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Secundul, Costel mIlie, 
care duminică l-a suplinit 
pe banca tehnică pe Dan 
Alexa, suspendat, a 
declarat după meciul cu 
FC Viitorul, pierdut cu 1-0 
că Dunărea a făcut un 
meci bun, presărat cu 
câteva ocazii de gol, o 
nesincronizare a elevilor 
săi din finalul partidei 
generând victoria oaspeţilor. “În primul rând suntem 
supăraţi, puţin frustraţi pentru că astăzi pot spune 
că am făcut un meci bun. Am avut ritm, am avut 
ocazii. Dacă la meciul din tur am avut şansă, cu o 
singură ocazie, astăzi, eu zic că am făcut o partidă 
bună. Păcat că numai o nesincronizare pe final ne-a 
privat de măcar un punct.” a spus Costel Ilie care a 
continuat “Era un meci în care dacă marcam la 
prima ocazie a lui Georgian Honciu poate altfel 
decurgea şi restul partidei dar după aspectul jocului 
ne mulţumeam şi cu un egal. Am fi rămas neînvinşi 
şi mergeam cu un moral mult mai bun la CFR Cluj.”
Tehnicianul Dunării a explicat şi de ce l-a introdus pe 
golgeterul Mediop Ndiaye spre finalul jocului. „Am 
avut o strategie puţin mai diferită. Pentru că 
Mediop vine după o serie de jocuri în care tot jocul 
s-a bazat pe efortul lui, pe calităţile lui, şi am decis 
să-l menajăm. Nu a fost alt motiv.” a precizat Ilie.

Atacantul Mediop Ndiaye 
se află în continuare pe 
primul loc în topul 
marcatorilor Dunării şi 
după prima etapă a 
returului. Senegalezul de 
27 de ani, adus în vară de 
la Ripensia Timişoara, a 
marcat 4 goluri, el fiind 
urmat de Alin 
Dobrosavlevici şi Bodo 
Kanda, fiecare cu câte 2 reuşite.
Pe ultima treaptă a podiumului se află Valentin 
Alexandru, Silviu Pană, Hamidou Keyta (penalty) şi 
Georgian Honciu, fiecare cu câte un gol.
În cele 14 etape disputate, Dunărea a marcat 12 
goluri, primind 14.
În clasamentul general conduc Harlem Gnohere 
8FCS) şi Alexandru Mitriţă, fie care cu câte 10 
goluri. Ei sunt urmaţi de George Ţucudean (CFR 
Cluj) şi Elvir Koljic (U Craiova) cu câte 8 goluri 
fiecare înscrise. În TOP 3 mai intră Florinel Coman 
(FCSB) şi Ibrahima Tandia (Sepsi Sf. Gheorghe), cu 
câte 6 goluri marcate fiecare.
Mediop Ndiaye împarte poziţia a 5-a poziţie alături 
de Denis Man (FCSB), Diogo Salomao (Dinamo), 
Carlos Fortes (Gaz Metan), Neluţ Roşu (Astra), 
Mihai Roman II (FC Botoşani) şi Juvhel Tsoumou 
(Hermannstadt)

Da, Hagi, Regele Hagi, s-ar fi putut reluat cu capul însă din nou Cojocaru 
a respins miraculos oprind balonul în „pricopsi” de la Călăraşi cu un 
drumul său spre plase.„coşmar”. În mod sigur nu l-ar fi 

uitat toată viaţa lui pe Georgian 
Honciu dacă acesta ar fi 
transformat în gol măcar una din 
cele două mari ocazii la care a 
fost actor principal. 

După ce l-a lăsat, fără replică, în tur, la 
Ovidiu, executând impecabil o lovitură 
liberă, „puţin”din afara careului care a 
însemnat şi prima victorie pentru 
Dunărea în jungla ligii I, Georgian 
Honciu (culmea, înzestrat de Cel de 
Sus cu aceleaşi iniţiale ca ale Regelui!) Pentru a 3-a oară titular dar şi 
a avut în două rânduri posibilitatea să- integralist, Georgian Honciu a fost 
l învingă pe Cojocaru şi în mod cert „fanta de lumină” de care Dunărea 
altceva ar fi „hămăit” la conferinţa de are nevoie de fiecare dată ori de câte 
presă marele Hagi. Prima oară s-a ori intră pe dreptunghiul verde ca să-i 
întâmplat în minutul 30 după ce pună la colţ pe „granzii” primei scene 
Gligorov i-a pus o minge ca pe tavă. fotbalistice a ţării. Duminică, Honciu a 
Honciu a şutat chiar violent dintr-o ratat dar sunt convins că dacă „Super 
poziţe carecateristică celor cu glezna DA” îi va da credit, ratările cu Viitorul 
fină dar Cojocaru a fost la post se vor transforma în goluri fie la Cluj, 
scoţându-l din necaz pe Rege!. A doua Craiova sau aizrea, acolo pe unde 
oară, la ultima fază a meciului, în Dunărea se va încăpăţâna să arate 
prelungiri. Parcă acelaşi Gligorov a tuturor că locul său în liga I nu e deloc 
centrat perfect în careu de unde GH a întâmplător.

Pe scena ”Barbu Ştirbei” vor evolua trupe de 
teatru din Panciu, Constanţa, Lugoj şi trupele 
proprii ale Centrului Judeţean de Cultură şi 
Creaţie Călăraşi – ”Aurel Elefterescu” şi 
”Trepte”. 

Trebuie spus faptul că ultima ediţie a acestui 
festival, cea cu numărul XV a avut loc în anul 
2010, pentru ca un an mai târziu, în 2011, 
evenimentul teatral ce trebuia să se desfăşoare 
la Călăraşi a fost inclus în Calendarul de Proiecte 
şi Programe al CJCC, dar nu se cunosc motivele 
pentru care s-a renunţat la organizarea lui, în 
anii următori renunţându-se definitiv la acest 
proiect. 

Anul acesta, la propunerea  managerului CJCC, 
Mihaela Petrovici şi cu sprijinul necondiţionat al 
preşedintelui Consiliului Judeţean, Vasile Iliuţă şi 
al consilierilor judeţeni, festivalul a fost readus 
în calendarul cultural al judeţului, tocmai pentru 
ca iubitorii de cultură să se bucure  din plin de 
acest eveniment. 

Aşadar, întreg colectivul  Centrului Judeţean de 
Cultură şi Creaţie Călăraşi vă invită să participaţi 
timp de trei zile la un maraton teatral ce se va 
desfăşura pe scena Sălii ”Barbu Ştirbei”. 
Pe tot parcursul festivalului de teatru, intrarea 
este liberă!

poziţie pe care o va păstra indiferent de 
rezultatele din ultimele două jocuri 
rămase de disputat.

Dunărea Călăraşi - FC 
Viitorul Constanţa 0-1 (0-0)

A marcat: Denis Drăguş (88')
Dunărea: 25. Cătălin Straton – 23. Filip 
Gligorov, 17. Alin Dobrosavlevici, 30. Alin 
Şeroni (44. Denis Ispas, 43'), 27. Gaston 
Mendy – 15. Silviu Pană (55. Alex. 
Bourceanu, 22'), 35. Walace da Silva, 8. 
Stelian Cucu - 22. Alexandru Munteanu 
(29. Mediop Ndiaye, 73'), 89. Georgian 
Honciu, 9. Nicolae Carnat. 
Rezerve: 1. Cezar Lungu – 21. Hamidou 
Keyta, 5. Gabriel Simion, 19. Valentin 
Alexandru.
Antrenor: Constantin Ilie

Honciu însă şutul acestuia a fost apărat Arena Ion Comşa a găzduit duminică FC Viitorul: 12. Valentin Cojocaru – 27. de Cojocaru. Tot Honciu îşi mai putea după-amiază duelul dintre Dunărea Radu Boboc (16. Vlad Achim, 89') 15. trece numele pe lista marcatorilor aşa şi FC Viitorul, din prima etapă a Bogdan Ţîru, 5. Sebastian Mladen, 6. cum s-a întâmplat în tur, în minutul 3 al returului. Oaspeţii şi-au luat revanşa Bradley De Nooijer – 93. Andrei Artean, prelungirilor, lovitura sa de cap din 
după înfrângerea suferită în tur, 99. Tudor Băluţă, 11. Ionuţ Vînă – 10. interiorul careului fiind de asemenea 

Ianis Hagi (4. Srgian Luchin, 89'), 13 Denis câştigând cu 1-0, în urma unui gol apărată de goalkeeperul constănţean.
Drăguş, 96. Hafid Houri (9. Mihai Voduţ, marcat în minutul 88. Ianis Hagi i-a FC Viitorul a avut două ocazii importante, 58'). pasat pe culoar lui Denis Drăguş care semnate de Ianis Hagi, în minutele 51 şi 
Rezerve: 31. Alexandru Buzbuchi – 8. l-a învins pe bravul Straton după ce 82, ambele din lovituri libere de la 
Carlo Casap, 17. Andrei Ciobanu, 7. balonul a fost deviat de Alin marginea careului. La prima, balonul s-a 
Alexandru Măţan.Dobrosavlevici. prelins pe lângă poartă iar în cea de-a 
Antrenor: Gheorghe Hagidoua Straton a avut o intervenţie 

Dar până atunci, echipa noastră şi-a creat Au arbitrat: Iulian Călin (Ştefăneşti – providenţială scoţând mingea de la 
câteva ocazii care l-au adus în pragul Argeş) – Marius Nicoară (Drobeta Turnu vinclu în corner.
disperării pe Gică Hagi. Severin), Alexandru Vodă (Alba Iulia). Dunărea a dominat partida fiind foarte 
În minutul 9, „galben – albaştrii” au Rezervă: Horia Mladinovici (Bucureşti)aproape de o remiză. Echipa noastră 
solicitat penalty după ce fundaşul Observatori: Irina Mîrţ (Bucureşti), Ion rămâne deocamdată pe locul 8 cu 16 
Viitorului, Bogdan Ţîru a atins mingea cu Căţoi (LPF – Bucureşti)puncte şi se pregăteşte pentru meciul din 
mâna! Gruia cu CFR Cluj, programat sâmbăta Cartonaşe galbene: Alin Şeroni (41'), 
Dunărea putea deschide scorul în viitoare de la ora 21.00. Clujenii care în Denis Ispas (81'), Alin Dobrosavlevici 
minutul 30. Alex Munteanu i-a pasat runda inaugurală a returului, au câştigat (90+2') / Denis Drăguş (45'), Mihai Voduţ 
excelent lui Filip Gligorov în careul clar la Botoşani cu 5-1, ocupă primul loc (66'), Tudor Băluţă (85'), Sebastian 
Viitorului care i-a pus pe tavă balonul lui în topul ligii I Betano cu 29 de puncte, Mladen (90+3')

n Liga I Betano / Et. 14: Dunărea Călăraşi – FC Viitorul 0-1 (0-0)

Clasament

Etapa a 14-a / Rezultate
CSM Politehnica Iaşi – U Craiova 0-3
Au marcat: Al. Mateiu (47), Al. Mitriţă (53), E. Koljic (65)
Sepsi Sf. Gheorghe – FC Hermannstadt 1-3
Au marcat: Tandia (42) / Dumitriu (46), Tsoumou (57), 
Dîlbea (70 - pen.)
FC Botosani – CFR Cluj 1-5
Au marcat: Ongenda (84) / Papa (10 – autogol), Culio 
(28), Păun (55), C. Deac (70), B. Omrani (74)
Dunărea Călăraşi – FC Viitorul 0-1
A marcat: D. Drăguş (88)
FCSB – Astra Giurgiu 1-0
A marcat: H. Gnohere (67 – pen.)
Concordia Chiajna – Gaz Metan Mediaş 0-0
FC Voluntari – Dinamo Bucureşti 0-1
A marcat: D. Salomao (90+3 – pen.)

1. CFR Cluj 14 8 5 1 21-10 29
2. FCSB 14 8 3 2 28-14 27
3. U Craiova 14 7 4 3 26-11 25
4. FC Viitorul 14 8 1 5 17-15 25
5. Gaz Metan 14 6 4 4 15-17 22
6. Astra Giurgiu 14 5 5 4 16-12 20
7. Sepsi OSK 14 5 4 5 16-15 19
8. Dunărea 14 3 7 4 12-14 16
9. Dinamo 14 4 4 6 14-20 16
10. Concordia 14 4 4 6 10-19 16
11. FC Botoşani 14 3 6 5 18-22 15
12. Hermannstadt 14 4 2 8 14-17 14
13. Politehnica Iaşi 14 4 2 8 11-22 14
14. FC Voluntari 14   1 5 8 14-25 8

n Vineri, 9 noiembrie
21.00 U Craiova – Sepsi OSK
n Sâmbătă, 10 noiembrie
15.00 Astra Giurgiu - Politehnca Iaşi
18.00 FC Viitorul - Concordia Chiajna
21.00 CFR Cluj – Dunărea Călăraşi
n Duminică, 11 noiembrie
17.30 FC Hermannstadt - FC Botoşani
21.00 Dinamo Bucureşti - FCSB
n Luni, 12 noiembrie
21.00 Gaz Metan Mediaş - FC Voluntari
Partidele vor fi transmise in direct de LOOK TV / PLUS, 
DIGI SPORT şi TELEKOM SPORT.

Etapa a 15-a

Dunărea a debutat cu stângul în retur fiind înţeles că am avut şi un gol valabil la Mediop, 
învinsă duminică, acasă, de FC Viitorul cu 1-0, pe o greşeală a asistentului Nicoară. Un meci 

în care am evoluat bine dar, din păcate, nu am oaspeţii marcând golul de 3 puncte abia în 
obţinut nimic", a spus Dan Alexa, citat de minutul 88 prin Denis Drăguş. Antrenorul Dan 
www.digisport.ro la finalul partidei.Alexa care a urmărit meciul din tribună fiind 

suspendat două etape, s-a declarat nemulţumit Sâmbăta viitoare, Dunărea va da piept cu 
de rezultat susţinând că Dunărea a controlat campioana “la zi”, CFR Cluj, ocupanta primului 
tactic partida. "Am pierdut un joc pe care l-am loc în clasament, partida fiind programată în 

Gruia de la ora 21.00. "Trebuie să jucăm cu controlat tactic. Viitorul nu ne-a surprins cu 
toate echipele, mergem să obţinem maximul nimic. În afară de acea lovitură liberă a lui 
la Cluj unde întâlnim cea mai în formă echipă Ianis nu au avut absolut nicio situaţie de a 
a campionatului", a mai adăugat Dan Alexa.înscrie. Am avut ocazii mai mari decât ei. Am 

CINEMA 3D/2D Program Cinema 3D/2D Călăraşi în perioada 26 octombrie  9 - 22 noiembrie 2018

Într-un spaţiu modern care oferă condiţii prietena lui cea mai bună, e ferm hotărât să Constantin Drăgănescu infamului vrăjitor întunecat Gellert 
optime pentru vizionarea unui spectacol dovedească lumii întregi că el e “renul” care Grindelwald, care adună mai mulţi adepţi la Gen film: Dramă, Romantic, Dragoste
cinematografic atât în format 3D cât şi în trebuie să facă parte din echipa Moşului. cauza sa, ridicând vrăjitorii mai presus de Premiera în România: 26.10.2018
format 2D puteţi viziona în perioada  9 - 22 toate fiinţele non-magice. Singurul care ar Un metrou se blochează între staţii în 
noiembrie 2018 filmele: Elliot: O poveste de putea să-l oprească este vrăjitorul pe care l-a 09 – 15 noiembrie dimineaţa de după incendiul din clubul 
Crăciun(2D), Prizonieră în pânza de numit cândva cel mai drag prieten al său, Ora: 17:00, respectiv 20:00 Colectiv. Fiecare în drumul său, călătorii sunt 
păianjen(2D), Coborâm la prima(2D) şi Albus Dumbledore.împreuna ̆ si̦ incep să interactioneze. Suntem 12 noiembrie, filmul nu ruleazăAnimale Fantastice: Crimele lui Dumbledore va trebui să caute ajutorul străini până când ceva ne aduce împreună. 
Grindelwald(3D). Filmele vor fi difuzate vrăjitorului care l-a învins pe Grindelwald Prizonieră în pânza de Dacă ne deschidem, observăm ca avem ce 
după cum urmează: odată, fostul său student, Newt Scamander. împărtăşi cu cei din jurul nostru. La finalul păianjen - 2D Aventura îl reuneşte pe Newt cu prietenii călătoriei, la urmatoarea staţie, fiecare iese 

Regia: Fede Alvarez americani Tina, Queenie şi Jacob, dar Vineri, 09 şi 16 noiembrie: ora 12:30 modificat, în felul său. Suntem unii lângă alţii 
misiunea lui va testa loialitatea acestora, în Cu: Sylvia Hoeks, Claire Foy, Keith Stanfield, în lume, aşa cum suntem şi într-un vagon de Sâmbătă, 10 şi 17 noiembrie: ora 10:30 şi 
timp ce se confruntă cu noi pericole într-o Stephen Merchant, Vicky Krieps metrou.12:30
lume a vrăjitorilor din ce în ce mai Gen film: Crimă, Dramă, ThrillerDuminică, 11 şi 18 noiembrie: ora 10:30 şi 
periculoasă şi divizată.Rating: N1512:30 16 – 22 noiembrie
 Durata: 117 minute Ora: 17:00, respectiv 20:00Elliot: O poveste de Crăciun Informaţii suplimentare: Premiera în România: 09.11.2018 19 noiembrie, filmul nu rulează
tel: 0242-312800 şi site: www.culturalcl.ro Tânăra hackeriţă Lisbeth Salander şi - 2D (varianta dublată)

Animale Fantastice: Crimele jurnalistul Mikael Blomkvist se trezesc prinşi Sediul: Parcul central, Bulevardul 1 Mai , nr. Regia: Jennifer Westcott
într-o reţea de spioni, criminali cibernetici şi 5Alui Grindelwald - 3DCu: Josh Hutcherson, Samantha Bee oficiali corupţi. Preţul biletelor (acelaşi pt. filme 3D şi 2D):Gen film: Animaţie Regia: David Yates

8 lei – copii cu vârste de maxim 14 aniRating: AG Cu: Katherine Waterston, Johnny Depp, Zoë 12 şi 19 noiembrie
12 lei – persoane cu vârste peste 14 aniKravitz, Ezra Miller, Eddie Redmayne, Jude Durata: 89 minute Ora: 20:00

Law Nu se efectuează rezervări.Premiera în România: 09.11.2018
Gen film: Aventuri, Familie, FantasticCoborâm la prima - 2D Biletele pot fi cumpărate cu o săptămână Când unul dintre renii lui Moş Crăciun anunţă 

înainte de data spectacolului.Durata: 134 minuteRegia: Tedy Neculabrusc că se pensionează, e nevoie urgentă să 
Premiera în România: 16.11.2018 În zilele de luni filmul rulează începând cu ora i se găsească un înlocuitor! Deşi e cel mai Cu: Iulian Burciu, Grumăzescu Cezar, Victoria 

20.00.nepotrivit candidat, Elliot, ajutat de Hazel, Povestea începe cu evadarea dramatică a Cociaş, Constantin Cotimanis, Dana Porlogea, 

Elliot: O poveste de Crăciun (2D), Prizonieră în pânza de păianjen (2D), 
Coborâm la prima (2D) şi Animale Fantastice: Crimele lui Grindelwald (3D)

CJCC organizează, în perioada 8-10 noiembrie, 
Festivalul Naţional de Teatru ”Ştefan Bănică” / Ediţia a XVI-a

Creatie Calarasi, Aurel Elefterescu: n JOI, 8 noiembrie
«Animale», de Alex Vlad, dup[ o 

Spectacole trupe liceeni: idee de Edward Albee, regia: Alex 
Vlad- ora 16:00 Trupa de teatru Protha 

Panciu, spectacolul: «O întâmplare - ora 18:30 Teatrul Municipal: 
ciudată cu un câine la miezul «Traian Grozavescu», Lugoj, 
nopţii», de Mark Haddon, regia: «Balul», de William Shakespeare, 
Cătălin Sfirloagă regia: Sorin Misiriantu.

Spectacole trupe studenteşti: n SÂMBĂTĂ, 10 noiembrie
- ora 18:30 Trupa de teatru a 

- ora10:30 Ateliere teatrale: - Facultăţii de Arte dincadrul 
prof.univ.dr. Daniela Vitcu - asist. Universitatii «Ovidius», Constanta: 
univ. Ionuţ Dulgheriu«Zbor deasupra unui cuib de cuci», 

de Ken Kesey/scenariul: Marius - ora: 12:00 – Trupa Giganţii a Şcolii 
Oltean, regia: Daniela Vitcu Gimnaziale nr.1, Cuza Vodă: «Sabia 

Creştinătăţii» de Elena Dinu n VINERI, 9 noiembrie
Gavrilă, un specatcol de 
Comănescu Niculina.- ora10:00 Teatrul Municipal : 

«Traian Grozavescu», Lugoj, 
- ora: 17:00 Trupa de teatru Trepte, 

«Pinocchio», de Carlo Collodi, un 
Călăraşi: «Eu când vreau să fluier, 

spectacol de Dan Mirea.
fluier», adaptare după Andreea 

-  ora 16:00 Trupa de teatru a Vălean, un spectacol de Ştefan 
Centrului Judetean de Cultura si Niţu.

PROGRAM

Evoluţie pozitivă, 
rezultat negativ!

Dan Alexa: Un meci în care am evoluat bine dar, din păcate, nu am obţinut nimic

n Dunărea Călăraşi

Costel Ilie: Am făcut un 
meci bun. Am avut ritm, 

am avut ocazii!

Mediop Ndiaye 
continuă pe primul loc 

în topul golgeterilor

Ar fi putut să devină 
„coşmarul” Regelui!
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Secundul, Costel mIlie, 
care duminică l-a suplinit 
pe banca tehnică pe Dan 
Alexa, suspendat, a 
declarat după meciul cu 
FC Viitorul, pierdut cu 1-0 
că Dunărea a făcut un 
meci bun, presărat cu 
câteva ocazii de gol, o 
nesincronizare a elevilor 
săi din finalul partidei 
generând victoria oaspeţilor. “În primul rând suntem 
supăraţi, puţin frustraţi pentru că astăzi pot spune 
că am făcut un meci bun. Am avut ritm, am avut 
ocazii. Dacă la meciul din tur am avut şansă, cu o 
singură ocazie, astăzi, eu zic că am făcut o partidă 
bună. Păcat că numai o nesincronizare pe final ne-a 
privat de măcar un punct.” a spus Costel Ilie care a 
continuat “Era un meci în care dacă marcam la 
prima ocazie a lui Georgian Honciu poate altfel 
decurgea şi restul partidei dar după aspectul jocului 
ne mulţumeam şi cu un egal. Am fi rămas neînvinşi 
şi mergeam cu un moral mult mai bun la CFR Cluj.”
Tehnicianul Dunării a explicat şi de ce l-a introdus pe 
golgeterul Mediop Ndiaye spre finalul jocului. „Am 
avut o strategie puţin mai diferită. Pentru că 
Mediop vine după o serie de jocuri în care tot jocul 
s-a bazat pe efortul lui, pe calităţile lui, şi am decis 
să-l menajăm. Nu a fost alt motiv.” a precizat Ilie.

Atacantul Mediop Ndiaye 
se află în continuare pe 
primul loc în topul 
marcatorilor Dunării şi 
după prima etapă a 
returului. Senegalezul de 
27 de ani, adus în vară de 
la Ripensia Timişoara, a 
marcat 4 goluri, el fiind 
urmat de Alin 
Dobrosavlevici şi Bodo 
Kanda, fiecare cu câte 2 reuşite.
Pe ultima treaptă a podiumului se află Valentin 
Alexandru, Silviu Pană, Hamidou Keyta (penalty) şi 
Georgian Honciu, fiecare cu câte un gol.
În cele 14 etape disputate, Dunărea a marcat 12 
goluri, primind 14.
În clasamentul general conduc Harlem Gnohere 
8FCS) şi Alexandru Mitriţă, fie care cu câte 10 
goluri. Ei sunt urmaţi de George Ţucudean (CFR 
Cluj) şi Elvir Koljic (U Craiova) cu câte 8 goluri 
fiecare înscrise. În TOP 3 mai intră Florinel Coman 
(FCSB) şi Ibrahima Tandia (Sepsi Sf. Gheorghe), cu 
câte 6 goluri marcate fiecare.
Mediop Ndiaye împarte poziţia a 5-a poziţie alături 
de Denis Man (FCSB), Diogo Salomao (Dinamo), 
Carlos Fortes (Gaz Metan), Neluţ Roşu (Astra), 
Mihai Roman II (FC Botoşani) şi Juvhel Tsoumou 
(Hermannstadt)

Da, Hagi, Regele Hagi, s-ar fi putut reluat cu capul însă din nou Cojocaru 
a respins miraculos oprind balonul în „pricopsi” de la Călăraşi cu un 
drumul său spre plase.„coşmar”. În mod sigur nu l-ar fi 

uitat toată viaţa lui pe Georgian 
Honciu dacă acesta ar fi 
transformat în gol măcar una din 
cele două mari ocazii la care a 
fost actor principal. 

După ce l-a lăsat, fără replică, în tur, la 
Ovidiu, executând impecabil o lovitură 
liberă, „puţin”din afara careului care a 
însemnat şi prima victorie pentru 
Dunărea în jungla ligii I, Georgian 
Honciu (culmea, înzestrat de Cel de 
Sus cu aceleaşi iniţiale ca ale Regelui!) Pentru a 3-a oară titular dar şi 
a avut în două rânduri posibilitatea să- integralist, Georgian Honciu a fost 
l învingă pe Cojocaru şi în mod cert „fanta de lumină” de care Dunărea 
altceva ar fi „hămăit” la conferinţa de are nevoie de fiecare dată ori de câte 
presă marele Hagi. Prima oară s-a ori intră pe dreptunghiul verde ca să-i 
întâmplat în minutul 30 după ce pună la colţ pe „granzii” primei scene 
Gligorov i-a pus o minge ca pe tavă. fotbalistice a ţării. Duminică, Honciu a 
Honciu a şutat chiar violent dintr-o ratat dar sunt convins că dacă „Super 
poziţe carecateristică celor cu glezna DA” îi va da credit, ratările cu Viitorul 
fină dar Cojocaru a fost la post se vor transforma în goluri fie la Cluj, 
scoţându-l din necaz pe Rege!. A doua Craiova sau aizrea, acolo pe unde 
oară, la ultima fază a meciului, în Dunărea se va încăpăţâna să arate 
prelungiri. Parcă acelaşi Gligorov a tuturor că locul său în liga I nu e deloc 
centrat perfect în careu de unde GH a întâmplător.

Pe scena ”Barbu Ştirbei” vor evolua trupe de 
teatru din Panciu, Constanţa, Lugoj şi trupele 
proprii ale Centrului Judeţean de Cultură şi 
Creaţie Călăraşi – ”Aurel Elefterescu” şi 
”Trepte”. 

Trebuie spus faptul că ultima ediţie a acestui 
festival, cea cu numărul XV a avut loc în anul 
2010, pentru ca un an mai târziu, în 2011, 
evenimentul teatral ce trebuia să se desfăşoare 
la Călăraşi a fost inclus în Calendarul de Proiecte 
şi Programe al CJCC, dar nu se cunosc motivele 
pentru care s-a renunţat la organizarea lui, în 
anii următori renunţându-se definitiv la acest 
proiect. 

Anul acesta, la propunerea  managerului CJCC, 
Mihaela Petrovici şi cu sprijinul necondiţionat al 
preşedintelui Consiliului Judeţean, Vasile Iliuţă şi 
al consilierilor judeţeni, festivalul a fost readus 
în calendarul cultural al judeţului, tocmai pentru 
ca iubitorii de cultură să se bucure  din plin de 
acest eveniment. 

Aşadar, întreg colectivul  Centrului Judeţean de 
Cultură şi Creaţie Călăraşi vă invită să participaţi 
timp de trei zile la un maraton teatral ce se va 
desfăşura pe scena Sălii ”Barbu Ştirbei”. 
Pe tot parcursul festivalului de teatru, intrarea 
este liberă!

poziţie pe care o va păstra indiferent de 
rezultatele din ultimele două jocuri 
rămase de disputat.

Dunărea Călăraşi - FC 
Viitorul Constanţa 0-1 (0-0)

A marcat: Denis Drăguş (88')
Dunărea: 25. Cătălin Straton – 23. Filip 
Gligorov, 17. Alin Dobrosavlevici, 30. Alin 
Şeroni (44. Denis Ispas, 43'), 27. Gaston 
Mendy – 15. Silviu Pană (55. Alex. 
Bourceanu, 22'), 35. Walace da Silva, 8. 
Stelian Cucu - 22. Alexandru Munteanu 
(29. Mediop Ndiaye, 73'), 89. Georgian 
Honciu, 9. Nicolae Carnat. 
Rezerve: 1. Cezar Lungu – 21. Hamidou 
Keyta, 5. Gabriel Simion, 19. Valentin 
Alexandru.
Antrenor: Constantin Ilie

Honciu însă şutul acestuia a fost apărat Arena Ion Comşa a găzduit duminică FC Viitorul: 12. Valentin Cojocaru – 27. de Cojocaru. Tot Honciu îşi mai putea după-amiază duelul dintre Dunărea Radu Boboc (16. Vlad Achim, 89') 15. trece numele pe lista marcatorilor aşa şi FC Viitorul, din prima etapă a Bogdan Ţîru, 5. Sebastian Mladen, 6. cum s-a întâmplat în tur, în minutul 3 al returului. Oaspeţii şi-au luat revanşa Bradley De Nooijer – 93. Andrei Artean, prelungirilor, lovitura sa de cap din 
după înfrângerea suferită în tur, 99. Tudor Băluţă, 11. Ionuţ Vînă – 10. interiorul careului fiind de asemenea 

Ianis Hagi (4. Srgian Luchin, 89'), 13 Denis câştigând cu 1-0, în urma unui gol apărată de goalkeeperul constănţean.
Drăguş, 96. Hafid Houri (9. Mihai Voduţ, marcat în minutul 88. Ianis Hagi i-a FC Viitorul a avut două ocazii importante, 58'). pasat pe culoar lui Denis Drăguş care semnate de Ianis Hagi, în minutele 51 şi 
Rezerve: 31. Alexandru Buzbuchi – 8. l-a învins pe bravul Straton după ce 82, ambele din lovituri libere de la 
Carlo Casap, 17. Andrei Ciobanu, 7. balonul a fost deviat de Alin marginea careului. La prima, balonul s-a 
Alexandru Măţan.Dobrosavlevici. prelins pe lângă poartă iar în cea de-a 
Antrenor: Gheorghe Hagidoua Straton a avut o intervenţie 

Dar până atunci, echipa noastră şi-a creat Au arbitrat: Iulian Călin (Ştefăneşti – providenţială scoţând mingea de la 
câteva ocazii care l-au adus în pragul Argeş) – Marius Nicoară (Drobeta Turnu vinclu în corner.
disperării pe Gică Hagi. Severin), Alexandru Vodă (Alba Iulia). Dunărea a dominat partida fiind foarte 
În minutul 9, „galben – albaştrii” au Rezervă: Horia Mladinovici (Bucureşti)aproape de o remiză. Echipa noastră 
solicitat penalty după ce fundaşul Observatori: Irina Mîrţ (Bucureşti), Ion rămâne deocamdată pe locul 8 cu 16 
Viitorului, Bogdan Ţîru a atins mingea cu Căţoi (LPF – Bucureşti)puncte şi se pregăteşte pentru meciul din 
mâna! Gruia cu CFR Cluj, programat sâmbăta Cartonaşe galbene: Alin Şeroni (41'), 
Dunărea putea deschide scorul în viitoare de la ora 21.00. Clujenii care în Denis Ispas (81'), Alin Dobrosavlevici 
minutul 30. Alex Munteanu i-a pasat runda inaugurală a returului, au câştigat (90+2') / Denis Drăguş (45'), Mihai Voduţ 
excelent lui Filip Gligorov în careul clar la Botoşani cu 5-1, ocupă primul loc (66'), Tudor Băluţă (85'), Sebastian 
Viitorului care i-a pus pe tavă balonul lui în topul ligii I Betano cu 29 de puncte, Mladen (90+3')

n Liga I Betano / Et. 14: Dunărea Călăraşi – FC Viitorul 0-1 (0-0)

Clasament

Etapa a 14-a / Rezultate
CSM Politehnica Iaşi – U Craiova 0-3
Au marcat: Al. Mateiu (47), Al. Mitriţă (53), E. Koljic (65)
Sepsi Sf. Gheorghe – FC Hermannstadt 1-3
Au marcat: Tandia (42) / Dumitriu (46), Tsoumou (57), 
Dîlbea (70 - pen.)
FC Botosani – CFR Cluj 1-5
Au marcat: Ongenda (84) / Papa (10 – autogol), Culio 
(28), Păun (55), C. Deac (70), B. Omrani (74)
Dunărea Călăraşi – FC Viitorul 0-1
A marcat: D. Drăguş (88)
FCSB – Astra Giurgiu 1-0
A marcat: H. Gnohere (67 – pen.)
Concordia Chiajna – Gaz Metan Mediaş 0-0
FC Voluntari – Dinamo Bucureşti 0-1
A marcat: D. Salomao (90+3 – pen.)

1. CFR Cluj 14 8 5 1 21-10 29
2. FCSB 14 8 3 2 28-14 27
3. U Craiova 14 7 4 3 26-11 25
4. FC Viitorul 14 8 1 5 17-15 25
5. Gaz Metan 14 6 4 4 15-17 22
6. Astra Giurgiu 14 5 5 4 16-12 20
7. Sepsi OSK 14 5 4 5 16-15 19
8. Dunărea 14 3 7 4 12-14 16
9. Dinamo 14 4 4 6 14-20 16
10. Concordia 14 4 4 6 10-19 16
11. FC Botoşani 14 3 6 5 18-22 15
12. Hermannstadt 14 4 2 8 14-17 14
13. Politehnica Iaşi 14 4 2 8 11-22 14
14. FC Voluntari 14   1 5 8 14-25 8

n Vineri, 9 noiembrie
21.00 U Craiova – Sepsi OSK
n Sâmbătă, 10 noiembrie
15.00 Astra Giurgiu - Politehnca Iaşi
18.00 FC Viitorul - Concordia Chiajna
21.00 CFR Cluj – Dunărea Călăraşi
n Duminică, 11 noiembrie
17.30 FC Hermannstadt - FC Botoşani
21.00 Dinamo Bucureşti - FCSB
n Luni, 12 noiembrie
21.00 Gaz Metan Mediaş - FC Voluntari
Partidele vor fi transmise in direct de LOOK TV / PLUS, 
DIGI SPORT şi TELEKOM SPORT.

Etapa a 15-a

Dunărea a debutat cu stângul în retur fiind înţeles că am avut şi un gol valabil la Mediop, 
învinsă duminică, acasă, de FC Viitorul cu 1-0, pe o greşeală a asistentului Nicoară. Un meci 

în care am evoluat bine dar, din păcate, nu am oaspeţii marcând golul de 3 puncte abia în 
obţinut nimic", a spus Dan Alexa, citat de minutul 88 prin Denis Drăguş. Antrenorul Dan 
www.digisport.ro la finalul partidei.Alexa care a urmărit meciul din tribună fiind 

suspendat două etape, s-a declarat nemulţumit Sâmbăta viitoare, Dunărea va da piept cu 
de rezultat susţinând că Dunărea a controlat campioana “la zi”, CFR Cluj, ocupanta primului 
tactic partida. "Am pierdut un joc pe care l-am loc în clasament, partida fiind programată în 

Gruia de la ora 21.00. "Trebuie să jucăm cu controlat tactic. Viitorul nu ne-a surprins cu 
toate echipele, mergem să obţinem maximul nimic. În afară de acea lovitură liberă a lui 
la Cluj unde întâlnim cea mai în formă echipă Ianis nu au avut absolut nicio situaţie de a 
a campionatului", a mai adăugat Dan Alexa.înscrie. Am avut ocazii mai mari decât ei. Am 

CINEMA 3D/2D Program Cinema 3D/2D Călăraşi în perioada 26 octombrie  9 - 22 noiembrie 2018

Într-un spaţiu modern care oferă condiţii prietena lui cea mai bună, e ferm hotărât să Constantin Drăgănescu infamului vrăjitor întunecat Gellert 
optime pentru vizionarea unui spectacol dovedească lumii întregi că el e “renul” care Grindelwald, care adună mai mulţi adepţi la Gen film: Dramă, Romantic, Dragoste
cinematografic atât în format 3D cât şi în trebuie să facă parte din echipa Moşului. cauza sa, ridicând vrăjitorii mai presus de Premiera în România: 26.10.2018
format 2D puteţi viziona în perioada  9 - 22 toate fiinţele non-magice. Singurul care ar Un metrou se blochează între staţii în 
noiembrie 2018 filmele: Elliot: O poveste de putea să-l oprească este vrăjitorul pe care l-a 09 – 15 noiembrie dimineaţa de după incendiul din clubul 
Crăciun(2D), Prizonieră în pânza de numit cândva cel mai drag prieten al său, Ora: 17:00, respectiv 20:00 Colectiv. Fiecare în drumul său, călătorii sunt 
păianjen(2D), Coborâm la prima(2D) şi Albus Dumbledore.împreuna ̆ si̦ incep să interactioneze. Suntem 12 noiembrie, filmul nu ruleazăAnimale Fantastice: Crimele lui Dumbledore va trebui să caute ajutorul străini până când ceva ne aduce împreună. 
Grindelwald(3D). Filmele vor fi difuzate vrăjitorului care l-a învins pe Grindelwald Prizonieră în pânza de Dacă ne deschidem, observăm ca avem ce 
după cum urmează: odată, fostul său student, Newt Scamander. împărtăşi cu cei din jurul nostru. La finalul păianjen - 2D Aventura îl reuneşte pe Newt cu prietenii călătoriei, la urmatoarea staţie, fiecare iese 

Regia: Fede Alvarez americani Tina, Queenie şi Jacob, dar Vineri, 09 şi 16 noiembrie: ora 12:30 modificat, în felul său. Suntem unii lângă alţii 
misiunea lui va testa loialitatea acestora, în Cu: Sylvia Hoeks, Claire Foy, Keith Stanfield, în lume, aşa cum suntem şi într-un vagon de Sâmbătă, 10 şi 17 noiembrie: ora 10:30 şi 
timp ce se confruntă cu noi pericole într-o Stephen Merchant, Vicky Krieps metrou.12:30
lume a vrăjitorilor din ce în ce mai Gen film: Crimă, Dramă, ThrillerDuminică, 11 şi 18 noiembrie: ora 10:30 şi 
periculoasă şi divizată.Rating: N1512:30 16 – 22 noiembrie
 Durata: 117 minute Ora: 17:00, respectiv 20:00Elliot: O poveste de Crăciun Informaţii suplimentare: Premiera în România: 09.11.2018 19 noiembrie, filmul nu rulează
tel: 0242-312800 şi site: www.culturalcl.ro Tânăra hackeriţă Lisbeth Salander şi - 2D (varianta dublată)

Animale Fantastice: Crimele jurnalistul Mikael Blomkvist se trezesc prinşi Sediul: Parcul central, Bulevardul 1 Mai , nr. Regia: Jennifer Westcott
într-o reţea de spioni, criminali cibernetici şi 5Alui Grindelwald - 3DCu: Josh Hutcherson, Samantha Bee oficiali corupţi. Preţul biletelor (acelaşi pt. filme 3D şi 2D):Gen film: Animaţie Regia: David Yates

8 lei – copii cu vârste de maxim 14 aniRating: AG Cu: Katherine Waterston, Johnny Depp, Zoë 12 şi 19 noiembrie
12 lei – persoane cu vârste peste 14 aniKravitz, Ezra Miller, Eddie Redmayne, Jude Durata: 89 minute Ora: 20:00

Law Nu se efectuează rezervări.Premiera în România: 09.11.2018
Gen film: Aventuri, Familie, FantasticCoborâm la prima - 2D Biletele pot fi cumpărate cu o săptămână Când unul dintre renii lui Moş Crăciun anunţă 

înainte de data spectacolului.Durata: 134 minuteRegia: Tedy Neculabrusc că se pensionează, e nevoie urgentă să 
Premiera în România: 16.11.2018 În zilele de luni filmul rulează începând cu ora i se găsească un înlocuitor! Deşi e cel mai Cu: Iulian Burciu, Grumăzescu Cezar, Victoria 

20.00.nepotrivit candidat, Elliot, ajutat de Hazel, Povestea începe cu evadarea dramatică a Cociaş, Constantin Cotimanis, Dana Porlogea, 

Elliot: O poveste de Crăciun (2D), Prizonieră în pânza de păianjen (2D), 
Coborâm la prima (2D) şi Animale Fantastice: Crimele lui Grindelwald (3D)

CJCC organizează, în perioada 8-10 noiembrie, 
Festivalul Naţional de Teatru ”Ştefan Bănică” / Ediţia a XVI-a

Creatie Calarasi, Aurel Elefterescu: n JOI, 8 noiembrie
«Animale», de Alex Vlad, dup[ o 

Spectacole trupe liceeni: idee de Edward Albee, regia: Alex 
Vlad- ora 16:00 Trupa de teatru Protha 

Panciu, spectacolul: «O întâmplare - ora 18:30 Teatrul Municipal: 
ciudată cu un câine la miezul «Traian Grozavescu», Lugoj, 
nopţii», de Mark Haddon, regia: «Balul», de William Shakespeare, 
Cătălin Sfirloagă regia: Sorin Misiriantu.

Spectacole trupe studenteşti: n SÂMBĂTĂ, 10 noiembrie
- ora 18:30 Trupa de teatru a 

- ora10:30 Ateliere teatrale: - Facultăţii de Arte dincadrul 
prof.univ.dr. Daniela Vitcu - asist. Universitatii «Ovidius», Constanta: 
univ. Ionuţ Dulgheriu«Zbor deasupra unui cuib de cuci», 

de Ken Kesey/scenariul: Marius - ora: 12:00 – Trupa Giganţii a Şcolii 
Oltean, regia: Daniela Vitcu Gimnaziale nr.1, Cuza Vodă: «Sabia 

Creştinătăţii» de Elena Dinu n VINERI, 9 noiembrie
Gavrilă, un specatcol de 
Comănescu Niculina.- ora10:00 Teatrul Municipal : 

«Traian Grozavescu», Lugoj, 
- ora: 17:00 Trupa de teatru Trepte, 

«Pinocchio», de Carlo Collodi, un 
Călăraşi: «Eu când vreau să fluier, 

spectacol de Dan Mirea.
fluier», adaptare după Andreea 

-  ora 16:00 Trupa de teatru a Vălean, un spectacol de Ştefan 
Centrului Judetean de Cultura si Niţu.

PROGRAM

Evoluţie pozitivă, 
rezultat negativ!

Dan Alexa: Un meci în care am evoluat bine dar, din păcate, nu am obţinut nimic

n Dunărea Călăraşi

Costel Ilie: Am făcut un 
meci bun. Am avut ritm, 

am avut ocazii!

Mediop Ndiaye 
continuă pe primul loc 

în topul golgeterilor

Ar fi putut să devină 
„coşmarul” Regelui!
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