
Antrenorul Dan Alexa a făcut minuni la Călăraşi, aşa cum s- Haideţi să-i arătăm lui Dan cât de mult îl iubim şi îl 
a întâmplat şi la Timişoara cu Poli şi în Giuleşti cu Rapid. A apreciem pentru tot ce a făcut pentru fotbalul călărăşean.
preluat Dunărea din subsolul clasamentului ligii a 2-a De ziua ta, Dane, îţi spunem, din toată inima, La mulţi ani!
propulsând-o pe aceeaşi scenă cu Steaua, Dinamo, Craiova, 
CFR Cluj, Astra şi Viitorul, campioane trecute şi prezente, 
care domină de zeci de ani fotbalul românesc. Şi n-a dus-o 
doar să facă doar act de prezenţă. Cu o echipă încropită din 
jucători cărora mulţi dintre ei nici acum nu le vină să creadă 
că o ţară întreagă se uită la ei, de pe stadioane sau din faţa 
micului ecran, Dan Alexa a depăşit Viitorul, campioana din 
2017, Iaşiul şi Botoşaniul şi s-a bătut de la egal la egal cu 
campioanele din 2016, Astra şi 2018, CFR , cu Dinamo în 
Groapă, Concordia şi Voluntari.

În 14 luni, Dan Alexa ne-a învâţat să preţuim şi mai mult 
echipa favorită, obligându-ne parcă să vibrăm şi mai mult 
atunci când Straton&Co urcă pe scenă. Cu muncă, talent, 
vocaţie şi spirit, a transformat Dunărea dintr-o echipă de 
provincie, de tradiţie dar fără strălucire, într-un nume care 
a început să provoace frisoane până şi formaţiilor obişnuite 
cu aerul tare al Ligii I. Majoritatea adversarilor pe care i-am 
întâlnit au vorbit apăsat despre saltul uriaş făcut de 
Dunărea, o echipă care se identifică din ce în ce mai mult 
cu spiritul de luptător dar şi de învingător al lui Dan Alexa. 
În 45 de meciuri cu el pe banca tehnică, Dunărea s-a ales cu 
30 de victorii, 11 egaluri şi doar 4 eşecuri! Tot el se face 
„vinovat” şi de faptul că Dunărea va disputa pe 1 noiembrie 
primul meci în nocturnă la Călăraşi având în faţă un nume 
de prestigiu al fotbalului românesc, FCSB, într-un meci de 
„care pe care” în Cupa României. Este meritul lui şi pentru 
asta nu vom înceta să-i mulţumim!

Ar fi putut s-o facă şi aleşii locali dar din motive numai de ei 
ştiute, au ezitat să-i confere locul binemeritat în galeria 
cetăţenilor de onoare ale acestui municipiu. Poate vor avea 
mai multă inspiraţie şi vor repara această „gafă” anul viitor!

Duminică este ziua lui şi se cuvine să-i fim alături în duelul 
cu Gazul. Ştiţi şi voi prea bine că împreună putem parcurge 
mai uşor drumul spre victorie! 

Vă invit să mergem pe arena Ion Comşa, cu mic, cu mare şi 
să le transmitem lui şi elevilor săi toată energia de care au 
nevoie pentru „a evapora” Gazul. O echipă cocoţată în 
vârful clasamentului care şi-a trecut în cont rezultate de-a 
dreptul interesante cu Dinamo, Craiova, CFR ori Iaşiul. Fără 
îndoială, un rezultat pozitiv ar fi cadoul perfect pentru Dan 
Alexa.

Dan Alexa / Jucător
Rocar Bucureşti (1998 – 2001 / 45 jocuri / 2 goluri)

Fulgerul Bragadiru (2001-2002 / 4 jocuri / 0 goluri)

Univ. Craiova (2002/2002 / 15 jocuri / 0 goluri)

Dinamo Bucureşti (2002-2004 / 47 jocuri / 1 gol)

Beijing Hyundai (2004-2005 / 40 jocuri / 0 goluri)

Dinamo Bucureşti (2005-2006 / 13 jocuri / 1 gol)

Poli Timişoara (2006-2007 / 27 jocuri / 0 goluri)

FC Timişoara (2007-2011 / 9 jocuri / 5 goluri)

Rapid (2011-2012) / 25 jocuri / 3 goluri)

Anorthosis Famagusta (2012-2014 / 40 jocuri / 4 goluri)

Pasagerii şi bicicliştii au gratuitate!

SC Coslo - Zinca SRL Cãlãraºi

Ferry-boat-urile  şi „5 Călăraşi” „Sălcuţa”

Relaţii la telefon 0734.99.00.11

O cursă dus: 

12 
minute!

Zilnic între orele 05.00-24.00, din 30 în 30 de minute - “la fix” ºi “la ºi jumãtate”

Tarif autoturisme . Autoturismele cu numere 
de  (Silistra) beneficiază de 

8 euro/35 lei
CL, CT şi CC reducere de 50%

Trecere Chiciu - Ostrov

12

Într-un spaţiu modern care 
oferă condiţii optime pentru 
vizionarea unui spectacol 
cinematografic atât în format 
3D cât şi în format 2D puteţi 
viziona în perioada 26 
octombrie  – 1 noiembrie 2018 
filmele: Wheely: Voios şi Iute 
(3D varianta dublată), Poliţaiul 
din Belleville (2D), Operatiunea 
Hunter Killer (2D) şi Secretul 
fericirii (2D). Filmele vor fi 
difuzate după cum urmează:

Vineri,  26 octombrie: ora 12:30
Sâmbătă, 27 octombrie: ora 10:30 

şi 12:30
Duminică, 28 octombrie: ora 10:30 

îndrăgosteşte până peste capotă. Când un prieten din copilărie este Un căpitan de submarine, american păzite. Astfel, cei doi prieteni şi 12:30
Aflaţi în permanenţă de partea ucis de o bandă de traficanţi de face echipă cu puşcaşii marini descoperă că fericirea cuiva este 
greşită a legii şi excluşi din cercul droguri, Baaba (Omar Sy) se mută pentru a-l salva pe preşedintele posibilă doar dacă altcineva este 
elitist al maşinilor de lux, Wheely şi în Miami şi face echipă cu un Rusiei, răpit de un general răzvrătit. nefericit. Pentru că resursele de 
prietenul său cel mai bun PuttPutt poliţist local, pentru a-i prinde pe fericire sunt limitate.Regia: Carl Mendez
sunt implicaţi fără voie într-o reţea criminali. 29 octombrieCu: Ogie Banks, Gavin Yap, Frances 
de furt de maşini exclusiviste, Ora: 20:00Lee, Brock Powell
condusă de un uriaş camion pe 26 octombrie - 01 noiembrieGen film: Animaţie
nume Kaiser. Ora: 20.00Rating: AG

Regia: Vlad ZamfirescuLuni: titlul nu este proiectatDurata: 90 minute
26 octombrie - 01 noiembrie Cu: Vlad Zamfirescu, Irina Velcescu

Premiera în România: 05.10.2018
Ora: 17.00 Gen film: Comedie, Drama

Wheely, un mic taxi prăfuit cu spirit 
Durata : 90 minute

aventurier şi competitiv, 
Rating: N15Regia: Donovan Marshîndrăzneşte să concureze pentru 
Premiera în România: 19.10.2018Cu: Gary Oldman, Gerard Butler, titlul de rege al şoselelor în oraşelul 

Regia: Rachid Bouchareb Caroline Goodall, Taylor John Smith, Într-o seară între prieteni, Tom îşi său, Gasket City. În timpul unei 
Cu: Omar Sy, Luis Guzmán Michael Nyqvist, Common impinge soţia şi amicul în situaţii curse eşuate, Wheely o cunoaşte pe 
Gen film: Comedie mai mult decât absurde, căutând Gen film: Actiune ,Thrillercelebra şi superba maşină de lux 

să-i facă să dezvăluie secrete bine Premiera în România: 19.10.2018Bella di Monetti, de care se Premiera în România: 26.10.2018

Wheely: Voios şi Iute - 
3D (varianta dublată)

Secretul fericirii

Operatiunea Hunter 
Killer- 2DPoliţaiul din Belleville - 

2D

CINEMA 3D/2D Program Cinema 3D/2D Călăraşi în perioada 26 octombrie - 1 noiembrie 2018

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

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

Preţul biletelor (acelaşi pt. filme 
3D şi 2D): 8 lei – copii cu vârste de 
maxim 14 ani; 12 lei – persoane cu 
vârste peste 14 ani. Nu se 
efectuează rezervări. Biletele pot fi 
cumpărate cu o săptămână înainte 
de data spectacolului.

În zilele de luni filmul rulează 
începând cu ora 20.00.

Wheely: Voios şi Iute Poliţaiul din 
Belleville Operaţiunea Hunter Killer Secretul fericirii

 (3D varianta dublată), 
 (2D),  (2D) şi  (2D)

De ziua ta, Dane, îţi spunem, din toată inima, La mulţi ani!

Pe 28 octombrie, chiar în ziua în care Dunărea va 
juca acasă în ultimul act al turului contra 
medieşenilor de la Gaz Metan, Dan Alexa va 
împlini 39 de ani. La fel ca anul trecut, când 
Dunărea  îşi măsura forţele, în liga a 2-a, chiar la 
el acasă cu Ripensia (scor 1-1), „Super Dan” îşi va 
sărbători ziua de naştere, tot la muncă, pe 
terenul de fotbal. Alături de colegii din staff, 
jucători iar de data asta înconjurat şi de 
suporterii călărăşeni care nu sunt puţini.

Primul meci în liga I: 31.07.1999 Steaua – Rocar 2-1

Ultimul meci în liga I: 16.05.2012 Sportul – Rapid 0-2

Meciuri jucate în L1: 263 / 11 goluri

Meciuri jucate în L2; 12 / 0 goluri

Chinese Super League: 40 jocuri / 0 goluri

Cyprus 1 st Division: 40 jocuri / 4 goluri

Cyprus Foot Cup: 3 jocuri / 0 goluri

România U21: 1 joc / 0 goluri

Cupa României: 37 jocuri / 2 goluri

Supercupa României: 2 jocuri / 0 goluri

Echipa naţională: 6 jocuri / 2 goluri

Dan Alexa - 
Antrenor
Poli Timişoara: 48 jocuri

Rapid Bucureşti: 34 jocuri

ASA Tg. Mureş: 23 jocuri

Concordia Chiajna: 20 jocuri

Dunărea Călăraşi: 45 jocuri

Campion cu Dinamo:

Cupa României

Cupele europene:

 
2003-2004

    
(ambele cu Dinamo): 
2002-2003; 2003-2004.

            
36 jocuri / 1 gol


	Page 1

