităţile în partida cu Poli iar 
victoria a confirmat faptul că se munceşte la Călăraşi. Am 
obţinut 9 puncte, ceea ce după părerea mea chiar e o 
performanţă. Evident, urmează şi alte dueluri la fel de 
dificile dar personal am mare încredere în Dan Alexa şi 
stafful său dar şi în preşedintele executiv, Florin Brişan care 
a reuşit să finalizeze cu succes discuţiile privind aducerea 
unui partener principal, şi mă refer aici la Fortuna. E 
limpede că ne aflăm pe un drum bun şi nu ne rămâne decât 
să consolidăm ceea ce s-a creat până acum la nivelul 
echipei. Le doresc mult succes în continuare” a conchis 
Eduard Grama.

Preşedintele executiv, Florin Brişan, a 
anunţat miercuri că jucătorii, Alexandru 
Bourceanu şi Alexandru Munteanu, vor 
juca pentru Dunărea în acest sezon, fiind 
perfectate transferurile lor. „Se vor 
alătura lotului nostru Alexandru 
Bourceanu şi Alexandru Munteanu. Sunt 
jucători care au foarte multe meciuri în 
liga I, chiar şi la echipa naţională, la 
formaţii importante. Sunt convins că ne 
vor ajuta în demersul nostru de a face o 
figură frumoasă în liga I” a spus Brişan.
Antrenorul Dan Alexa a avut cuvinte de 
laudă la adresa celor doi fiind convinşi că 
atât Munteanu cât şi Bourceanu vor 
reveni rapid în prim plan iar experienta 
lor va fi benefică pentru Dunărea 
Călăraşiu. „Sper ca cei doi să confirme. 
Într-adevăr, sunt jucători cu experienţă Călăraşi pentru că domnul antrenor 2014-2015: FCSB: 11 meciuri / 0 goluri / 
în L1. Pe Alex Bourceanu îl cunosc foarte Alexa şi-a dorit să lucrăm împreună încă 480 minute
bine, este un jucător care a fost de top din perioada când antrena la Chiajna. 2015-2016: FCSB: 1 meci / 0 goluri / 45 
în România. Îl cunosc foarte bine, îi ştiu Din păcate, n-am reuşit să ajung acolo minute
caracterul. Îmi doresc să şi reuşească dar iată că viaţa ne oferă prilejul de a 2016-2017: FCSB: 18 meciuri / 0 goluri / pentru că dacă va reuşi, va aduce un munci împreună. Sperăm să facem o 1.106 minuteplus valoric consistent. Este un jucător figură frumoasă, să ne clasăm cât mai 

Total: 195 de meciuri / 6 goluri / 15.622 cu personalitate, a fost căpitanul Stelei sus. Mă voi pune în slujba echipei şi a 
minuteîntr-o perioadă de glorie şi a fost vândut staffului tehnic ca să îndeplinim acest 
A încasat 37 de cartonaşe galbene şi 3 la vremea respectivă pe o sumă mare de obiectiv. Mulţumesc pentru încredere, 
cartonaşe roşii.bani. Faptul că am reuşit să-l aducem e sper să avem rezultate şi mai bune în 

un plus pentru noi. E adevărat că vine Meciuri jucate la cluburicontinuare. Până acum, echipa a strâns 
după o perioadă de pauză dar sper să ne FCSB: 175 meciuri / 4 goluripuncte importante unde nimeni nu 
ajute. Are tot sprijinul meu şi cred că va spera.” Politehnica: 69 meciuri / 2 goluri
ajunge la nivel bun.” a spus tehnicianul 

Arsenal Tula (prima ligă din Rusia): 36 „galben – albaştrilor” care a continuat  Scurt CV meciuri / 0 goluri„Pe Alex Munteanu mi l-am dorit de la 
n Alexandru Bourceanu. S-a născut la Oţelul: 31 meciuri / 1 golînceputul perioadei de transferuri. A 
Galaţi pe 24 aprilie 1985. Mijlocaş. A Trabzonspor (prima ligă din Turcia): 14 avut evoluţii bune pe la echipele la care 
debutat la Dunărea Galaţi, echipă la care meciuri / 0 goluria jucat, Gaz Metan şi Poli Timişoara. Îl 
a jucat în perioada 2004-2008. (96 de cunosc bine. Din păcate, n-am putut să-l A debutat în echipa naţională pe 11 
jocuri / 7 goluri). Este campion cu Steaua aducem mai devreme. A pierdut o bună februarie 2009 la 23 de ani, 9 luni şi 18 
în ediţiile 2012 – 2013, 2013 – 2014 şi perioadă de pregătire dar trebuie să zile, într-un joc amical România - Croaţia. 
2014 – 2015. Vicecampion cu Poli avem puţină răbdare. Contează că după A disputat 27 de partide din care 13 
Timişoara în ediţia 2010 – 2011. jocul de la Sf. Gheorghe vom avea o amicale (680 de minute), 10, în 
Câştigător al Cupei României în 2011 şi pauză de 2 săptămâni, timp în care calificările pentru Cupa Mondială (855 
2015 şi al Supercupei în 2013. În putem lucra. Sunt două transferuri minute) şi 4, în calificările pentrz EURO 
palmaresul său figurează şi 3 Cupe ale bune” (360 minute). A încasat 4 cartonaşe 
Ligii: 2014-2015 şi 2015-2016. galbene evoluând în 1895 de minute.Alex Bourceanu, fostul jucător al A semnat un contract cu Dunărea valabil 

echipelor Oţelul Galaţi, Poli Timişoara, până la 30 iunie 2019.
n Alexandru Munteanu. S-a născut la Steata, FCSB, Trabzonspor şi Arsenal Tula, 

A evoluat în liga I la: Mediaş pe 31 octombrie 1987. Mijlocaş a declarat. „Cu domnul Alexa, am lucrat 
2008-2009: Oţelul Galaţi: 31 de meciuri / dreapta. A evoluat la Gaz Metan Mediaş împreună 2 ani la Timişoara, am avut o 
1 gol / 2.736 minute (2009-2017 / 180 jocuri / 18 goluri) şi Poli relaţie bună. A trecut şi el prin probleme 
2009-2010: FC Timişoara: 29 meciuri / 1 Timişoara (2017-2018 / 35 jocuri / 4 medicale şi mă poate înţelege în 
gol / 2.295 minute goluri)încercarea de a reveni în topul 

jucătorilor din România. Pentru asta, 2010-2011: Poli Timişoara: 25 meciuri / 1 Are 192 de partide disputate în Liga I, 
trebuie să mă adaptez cerinţelor gol / 1.948 minute marcând 19 goluri. În liga a 2-a a bifat 28 
antrenorului, jocului echipei şi să fac de prezenţe, înscriind 3 goluri. Are 5 2011-2012: Steaua: 31 de meciuri / 0 
multe meciuri bune în continuare. Acum meciuri jucate şi în Cupa României. În goluri / 2.790 minute
vin cu experienţă, profesionalism şi aduc ediţia 2011-2012 a disputat 4 partide în 2012-2013: Steaua: 32 meciuri / 3 goluri 
imagine” Europa League cu Gaz Metan./ 2.783 minute

A semnat un contract cu Dunărea valabil Alex Munteanu, ultima oară la Poli 2013-2014: Steaua: 17 meciuri / 0 goluri 
până la 30 iunie 2020.Timişoara, a spus „Am ales să vin la / 1.439 minute

Dunărea Călăraşi are începând de astăzi un Dunărea Călăraşi şi în sezonul trecut în Liga Compania Fortuna îşi doreşte să devină termen lung, suporteri entuziaşti şi dornici 
partener principal. Este vorba de Fortuna a 2-a, şi dacă ar fi fost şi numai pentru activă şi în comunitate. Adică vom încerca să de fotbal de calitate, sunt calităţi 
Entertainment Group, unul dintre cei mai suporterii de aici, Dunărea ar fi meritat să aducem proiecte de social. Vom discuta şi cu importante pe care le-am căutat la echipele 
mari operatori de pariuri şi loterie din Estul din Liga I şi pe care le-am regăsit aici. Ne domnul preşedinte şi dacă găsim ceva în 
Europei, care în baza unui contract va dorim un parteneriat de durată, încununat comun, nu vom fi doar cu numele aici. Vrem 
sponsoriza gruparea din B-dul Republicii, 39. cu succese de ambele părţi”. mai mult decât atât, bineînţeles. În 
Noul partener a fost prezentat vineri în cadrul momentul ăsta vorbesc strict de Dunărea şi 
unei conferinţe de presă care s-a desfăşurat de Călăraşi. Ne dorim să intrăm mai mult în 
la sediul clubului. societate, în comunitate. Am discutat deja şi 

cu domnul preşedinte şi ne chiar ne dorim Preşedintele executiv, Florin Brişan a declarat 
să fim ceva mai activi.„Clubul nostru a reuşit să semneze un 

contract de sponsorizare cu o importantă „Motto-ul Fortuna Entertainment Group, 
Casă de paruri, poate cea mai importantă „Mai Multe Victorii pentru Suporteri” s-a 
din România. Este un contract care ne regăsit pe deplin în evoluţiile din ultima Fortuna este cel mai mare operator de pariuri 
avantajează şi pe noi şi pe dânşii şi sper ca perioadă ale Dunării Călăraşi, o echipă ce a sportive din Europa Centrală şi de Est. În 
această colaborare să dureze mulţi ani de reuşit promovarea în Liga I. România, Fortuna este prezentă cu aproape 
aici înainte. Contractul a fost semnat în Suporterilor călăreşeni le promitem că vom 800 de agentii şi online cu o nouă platformă 

vină în prima ligă. Doar pentru suporteri. foarte scurt timp şi a trebuit să găsim o sprijina clubul Dunărea şi că îi aşteaptă de pariere, www.efortuna.ro, ce oferă anual 
soluţie pentru inscripţionarea tricourilor de Am văzut dăruirea jucătorilor, entuziasmul numeroase surprize în acest sezon la 230.000 evenimente live.  
joc cu numele noului nostru partener. În fanilor şi bucuria oamenilor din Călăraşi meciurile de pe teren propriu.”

Printre alte proiecte de sponsorizare, în două săptămâni vom regla şi această atunci când vorbeau despre Dunărea. Lewis Findlay, General Manager România – 
portofoliul internaţional al Fortuna intră situaţie. Perioada contractului este de un an Fotbalul este mai mult decât un sport şi Fortuna Entertainment Group, a explicat 
naţionala de fotbal a României, cu prelungire şi dacă ajungem în play-off suntem onoraţi şi noi că la început de drum motivele parteneriatului cu Dunărea Călăraşi: 

suma se va mări” reprezentativa Poloniei, naţionala Slovaciei, spre marea performanţă suntem alături de „Sponsorizăm echipa naţională de fotbal a 
Dunărea Călăraşi. echipe de club precum Legia Varşovia sau Andrei Stan, reprezentantul Fortuna României şi nu este o întâmplare faptul că 

Slavia Praga, dar şi Liga I a Slovaciei, devenită am ales să sprijinim clubul Dunărea Călăraşi. Entertainment Group, a spus „Noi, Fortuna Perioada contractului este de un an cu 
Liga Fortuna.Jucători tineri, management gândit pe Group, am urmărit parcursul celor de la posibilitate de prelungire încă unul. 

n Liga I Betano

Fortuna Entertainment Group, partener principal al Dunării Călăraşi

n CJ Călăraşi

Eduard Grama: Discuţiile 
privind montarea instalaţiei de 
nocturnă sunt foarte avansate

Alexandru Bourceanu şi Alexandru 
Munteanu vor juca pentru Dunărea Călăraşi

Prima înfrângere 
din deplasare!

Dunărea s-a despărţit de Ionuţ Balaur

n Liga I Betano

Dunărea, 3 acasă, 3 afară!

Program jocuri Dunărea
Et. 8 Dunărea – FC Botoşani / 15 septembrie
Et. 9 FCSB – Dunărea  / 22 septembrie
Et. 10 Concordia Chiajna – Dunărea / 29 septembrie
Et. 11 Dunărea – FC Voluntari / 6 octombrie
Et. 12 Dinamo - Dunărea / 20 octombrie
Et. 13 Dunărea – Gaz Metan Mediaş / 27 octombrie

n Dunărea Călăraşi

Fl. Brişan: Din veniturile proprii, 
dorim să acoperim în jur de 60-65% 

din bugetul de funcţionare

Dunărea, două 
amicale în două zile
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A marcat: Marko Simonovski (3')

Sepsi OSK (1-4-2-3-1): 33. Roland Niczuly 
– 2. Gabriel De Moura, 3. Ousmane 
Viera, 5. Igor Jovanovic, 11. Daisuke Sato 
– 21. Istvan Fulop, 8. Gabriel Vasvari – 7. 
Stephan Drăghici, 10. Birahima Tandia 
(21. Yasin Hamed, 61'), 9. Brian Nouvier 
(80. Attila Hadnagy, 84') – 70. Marko 
Simonovski (14. Aliaksandr Karnitski, 
74').

Rezerve: 95. Csongor Fejer – 4. Adrian 
Rus, 17. Daniel Prosser, 96. Florin Ştefan

Cristi Puşcaş n-ar fi fost „agăţată” în Stadionul Municipal din Sf. Antrenor: Eugen Neagoe
drumul spre plasă de Stephan Drăghici. Gheorghe a găzduit vinerea trecută, Dunărea (1-4-4-2): 25. Cătălin Straton – 
E adevărat că şi Sepsi putea să dea în prologul etapei a 7-a, duelul 23. Filip Gligorov, 17. Alin Dobrosavlevici, 
lovitura decisivă în primul minut al dintre Sepsi OSK şi Dunărea Călăraşi, 20. Bogdan Şandru (10. Valentin 
prelungirilor dacă nou – intratul, Attila încheiat oarecum prematur în că din Munteanu, 65'), 44. Denis Ispas – 11. 
Hadnagy, o emblemă locală ar fi preluat Bodo Kanda (29. Ndiaye Mediop, 76'), 4. minutul... 3. 
mai bine o centrare perfectă primită în Cristi Puşcaş, 5. Gabriel Simion, 15. Silviu 
careul nostru. Straton s-a întins Mai exact în secunda 123 a jocului, Pană – 19. Valentin Alexandru, 7. Gaetan 
providenţial, conservând avantajul minim macedoneanul, Marko Simonovski, Missi Mezu (89. Georgian Honciu, 55').
al gazdelor.„plantat” perfect undeva în zona liniei de Rezerve: 1. Cezar Lungu – 8. Stelian 

6 metri, a introdus balonul cu capul în Dunărea pleacă învinsă de la Sf. Cucu, 27. Gaston Mendy, 9. Nicolae 
poarta apărată de Straton, concretizând Gheorghe însă n-ar trebui să facem o Carnat.
o centrare tot cu capul a lui Nouvier, tragedie din asta. Dan Alexa&Co au Antrenor: Dan Alexa
servit perfect în careul nostru. înţelepciunea să recupere terenul Arbitru: Andrei Antonie (Bucureşti) – 
Din acel moment, practic a început alt pierdut în următoarele două săptămâni Asistenţi: Mihail Marius Marica (Bistriţa), 
joc. Gazdele au crezut că vor reveni rapid şi să reediteze bucuria de la finalul Gabriel Bârjac (Zalău). Rezervă: Andrei 
pe tabelă însă uşor - uşor s-au convins că jocului cu Poli şi cu FC Botoşani, viitoarea Florin Chivulete (Bucureşti)
lucrurile nu stau deloc aşa. Dunărea, noastră adversară. Meciul va avea loc la 

Observatori: Cristian Nica (Ploieşti), poate că n-a excelat în faza ofensivă, dar jumătatea lunii septembrie, pauza fiind 
Marian Bucurescu (Bucureşti – LPF)s-a străduit să recupereze avantajul iumpusă de cele 2 partide oficiale ale 
Cartonaşe galbene: M. Simonovski (41'), gazdelor menţinându-se momente bune tricolorilor în Liga Naţiunilor, cu 
S. Drăghici (90+4') / G. Simion (27'), V. în suprafaţa lor. Muntenegru, acasă (7 septembrie), 
Alexandru (45'), A. Dobrosavlevici (51'), respectiv Serbia, în deplasare (10 În partea secundă, echipa noastră putea 
D. Ispas (73')septembrie).egala dacă mingea trimisă cu umărul de 

Sepsi OSK Sf. 
Gheorghe - Dunărea 

Călăraşi 1-0

Pauza provocată de partidele pe care 
tricolorii le vor susţine în Liga 
Naţiunilor i-a determinat pe oficialii 
Dunării să caute adversari pentru 
disputarea unor partide amicale. 
„Galben – albaştrii” vor disputa două 
jocuri în 2 zile la rând.

Astfel, vineri, 7 septembrie, de la ora 
17.00, la Modelu, echipa pregătită 
de Dan Alexa va juca cu formaţia de 
liga a 3-a, Înainte.

A doua zi, sâmbătă, de la ora 11.30 
de minute, pe arena Ion Comşa, 
Dunărea îşi va măsura forţele cu FC 
Viitorul Constanţa. Va fi cea de-a 
doua întâlnire dintre cele două 
echipe, prima desfăşurându-se în 
campionat, în prima etapă a noului 
sezon al ligioi I Betano. Dunărea s-a 
impus cu 1-0, graţie golului marcat în 
startul jocului de Georgian Honciu.

l 

Înainte Modelu – Dunărea Călăraşi

l Sâmbătă, 8 septembrie, ora 11.30

Dunărea – FC Viitorul

Partide amicale

Vineri, 7 septembrie, ora 17.00

n Liga I Betano / Et. 7: Sepsi OSK Sf. Gheorghe – Dunărea Călăraşi 1-0 (1-0)

Clasament

Etapa a 7-a / Rezultate
Sepsi OSK Sf . Gheorghe - Dunărea Călăraşi 1-0

A marcat: Simonovski (3')

FC Hermannstadt - Gaz Metan Mediaş 0-1

A marcat: Creţu (66')

Astra Giurgiu - FC Voluntari 0-0

U Craiova – Dinamo Bucureşti 3-0

Au marcat: Koljic (45'), Mitriţă (69', 76')

CFR Cluj - FC Viitorul 1-2

Au marcat: Ţucudean (55') / Voduţ (55'), Hagi (90')

FCSB - FC Botoşani 2-2

Au marcat: Man (4'), Gnohere (21') / Papa (43'), Roman 
II (75')

Politehnica Iaşi - Concordia Chiajna 3-0

Au marcat: Albu (14'), Flores (35'), Bekui (88')

1. FCSB 7 4 2 1 18-8 14
2. CFR Cluj 7 3 3 1 9-6 12
3. U Craiova 7 3 2 2 13-6 11
4. Astra Giurgiu 7 2 5 0 8-4 11
5. Sepsi OSK 7 3 2 2 6-4 11
6. Gaz Metan 7 3 2 2 8-9 11
7. FC Viitorul 7 3 1 3 8-8 10
8. Dinamo 7 3 1 3 11-14 10
9. Dunărea 7 2 3 2 6-6 9
10. FC Botoşani 7 1 5 1 9-8 8
11. Politehnica Iaşi 7 2 2 3 6-11 8
12. Hermannstadt 7 2 1 4 7-8 7
13. Concordia 7 2 1 4 6-11 7
14. FC Voluntari 7 0 2 5 4-16 2

l Vineri, 14 septembrie
Ora 18.00 Concordia Chiajna - Sepsi Sf Gheorghe
Ora 21.00 Dinamo Bucureşti - Astra Giurgiu
l Sâmbătă, 15 septembrie
Ora 15.00 Dunărea Călăraşi - FC Botoşani
Ora 21.00 Gaz Metan Mediaş - U Craiova
l Duminică, 16 septembrie
Ora 18.00 FC Voluntari - CSM Politehnica Iaşi 
Ora 21.00 CFR Cluj - FCSB
l Luni, 17 septembrie
Ora 21.00 FC Viitorul - FC Hermannstadt
Partidele vor fi transmise în direct de LOOK TV / PLUS, 
DIGI SPORT şi TELEKOM SPORT.

Etapa a 8-a

S-a trecut de prima jumătate a turului ligii I Betano, astăzi 
urmând a se trage cortina şi peste etapa a 7-a, odată cu 
finalul jocului de la Iaşi dintre Poli şi Concordia. Până la 
finalul turului au mai rămas de disputat 6 etape, Dunărea 
urmând a evolua de 3 ori acasă şi de tot atâtea ori, în 
deplasare.
Pe 15 septembrie, echipa noastră va reveni în faţa 
suporterilor pentru duelul cu FC Botoşani, prilej cu care ar 
putea debuta şi noua achiziţie de lux, Alexandru 
Bourceanu.
Pe 22 septembrie, Dunărea va merge pe Arena Naţională 
pentru prima confruntare din acest sezon cu FCSB, 
deocamdată liderul campionatului.
Urmează o altă deplasare, de data asta la Chiajna pentru 
partida din runda a 10-a cu Concordia.
La începutul lunii octombrie, Dunărea va juca la Călăraşi 
împotriva ilfovenilor de la FC Voluntari. În penultima rundă 
a turului, o altă încleştare de top. Tot în Bucureşti, dar în 
Ştefan cel Mare pentru duelul cu Dinamo.
În fine, turul se va încheia la Călăraşi care va găzdui pe 27 
octombrie partida Dunărea – Gaz Metan.
În această perioadă, campionatul se va întrerupe de 2 ori 
din pricina jocurilor echipei naţionale în liga Naţiunilor.

Preşedintele executiv al Dunării, 
Florin Brişan a fost prezent joia 
trecută în plenul şedinţei ordinare de 
plen a Consiliului Judeţean 
prezentând, la solicitarea consilierilor 
judeţeni, succint situaţia financiară a 
clubului. „Finanţarea pentru 2018 
din partea Consiliului Judeţean a 
fost în valoare de 2.500.000 lei. În 
prima parte a anului, când echipa 
juca în liga a 2-a, partea de 
sponsorizări a fost destul de mică, în 
jur de 220.000 lei, în numerar, restul în natură şi mă refer aici la alimente. Odată cu 
promovarea în liga I, doar din drepturile TV s-au încasat aproape 2 milioane de lei, 
adică 20 de miliarde de lei vechi. Pentru primele 3 meciuri de acasă, din bilete şi 
abonamente s-au încasat 300 de mii de lei (3 miliarde de lei vechi). Din sponsorizări, 
am obţinut 70 de mii de lei. Săptămâna trecută, am semnat un contract de 
sponsorizare cu o casă de pariuri, Fortuna, în valoare de 120 de mii de euro plus TVA. 
Mai avem un contract de sponsorizare cu firma care asigură publicitatea din jurul 
terenului în valoare de 18 mii de euro plus TVA. Toate aceste venituri proprii ar putea 
să însemne până la finalul anului circa 60 – 65% din bugetul necesar desfăşurării în 
bune condiţii a activităţii. E clar că n-am fi putut obţine aceşti bani dacă nu am fi 
promovat în liga I” le-a spus consilierilor judeţeni Florin Brişan care a trecut în revistă şi 
situaţia din cadrul Centrului de copii şi juniori. „În ultimul an, am avut 5 grupe de copii 
şi juniori însă nu toţi fotbaliştii erau din Călăraşi. În momentul acesta, în cadrul 
Centrului funcţionează 7 echipe, conduse de tot atâţia antrenori. În total, 140 de copii 
şi juniori, toţi călărăşeni, sunt legitimaţi la Dunărea Călăraşi. La echipa mare, joacă un 
singur călărăşean, e drept, împrumutat de la FCSB, obiectivul nostru fiind promovarea 
a doi juniori, la seniori, la finele acestui sezon” a conchis Brişan.

fost titular în partida cu Astra din deplasare, scor 2-2, din Transferat la Dunărea Călăraşi, la începutul lunii 
cadrul rundei a 5-a şi a evoluat o repriză în jocul de acasă cu iulie de la FC Voluntari, Ionuţ Balaur s-a reîntors 
Poli Iaşi, scor 2-0, din runda precedentă.

la clubul pentru care a evoluat în perioada 2016 – 
2018. Ionuţ Balaur este al doilea jucător după Laurenţiu Marinescu 

(în prezent în L2 la Petrolul Ploieşti) care se desparte de 
Sâmbătă, fundaşul central de 29 de ani, a fost titular în 

Dunărea în acest început de sezon.
partida de la Giurgiu cu Astra jucând până în minutul 73 când 
a fost înlocuit de Ivan Zgrablic. În minutul 51, a încasat şi un În altă ordine de idei, în urmă cu câteva zile, Dunărea a 
cartonaş galben. oficializat transferurile a doi jucători cu multe jocuri în liga I: 

Alexandru Bourceanu şi Alexandru Munteanu.La Călăraşi, Balaur a bifat doar două jocuri pentru Dunării. A 

Consiliul Judeţean Călăraşi, instituţie care a demarat deja o 
serie de investiţii pentru omologarea arenei Ion Comşa, acolo 
unde-şi dispută meciurile de acasă Dunărea Călăraşi, anunţă 
că în perioada imediat următoare va iniţia alte 3 obiective 
printre acestea figurând şi instalaţia de nocturnă.

Directorul Direcţiei Dezvoltare Regională şi Relaţii Externe din 
cadrul CJ Călăraşi, Eduard Grama a declarat pentru 
www.arenamedia.ro că până în primăvara anului viitor, 
stadionul va fi dotat cu instalaţie de nocturnă, concomitent 
cu montarea unei instalaţii de încâlzire a terenului de joc. În 
plus, pista care înconjoară suprafaţa de joc va fi modernizată. 
„Pentru desfăşurarea în bune condiţii, în continuare, a 
jocurilor de acasă, Consiliul Judeţean va iniţia în perioada 
următoare 3 investiţii importante şi ele vizează: 
achiziţionarea instalaţiei de încălzire a terenului de joc, 
realizarea unui sistem de preluare a apelor de pe pistă şi 
acoperirea acesteia cu tartan precum şi montarea instalaţiei 
de nocturnă, lucrare pe care sperăm să o finalizăm până în 
primăvara anului viitor.” a spus Eduard Grama care a 
continuat „Primul obiectiv înseamnă crearea acelui sistem 
de preluare a apelor de pe pistă. Din această săptămână vor 
demara lucrările care se vor finaliza până aproape de 15 
septembrie când va avea loc următorul meci al Dunării, pe 
teren propriu. După această dată, vom continua investiţia 
care presupune şi acoperirea pistei cu tartan.

În ceea ce priveşte nocturna, am iniţiat deja discuţii 
preliminare cu câteva companii din domeniu. E vorba de 
firme care au montat instalaţii mobile la Sf. Gheorghe 
(stadionul vechi) şi Sibiu sau nocturnă fixă la Voluntari, 
Ovidiu, Constanţa, Chiajna, Giurgiu, Ploieşti, Cluj – Napoca, 
Iaşi, Botoşani şi Bucureşti – Arena Naţională. Soluţia tehnică 
presupune montarea stâlpilor care vor afecta 14-15 locuri 
pe fiecare sector care vor fi calculate dintotalul de 10% din 
capacitatea stadionului ce nu vor fi vândute conform 
cerinţelor Ligii Profesioniste de Fotbal. Înălţimea stâlpului 
până la primul rând de lămpi este de 32 de metri. Investiţia 
este estimată în acest caz la vreo 570 de mii de euro.

Soluţia externă este mai costisitoare. Stâlpi vor avea 
înălţimea de 45 de metri, ceea ce generează şi un număr 
mai mare de lămpi. Lucrările exterioare implică costuri 
suplimentare pe care le consider nejustificate.

Noi intenţionăm ca instalaţia de nocturnă şi încălzirea 
terenului să se facă la pachet, ceea ce înseamnă chelutieli 
totale de 650 de mii de euro. Din această sumă, 80 de mii 
de euro vor fi alocaţi pentru încâlzirea terenului, o altă 
solicitare impusă de regulamentele în vigoare.”

Grama a mai precizat că până în momentul de faţă au fost 
iniţiate discuţii cu 3 societăţi urmând ca marţi să fie analizată 
şi ultima ofertă în ceea ce priveşte instalaţia de nocturnă şi 
de încălzire a terenului.

În altă ordine de idei, oficialul Consiliului Judeţean a 
evidenţiat rezultatele destul de bune înregistrate de elevii lui 
Dan Alexa până acum, bilanţul fiind 2 victorii, 3 egaluri şi un 
eşec. „În opinia mea, Dunărea a obţinut rezultate la care 
foarte puţină lume visa. Echipa noastră n-a pierdut nici un 
meci în faţa campioanelor din ultimii 3 ani. Sâmbătă, băieţii 
lui Dan Alexa au dominat ostilităţile în partida cu Poli iar 
victoria a confirmat faptul că se munceşte la Călăraşi. Am 
obţinut 9 puncte, ceea ce după părerea mea chiar e o 
performanţă. Evident, urmează şi alte dueluri la fel de 
dificile dar personal am mare încredere în Dan Alexa şi 
stafful său dar şi în preşedintele executiv, Florin Brişan care 
a reuşit să finalizeze cu succes discuţiile privind aducerea 
unui partener principal, şi mă refer aici la Fortuna. E 
limpede că ne aflăm pe un drum bun şi nu ne rămâne decât 
să consolidăm ceea ce s-a creat până acum la nivelul 
echipei. Le doresc mult succes în continuare” a conchis 
Eduard Grama.

Preşedintele executiv, Florin Brişan, a 
anunţat miercuri că jucătorii, Alexandru 
Bourceanu şi Alexandru Munteanu, vor 
juca pentru Dunărea în acest sezon, fiind 
perfectate transferurile lor. „Se vor 
alătura lotului nostru Alexandru 
Bourceanu şi Alexandru Munteanu. Sunt 
jucători care au foarte multe meciuri în 
liga I, chiar şi la echipa naţională, la 
formaţii importante. Sunt convins că ne 
vor ajuta în demersul nostru de a face o 
figură frumoasă în liga I” a spus Brişan.
Antrenorul Dan Alexa a avut cuvinte de 
laudă la adresa celor doi fiind convinşi că 
atât Munteanu cât şi Bourceanu vor 
reveni rapid în prim plan iar experienta 
lor va fi benefică pentru Dunărea 
Călăraşiu. „Sper ca cei doi să confirme. 
Într-adevăr, sunt jucători cu experienţă Călăraşi pentru că domnul antrenor 2014-2015: FCSB: 11 meciuri / 0 goluri / 
în L1. Pe Alex Bourceanu îl cunosc foarte Alexa şi-a dorit să lucrăm împreună încă 480 minute
bine, este un jucător care a fost de top din perioada când antrena la Chiajna. 2015-2016: FCSB: 1 meci / 0 goluri / 45 
în România. Îl cunosc foarte bine, îi ştiu Din păcate, n-am reuşit să ajung acolo minute
caracterul. Îmi doresc să şi reuşească dar iată că viaţa ne oferă prilejul de a 2016-2017: FCSB: 18 meciuri / 0 goluri / pentru că dacă va reuşi, va aduce un munci împreună. Sperăm să facem o 1.106 minuteplus valoric consistent. Este un jucător figură frumoasă, să ne clasăm cât mai 

Total: 195 de meciuri / 6 goluri / 15.622 cu personalitate, a fost căpitanul Stelei sus. Mă voi pune în slujba echipei şi a 
minuteîntr-o perioadă de glorie şi a fost vândut staffului tehnic ca să îndeplinim acest 
A încasat 37 de cartonaşe galbene şi 3 la vremea respectivă pe o sumă mare de obiectiv. Mulţumesc pentru încredere, 
cartonaşe roşii.bani. Faptul că am reuşit să-l aducem e sper să avem rezultate şi mai bune în 

un plus pentru noi. E adevărat că vine Meciuri jucate la cluburicontinuare. Până acum, echipa a strâns 
după o perioadă de pauză dar sper să ne FCSB: 175 meciuri / 4 goluripuncte importante unde nimeni nu 
ajute. Are tot sprijinul meu şi cred că va spera.” Politehnica: 69 meciuri / 2 goluri
ajunge la nivel bun.” a spus tehnicianul 

Arsenal Tula (prima ligă din Rusia): 36 „galben – albaştrilor” care a continuat  Scurt CV meciuri / 0 goluri„Pe Alex Munteanu mi l-am dorit de la 
n Alexandru Bourceanu. S-a născut la Oţelul: 31 meciuri / 1 golînceputul perioadei de transferuri. A 
Galaţi pe 24 aprilie 1985. Mijlocaş. A Trabzonspor (prima ligă din Turcia): 14 avut evoluţii bune pe la echipele la care 
debutat la Dunărea Galaţi, echipă la care meciuri / 0 goluria jucat, Gaz Metan şi Poli Timişoara. Îl 
a jucat în perioada 2004-2008. (96 de cunosc bine. Din păcate, n-am putut să-l A debutat în echipa naţională pe 11 
jocuri / 7 goluri). Este campion cu Steaua aducem mai devreme. A pierdut o bună februarie 2009 la 23 de ani, 9 luni şi 18 
în ediţiile 2012 – 2013, 2013 – 2014 şi perioadă de pregătire dar trebuie să zile, într-un joc amical România - Croaţia. 
2014 – 2015. Vicecampion cu Poli avem puţină răbdare. Contează că după A disputat 27 de partide din care 13 
Timişoara în ediţia 2010 – 2011. jocul de la Sf. Gheorghe vom avea o amicale (680 de minute), 10, în 
Câştigător al Cupei României în 2011 şi pauză de 2 săptămâni, timp în care calificările pentru Cupa Mondială (855 
2015 şi al Supercupei în 2013. În putem lucra. Sunt două transferuri minute) şi 4, în calificările pentrz EURO 
palmaresul său figurează şi 3 Cupe ale bune” (360 minute). A încasat 4 cartonaşe 
Ligii: 2014-2015 şi 2015-2016. galbene evoluând în 1895 de minute.Alex Bourceanu, fostul jucător al A semnat un contract cu Dunărea valabil 

echipelor Oţelul Galaţi, Poli Timişoara, până la 30 iunie 2019.
n Alexandru Munteanu. S-a născut la Steata, FCSB, Trabzonspor şi Arsenal Tula, 

A evoluat în liga I la: Mediaş pe 31 octombrie 1987. Mijlocaş a declarat. „Cu domnul Alexa, am lucrat 
2008-2009: Oţelul Galaţi: 31 de meciuri / dreapta. A evoluat la Gaz Metan Mediaş împreună 2 ani la Timişoara, am avut o 
1 gol / 2.736 minute (2009-2017 / 180 jocuri / 18 goluri) şi Poli relaţie bună. A trecut şi el prin probleme 
2009-2010: FC Timişoara: 29 meciuri / 1 Timişoara (2017-2018 / 35 jocuri / 4 medicale şi mă poate înţelege în 
gol / 2.295 minute goluri)încercarea de a reveni în topul 

jucătorilor din România. Pentru asta, 2010-2011: Poli Timişoara: 25 meciuri / 1 Are 192 de partide disputate în Liga I, 
trebuie să mă adaptez cerinţelor gol / 1.948 minute marcând 19 goluri. În liga a 2-a a bifat 28 
antrenorului, jocului echipei şi să fac de prezenţe, înscriind 3 goluri. Are 5 2011-2012: Steaua: 31 de meciuri / 0 
multe meciuri bune în continuare. Acum meciuri jucate şi în Cupa României. În goluri / 2.790 minute
vin cu experienţă, profesionalism şi aduc ediţia 2011-2012 a disputat 4 partide în 2012-2013: Steaua: 32 meciuri / 3 goluri 
imagine” Europa League cu Gaz Metan./ 2.783 minute

A semnat un contract cu Dunărea valabil Alex Munteanu, ultima oară la Poli 2013-2014: Steaua: 17 meciuri / 0 goluri 
până la 30 iunie 2020.Timişoara, a spus „Am ales să vin la / 1.439 minute

Dunărea Călăraşi are începând de astăzi un Dunărea Călăraşi şi în sezonul trecut în Liga Compania Fortuna îşi doreşte să devină termen lung, suporteri entuziaşti şi dornici 
partener principal. Este vorba de Fortuna a 2-a, şi dacă ar fi fost şi numai pentru activă şi în comunitate. Adică vom încerca să de fotbal de calitate, sunt calităţi 
Entertainment Group, unul dintre cei mai suporterii de aici, Dunărea ar fi meritat să aducem proiecte de social. Vom discuta şi cu importante pe care le-am căutat la echipele 
mari operatori de pariuri şi loterie din Estul din Liga I şi pe care le-am regăsit aici. Ne domnul preşedinte şi dacă găsim ceva în 
Europei, care în baza unui contract va dorim un parteneriat de durată, încununat comun, nu vom fi doar cu numele aici. Vrem 
sponsoriza gruparea din B-dul Republicii, 39. cu succese de ambele părţi”. mai mult decât atât, bineînţeles. În 
Noul partener a fost prezentat vineri în cadrul momentul ăsta vorbesc strict de Dunărea şi 
unei conferinţe de presă care s-a desfăşurat de Călăraşi. Ne dorim să intrăm mai mult în 
la sediul clubului. societate, în comunitate. Am discutat deja şi 

cu domnul preşedinte şi ne chiar ne dorim Preşedintele executiv, Florin Brişan a declarat 
să fim ceva mai activi.„Clubul nostru a reuşit să semneze un 

contract de sponsorizare cu o importantă „Motto-ul Fortuna Entertainment Group, 
Casă de paruri, poate cea mai importantă „Mai Multe Victorii pentru Suporteri” s-a 
din România. Este un contract care ne regăsit pe deplin în evoluţiile din ultima Fortuna este cel mai mare operator de pariuri 
avantajează şi pe noi şi pe dânşii şi sper ca perioadă ale Dunării Călăraşi, o echipă ce a sportive din Europa Centrală şi de Est. În 
această colaborare să dureze mulţi ani de reuşit promovarea în Liga I. România, Fortuna este prezentă cu aproape 
aici înainte. Contractul a fost semnat în Suporterilor călăreşeni le promitem că vom 800 de agentii şi online cu o nouă platformă 

vină în prima ligă. Doar pentru suporteri. foarte scurt timp şi a trebuit să găsim o sprijina clubul Dunărea şi că îi aşteaptă de pariere, www.efortuna.ro, ce oferă anual 
soluţie pentru inscripţionarea tricourilor de Am văzut dăruirea jucătorilor, entuziasmul numeroase surprize în acest sezon la 230.000 evenimente live.  
joc cu numele noului nostru partener. În fanilor şi bucuria oamenilor din Călăraşi meciurile de pe teren propriu.”

Printre alte proiecte de sponsorizare, în două săptămâni vom regla şi această atunci când vorbeau despre Dunărea. Lewis Findlay, General Manager România – 
portofoliul internaţional al Fortuna intră situaţie. Perioada contractului este de un an Fotbalul este mai mult decât un sport şi Fortuna Entertainment Group, a explicat 
naţionala de fotbal a României, cu prelungire şi dacă ajungem în play-off suntem onoraţi şi noi că la început de drum motivele parteneriatului cu Dunărea Călăraşi: 

suma se va mări” reprezentativa Poloniei, naţionala Slovaciei, spre marea performanţă suntem alături de „Sponsorizăm echipa naţională de fotbal a 
Dunărea Călăraşi. echipe de club precum Legia Varşovia sau Andrei Stan, reprezentantul Fortuna României şi nu este o întâmplare faptul că 

Slavia Praga, dar şi Liga I a Slovaciei, devenită am ales să sprijinim clubul Dunărea Călăraşi. Entertainment Group, a spus „Noi, Fortuna Perioada contractului este de un an cu 
Liga Fortuna.Jucători tineri, management gândit pe Group, am urmărit parcursul celor de la posibilitate de prelungire încă unul. 

n Liga I Betano

Fortuna Entertainment Group, partener principal al Dunării Călăraşi

n CJ Călăraşi

Eduard Grama: Discuţiile 
privind montarea instalaţiei de 
nocturnă sunt foarte avansate

Alexandru Bourceanu şi Alexandru 
Munteanu vor juca pentru Dunărea Călăraşi

Prima înfrângere 
din deplasare!

Dunărea s-a despărţit de Ionuţ Balaur

n Liga I Betano

Dunărea, 3 acasă, 3 afară!

Program jocuri Dunărea
Et. 8 Dunărea – FC Botoşani / 15 septembrie
Et. 9 FCSB – Dunărea  / 22 septembrie
Et. 10 Concordia Chiajna – Dunărea / 29 septembrie
Et. 11 Dunărea – FC Voluntari / 6 octombrie
Et. 12 Dinamo - Dunărea / 20 octombrie
Et. 13 Dunărea – Gaz Metan Mediaş / 27 octombrie

n Dunărea Călăraşi

Fl. Brişan: Din veniturile proprii, 
dorim să acoperim în jur de 60-65% 

din bugetul de funcţionare

Dunărea, două 
amicale în două zile
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