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Returul sezonului regulat al ligii I Betano continuă Ilja Antonov, 5. Răzvan Dâlbea – 23. Jordan 
la finele acestei săptămâni când vor avea loc N'Kololo, 10. Bruno Chalkiadakis (90. Bogdan Rusu 
partidele din cadrul etapei a 16-a. Dunărea va 71'), 7. Ionuţ Petrescu (11. Luis Alberto Ali 77') – 
juca acasă cu Hermannstadt, partida fiind 89. Ştefan Blănaru. Rezerve: 12. Toma Niga – 6. 
programată duminică, 25 noiembrie, de la ora Cătălin Pîrvulescu, 9. Juvhel Tsoumou, 14. Andrei 
13.30 de minute, pe arena Ion Comşa. Herghelegiu.

Antrenor: Alexandru Pelici
În tur, pe 5 august, cele două echipe au încheiat la Dunărea: 25 Cătălin Straton – 23 Filip Gligorov, 17. 
egalitate, 1-1, jocul disputându-se la Tg. Mureş. Alin Dobrosavlevici, 20. Bogdan Şandru, 27. Gaston 
Sibienii au deschis scorul în minutul 24 prin Ştefan Mendy – 4. Cristi Puşcaş, 8. Stelian Cucu (19. 
Blănaru, Dunărea egalând în primul minut al Valentin Alexandru 46') - 14. Alin Babei (24. Lucian 
prelingirilor prin Alin Dobrosavlevici care a marcat Buzan 68'), 89. Georgian Honciu, 10. Valentin 
cu capul după o lovitură liberă excelent executată Munteanu (11. Bodo Kanda 46') – 29. Ndiaye 
de la peste 25 de metri Bodo Kanda. Mediop.  Rezerve: 1. Cezar Lungu – 30. Alin Şeroni, 
După 15 runde, Dunărea e pe 8 cu 17 puncte 26. Aitor Monroy, 21. Hamidou Keyta.
învreme ce Hermannstadt ocupă locul 13 cu 15 Antrenor: Dan Alexa
puncte.

Au arbitrat: Iulian Dima (Bucureşti) – Paul Florin 
În runda precedentă, Dunărea a remizat, 0-0 în Păunescu (Rm. Vâlcea), Alexandru Vodă (Alba 
Gruia cu campioana, CFR Cluj iar Hermannstadt a Iulia). Rezervă: Mihai Amorăriţei (Câmpina)
încheiat nedecis, 1-1, duelul cu FC Botoşani, 

Observatori: Szekely Zoltan (Baia Mare) – Marcel disputat tot la Tg. Mureş.
Vasile (LPF – Bucureşti)

Dunărea şi Hermannstadt s-au întâlnit şi în ediţia 
2017 – 2018 a ligii a 2-a. În tur, la Sibiu, 
Hermannstadt s-a impus cu 2-1. În retur, cele două 
rivale au remizat, 0-0.
Ce a fost în tur: Duminică, 5 august / Etapa a 3-a
FC Hermannstadt – Dunărea Călăraşi 1-1 (1-0)
Au marcat: Ştefan Blănaru (24') / Alin 
Dobrosavlevici (90+1')
FC Hermannstadt: 1. Cătălin Căbuz – 91. Alexandru 
Coman, 4. Ionuţ Stoica, 30. Alexandru Dandea 
(cpt.), 17. Daniel Tătar (2. Biel Company 84') – 67. 

CFR Cluj – Dunărea 
Călăraşi 0-0

CFR Cluj (1-4-2-3-1): 87. Giedrius 
Arlauskis – 6. Cristian Manea, 55. Paulo 
Vinicius, 30. Andrei Mureşan, 45. Mario 
Camora – 8. Damjan Djokovic, 19. 
Emmanuel Culio – 9. Abdel Omrani (21. 
Urko Vera, 72'), 10. Ciprian Deac, 7. 
Constantin Păun (27. Sebastian Mailat, 
63') – 20. George Ţucudean.

Rezerve: 1. Jesus Fernandez – 22. Adam 
Lang, 77. Ionuţ Peteleu, 37. Mihai 
Bordeianu, 31. Alexandru Ioniţă.

Antrenor: Antonio Conceicao.

Dunărea (1-4-2-3-1): 25. Cătălin Straton 
– 23. Filip Gligorov, 17. Alin 
Dobrosavlevici, 35. Walace, 27. Gaston 
Mendy – 8. Stelian Cucu (4. Cristian balonul fiind respins in extremis de Cristi Duminică, 25 noiembrie, de la Puşcaş, 64'), 55. Alex Bourceanu – 9. Manea!ora 13.30 de minute, Dunărea va Nicolae Carnat, 33. Sacha Clemence (89. 

Dunărea, în frunte cu Straton s-a apărat întâlni pe arena Ion Comşa Georgian Honciu, 72'), 21. Hamidou 
excelent preţ de 95 de minute obţinând Keyta (22. Alexandru Munteanu, 82') – formaţia sibiană, FC un rezultat imens în contextul în care 29. Mediop Ndiaye.Hermannstadt. În tur, scorul a campioana avea un moral de fier după 

Rezerve: 1. Cezar Lungu – 10. Valentin fost egal, 1-1. cele 5 victorii consecutive obţinute în 
Munteanu, 11. Bodo Kanda, 5. Gabriel ultima vreme.
Simion.Straton, Dobrosavlevici, Bourceanu ori Miracolul s-a produs a doua oară, în faţa 

Mediop au fost şi de data asta la Antrenor: Costel Iliecampioanei. Sâmbătă seară în Gruia, 
înălţime, ţinând în şah un „colos” al Dunărea a remizat din nou la 0 cu CFR Au arbitrat: Marcel Bîrsan - Valentin fotbalului românesc.Cluj, producând surpriza etapei a 15-a a Avram, Mircea Orbuleţ (toţi 3 din 
Cu punctul obţinut sâmbătă, Dunărea ligii I Betano. Gazdele au controlat jocul Bucureşti). Rezervă: Lucian Rusandu (Sf. 
urcă din nou pe 8 cu 17 puncte la 3 irosind cel puţin 3 mari ocazii în prima Gheorghe)
puncte distanţă de locul 6, ultimul parte. Dunărea putea da lovitura în 

Observatori: Eduard Dumitrescu (Piteşti), calificant în play – off. Duminică, 25 startul părţii secunde dacă Mediop n-ar fi 
Ioan Mironaş (LPF - Piatra  Neamţ)noiembrie „galben – albaştrii” revin în ratat o ocazie mare cât roate carului. În 

faţa propriilor suporteri. De la ora 13.30 minutul 47, Carnat a avansat excelent în Cartonaşe galbene: - / F. Gligorov (55'), 
de minute, arena Ion Comşa va găzdui suprafaţa de pedeapsă a ardelenilor i-a S. Cucu (64'), C. Straton (90+5')
partida cu FC Hermannstadt. În tur, pasat de „10” lui Mediop care din 7-8 

Cartonaşe roşii: Al. Munteanu (90+5')scorul a fost egal, 1-1.metri nu l-a putut învinge pe Arlauskis, 

n Liga I Betano / Et. 15: CFR Cluj – Dunărea 0-0

Clasament

Etapa a 15-a / Rezultate
U Craiova – Sepsi OSK 1-1

Au marcat: Burlacu (83) / Karnitsky (37)

Astra Giurgiu - Politehnca Iaşi 1-2

Au marcat: Gheorghe (48) / Platini (51), Cristea 

(58-pen.)

FC Viitorul - Concordia Chiajna 0-0

CFR Cluj – Dunărea Călăraşi 0-0

FC Hermannstadt - FC Botoşani 1-1

Au marcat: D. Tătar (77) / Rodriguez (63)

Dinamo Bucureşti – FCSB 1-1

Au marcat: D. Salomao (40) / Fl. Tănase (48)

Gaz Metan Mediaş - FC Voluntari 2-0

Au marcat: Fofana (10), M. Constantin (40)

1. CFR Cluj 15 8 6 1 21-10 30
2. FCSB 15 8 4 2 29-15 28
3. U Craiova 15 7 5 3 27-12 26
4. FC Viitorul 15 8 2 5 17-15 26
5. Gaz Metan 15 7 4 4 17-17 25
6. Astra Giurgiu 15 5 5 5 17-14 20
7. Sepsi OSK 15 5 5 5 17-15 20
8. Dunărea 15 3 8 4 12-14 17
9. Dinamo 15 4 5 6 15-21 17
10. Concordia 15 4 5 6 10-19 17
11. Politehnica Iaşi 15 5 2 8 13-23 17
12. FC Botoşani 15 3 7 5 19-23 16
13. Hermannstadt 15 4 3 8 15-18 15
14. FC Voluntari 15 1 5 9 14-27 8

n Vineri, 23 noiembrie
Ora 20.30 Dinamo Bucureşti – CS Gaz Metan Mediaş
n Sâmbătă, 24 noiembrie
Ora 16.00 Sepsi OSK Sfântu Gheorghe – Astra Giurgiu
Ora 18.30 Concordia Chiajna – CFR Cluj
n Duminică, 25 noiembrie
Ora 13.30 Dunărea Călăraşi – FC Hermannstadt
Ora 17.30 FC Voluntari - FC Viitorul
Ora 20.30 CSM Politehnica Iaşi - FCSB
n Luni, 26 noiembrie
Ora 20.30 FC Botoşani - U Craiova
Partidele vor fi transmise in direct de LOOK TV / PLUS, 
DIGI SPORT si TELEKOM SPORT.

Etapa a 16-a

Suspendat pentru partida de la Cluj, obţinem chiar şi mai mult.” a susţinut 
antrenorul Dan Alexa a declarat după la conferinţa de presă Alexa care 
joc că Dunărea putea obţine chiar mai consideră că CFR va deveni şi în acest 
mult decât o remiză ]n fa'a an campioană “Mie îmi place foarte 
campioanei, CFR. „Ştiam că CFR-ul va mult CFR-ul, nu poţi să spui de un 
începe tare meciul, ştiam că pune jucător din primul 11 că n-ar fi de top 
presiune în astfel de meciuri cu în Liga I. Au jucători cu calitate. Pe 
adversarii mai slab cotaţi. Era lângă calitate, au ceva în plus faţă de 
important să înscrie repede. Probabil Steaua, au forţă, îşi câştigă duelurile 
ar fi avut un meci uşor. Cu cât trecea individuale şi tocmai de asta este o 
timpul, au început să se precipite. echipă foarte greu de învins. Nu este 
Am avut oportunităţile noastre de întâmplător faptul că e campioana 
contraatac pe care din păcate nu le- României şi dacă mă întrebaţi acum 
am fructificat. Eu cred, din păcate, că eu cred că vor câştiga şi anul acesta 
puteam în anumite momente să titlul. “ a mai adăugat Alexa.

Portarul Dunării, Cătălin 
Straton, figurează printre cei 
integralişti ai ligii I Betano 
după primele 15 etape 
consumate. El se află pe o 
astfel de listă alături de Jaime 
Penedo Cano (Dinamo); Mirko 
Pigliacelli (U Craiova); Cătălin 
Căbuz (FC Hermannstadt); Igor 
Jovanovic (Sepsi OSK); Marius 
Constantin (Gaz Metan) şi 
Iulian Cristea (Gaz Metan).

Straton a fost inclus de revista 
LPF. în 3 rânduri în echipa 
ideală a etapei. (1, 2 şi 15)

Potrivit lpf.ro, 19 jucători au 
strâns minute în fiecare rundă. 
În acest sezon, au evoluat 352 
de jucători, cei mai mulţi fiind 
utilizaţi de FC Voluntari - 31, 
Dunărea Călăraşi - 30 şi Poli 
Iaşi - 28, în timp ce Sepsi OSK - 
22 şi Gaz Metan - 21 sunt 
echipele care s-au bazat pe cei 
mai puţini fotbalişti.

Doi dintre jucătorii Dunării, portarul, maturitatrea cu care a tratat fiecare fază. Un călărăşenilor a făcut un meci foarte bun 
Cătălin Straton şi mijlocaşul, Alex jucător care merită urmărit cu mare atenţie. contra deţinătoarei titlului, amintindu-ne de 
Bourceanu, au fost incluşi în echipa ideală a jucătorul care făcea legea la centrul Bogdan Planic (FCSB / 26 de ani / 12 jocuri) 
etapei a 15-a, stabilită de Revista LPF. Ambii terenului în tricoul FCSB-ului în urmă cu - Atitudine de căpitan! Revenirea sa în 
au avut evoluţii remarcabile în partida din câteva sezoane.centrul defensivei roş-albaştrilor s-a văzut 
Gruia, acolo unde au încheiat la egalitate prin modul cum a dirijat apărarea în Boubacar Fofana (Gaz Metan / 29 de ani / 
duelul cu CFR Cluj, scor 0-0. momentele dificile. Este unul dintre cei mai 14 jocuri) - Este un om de bază în sistemul 

buni străini activi din campionatul României. gândit de Mihai Teja. Pe lângă contribuţia 
Pentru Straton este a 3-a nominalizare din defensivă, s-a evidenţiat şi la finalizare, cu al Ionuţ Panţîru (Poli Iaşi / 22 de ani / 12 acest sezon. A mai făcut parte din „11-le” doilea gol marcat pentru medieşeni în jocuri) - Introducerea sa pe teren la pauză a ideal în etapele 1 şi 2, atunci când Dunărea a sezonul 2018-2019.schimbat total jocul moldovenilor. A urcat în învins în deplasare pe FC Viitorul cu 1-0 (a 

atac şi a pus o presiune continuă pe Diogo Salomao (Dinamo / 30 de ani / 15 apărat şi un penalty executat de Ianis Hagi!) 
adversari, dintr-o astfel de fază reuşind şi o jocuri) - A marcat pentru a doua rundă la şi a remizat acasă, 0-0 cu CFR Cluj.
pasă decisivă. rând şi a ajuns la cinbci reuşite în ediţia Iată mai jos cum arată „11-le” ideal, 

curentă, fiind golgheterul roş-albilor. A l MIJLOCAŞIantrenat de Flavius Stoican.
dominat banda stângă, punând mari 

Almada Soares PLATINI (Poli Iaşi / 32 de ani l PORTAR probleme adversarilor.
/ 8 jocuri) - A marcat pentru întâia oară în Cătălin Straton (Dunărea / 29 de ani / 15 

l ATACANŢIediţia curentă şi a ajus la șapte goluri în 41 jocuri) - Un nou meci mare, cu nu mai puţin 
de meciuri jucate pentru gruparea din Florin Tănase (FCSB / 23 de ani / 13 jocuri) - de opt intervenţii decisive! Este portarul cu 
Copou în Liga 1. Un fotbalist cu o tehnică A fost principalul pericol pentru poarta cele mai multe prezenţe în echipa etapei (4).
deosebită. dinamoviştilor. A marcat şi un gol, al 40-lea l FUNDAŞI

în șase sezoane bifate pe prima scenă.Aleksandr Karnitski (Sepsi OSK / 29 de ani / Valentin Creţu (Gaz Metan / 29 de ani / 13 
9 jocuri) - A depus un efort deosebit pe l ANTRENORUL ETAPEIjocuri) - A scos penalty-ul în urma căruia Gaz 
durata partidei. A recuperat multe mingi la Metan s-a desprins. De remarcat şi centrările Flavius Stoican (Poli Iaşi / 41 de ani) - Deşi 
centrul terenului şi a marcat pentru întâia foarte bune oferite colegilor pe durata Poli Iaşi a evoluat mai bine de o repriză în 
oară în principala competiţie internă din meciului. inferioritate numerică, mutările tactice 
România. făcute la pauză au întors soarta jocului. Adrian Rus (Sepsi OSK / 22 de ani / un joc) - 
Alexandru Bourceanu (Dunărea / 33 de ani Victoria reuşită la Giurgiu a reaprins Deşi s-a aflat la debut în Liga 1, tânărul 
/ 6 jocuri) - Mijlocaşul defensiv al speranţele moldovenilor la un loc în play-off.fundaş al covăsnenilor a impresionat prin 

Antrenorul Dan Alexa a susţinut în cadrul 
unei conferinţe de presă că Dunărea şi-a 
propus ca obiectiv calificarea în 
semifinalele Cupei României, ediţia 
naţională 2018 – 2019. După ce a învins-o 
în optimi pe FCSB (scor 2-1, la Călăraşi), 
Dunărea aşteaptă cu sufletul la gură 
tragerea la sorţi a partidelor din sferturi 
acolo unde s-au mai calificat U Craiova, 
deţinătoarea „la zi” a trofeului, 
Hermannstadt, finalista ultimei ediţii, CFR 
Cluj, FC Viitorul, Sepsi Sf. Gheorghe, Astra 
Girgiu şi AFK Csikszereda, ultima din liga a 
3-a. „În acest moment la Călăraşi e 
obligatoriu să investim mai mult. Asta a 
fost discuţia mea cu domnul preşedinte 
Iliuţă. De fapt de la dumnealui a venit 
dorinţa asta. Probabil că anul acesta e 
foarte greu play-off-ul. Facem o echipă 
mare care să se bată la play-off dar 
încercăm accederea în semifinalele 
Cupei României. Asta-i dorinţa noastră 
foarte mare” a spus Dan Alexa.

După 2-3 zile de „frământări”, Dan Alexa a decis să 
rămână la Călăraşi. Antrenorul Dunării a declinat până 
la urmă oferta primită din partea Astrei Giurgiu, fiind 
convins de preşedintele Consiliului Judeţean, Vasile 
Iliuţă, să-şi continue munca, începută în urmă cu 14 
luni, în cadrul clubului din B-dul Republicii, 39. 

Alexa a declarat recent în cadrul unei conferinţe de presă 
susţinută la sediul Consiliului Judeţean Călăraşi şi la care au 
mai fost prezenţi Vasile Iliuţă, liderul CJ şi Florin Brişan, 
preşedintele executiv al AFC Dunărea 2005 Călăraşi că 
obiectivul stabilit este formarea unei echipe care să se bată 
pentru pătrunderea în play – off-ului ligii I.

care a mai adăugat că şi factorul emoţional a cântărit enorm în „Într-adevăr, a fost o ofertă clară a Astrei. Domnii, Ioan 
luarea deciziei de a rămâne „principalul” Dunării. „A contat Niculae şi Dani Coman, m-au dorit foarte mult şi le 
foarte mult şi factorul sentimental, emoţional pentru că în mulţumesc pentru că am simţit acest lucru. Motivul pentru 
ultimele zile am primit foarte multe mesaje. Am răma uimit şi care aş fi ales Astra e acela că e o echipă de play-off, având 
de ce s-a întâmplat pe stadion cu acel banner de susţinere. unul din cele mai bune loturi din ţară. Astra e o fostă 
Ţin să le mulţumesc tuturor pentru susţinere şi pe această campioană a României iar perspectivele sunt foarte bune, 
cale. Pentru mine a fost o surpriză să văd cât de apreciat sunt chiar de participare în cupele europene. Pentru mine ar fi fost 
aici. Doresc foarte mult să nu-i dezamăgesc. Cred că greul de-un pas în plus şi nu neapărat financiar pentru că aspectul 
abia acum începe!”acesta m-a interesat tot timpul prea puţin. Am avut discuţii 

cu domnii Iliuţă şi Brişan pe această temă. Domnul Iliuţă a 
percutat foarte repede spunând că-şi doreşte performanţă la 
Călăraşi. În momentul acesta, echipa a obţinut foarte multe 
şiu nu ştiu dacă mai putem accede în play – off. M-a asigurat 
de tot sprijinul dânsului. Vrem să creştem nivelul, să aducem 
jucători care să ajute echipa, să creştem valoarea rezultatelor. 
Dacă anul acesta e foarte greu de intrat în play – off pentru că 
au mai rămas şi puţine etape, trebuie să formăm o echipă 
care anul viitor să evolueze în play – off” a spus Dan Alexa 

Preşedintele executiv , Florin Brişan a declarat marţi în 
cadrul unei conferinţe de presă programată la sediul 
Consiliului Judeţean că obiectivul major  al Dunării în 
perioada imediat următoare este atragerea unui număr 
însemnat de sponsori locali care să contrubuie la 
suplimentarea bugetului echipei de seniori, angrenată 
în lupta pentru o clasare cât mai bună în topul ligii I. 
„Am  ajuns într-un moment în care vă putem spune 
dacă ţinta este salvarea de la retrogradare sau dacă 
ne aflăm într-o situaţie mai bună. Cred că ar trebui să 
forţăm puţin lucrurile pentru că există şanse mari ca 
echipa să urce în clasament. Datorită performanţelor 
obţinute până acum, antrenorul nostru a treziit 
interesul multor cluburi atât din liga I dar şi din afară. 
Într-un fel ne bucură acest lucru, ceea ce înseamnă că 
am ales bine. Avem un antrenor cu multe calităţi şi un 
staff tehnic de valoare şi cred că putem mai mult.

Din discuţiile avute cu principalul finanţator, Consiliul 
Judeţean şi în speţă cu domnul preşedinte Iliuţă, am 
stabilit împreună un plan de acţiune pentru perioada 
următoare care vizează mărirea bugetului echipei, nu 
neapărat cu fonduri publice. Ţinta noastră este să 
atragem cât mai mulţi sponsori locali. Din păcate, la 
ora asta, nu sunt mulţi implicaţi în finanţarea 
clubului. Principalii noştri finanţatori privaţi sunt din 
afara judeţului” a spus Brişan care a mai menţionat 
faptul că a doua problemă a clubului ar fi asigurarea 
unei baze de pregătire pe măsura pretenţiilor ligii I.   
„S-au făcut primii paşi prin atragerea unui investitor 
local, Prefab – Romerica, ce ne-a oferit baza de 
antrenament de la Modelu cu titlu gratuit cu condiţia 
ca noi să suportăm cheltuielile de întreţinere.

Toate aceste lucruri ne dau speranţa că echipa va 
evolua. Eu cred că numele judeţului Călăraşi a fost 
menţionat mai mult ca oricând şi asta şi datorită 
fotbalului. Sperăm să fim un vector de imagine pentru 
acest judeţ în viitor”. a conchis Brişan.

Astra Giurgiu a făcut rost de antrenor după ce l-a demis 
pe Gigi Mulţescu. Patronul, Ioan Niculae l-a dorit cu 
insistenţă pe Dan Alexa, antrenorul Dunării însă până la 
urmă “s-a mulţumit” şi cu Costel Enache (45 de ani). 
Fostul technician al celor de la FC Botoşani a semnat un 
contract valabil până la finele actualului sezon, el 
urmând a fi ajutat,de secunzii, Cătălin Munteanu şi 
Ionuţ Boşneag.

Costel Enache va fi prezent pentru a doua oară la 
Călăraşi în acest an, partida Dunărea – Astra Giurgiu 
din cadrul etapei a 18-a fiind programată joi, 6 
decembrie, de la ora 14.00.

Prima oară, Enache a plecat învins, FC Botoşani cedând 
cu 2-0.

Preşedintele Vasile Iliuţă a declarat marţi în cadrul unei 
conferinţe de presă că va propune consilierilor judeţeni să 
aprobe, pentru anul viitor, un buget cu 30% mai mare 
pentru clubul AFC Dunărea 2005 Călăraşi, obiectivul fiind 
crearea unei echipe şi mai competitive capabilă să se bată 
cu şanse reale pentru pătrunderea în play – off-ul ligii I din 
sezonul 2019 – 2020. „Voi convinge consilierii judeţeni să 
aprobăm un buget mai mare pentru echipa de fotbal 
Dunărea Călăraşi, în 2019. Anul acesta, Consiliul Judeţean 
a finanţat clubul cu suma de 1 milion de euro, exact suma 
cheltuită şi când echipa activa în liga a 2-a. Creşterea 
propusă este de 30% la care se vor adăuga şi sumele 
provenite din sponsorizări.” a spus Iliuţă care a dat 
asigurări că în prima parte a anului viitor vor continua 
investiţiile de modernizare a bazei sportive. „Am aprobat 
suma necesară pentru degivrare iar anul viitor vom 
demara şi lucrările de montare a instalaţiei de nocturnă. 
Sunt investiţii absolut necesare pentru ca Dunărea să 
continue să joace la Călăraşi şi în sezonul viitor.” a 
continuat Iliuţă.

O altă veste bună prezentată de preşedintele CJ Călăraşi e 
aceea că societăţile Bel Profile şi Oscar Downstream, 
ambele din Fundulea şi-au mainfestat interesul de a susţine 
financiar echipa antrenată de Dan Alexa.

Preşedintele Consiliului Judeţean, Vasile Dan Alexa a pus-o, şi anume să aibă la 
Iliuţă, a declarat marţi că în urma dispoziţie un buget mai mare astfel 
discuţiilor purtate cu antrenorul Dan încât Dunărea să se bată cu şanse reale 
Alexa şi preşedintele executiv, Florin la play – off.” a spus Iliuţă care a 
Brişan, s-a convenit mărirea plafonului continuat „În acest moment, cred că 
salarial lunar, la nivelul jucătorilor, de la avem cel mai mic buget dintre toate 
77 de mii la 90 de mii de euro. echipele angrenate în liga I. Nivelul de 

salarizare la nivelul lotului este de 77 de Iliuţă a mai adăugat că se va implica în 
mii de euro, adică 7 mii pe fiecare post. realizarea unui buget mai mare pentru 
Vrem să ridicăm acest nivel la 90 de mii Dunărea astfel încât noul obiectiv 
de euro lunar.”pătrunderea în play – off-ul ligii I să 

devină unul fezabil. „Discuţiile pe care Preşedintele CJ a mai precizat că Dan 
le-am purtat cu Dan Alexa au condus la Alexa n-a solicitat vreo mărire de salariu 
stabilirea unui obiectiv clar: ridicarea ci doar asigurări că Dunărea va avea la 
nivelului performanţelor Dunării. dispoziţie resursele financiare necesare 
Constatarea comună e aceea că echipa să se bată pentru intrarea în play – off. 
a ajuns la un nivel maxim. Pentru play – „Dan Alexa n-a vrut să ceară ceva în 
off, e nevoie de un alt buget, de o altă plus la salariu. Dacă Dan ar fi spus astăzi 
implicare a finanţatorilor, cel puţin al „nu” Călăraşiului, cred că putea să ducă 
Consiliului Judeţean. E clar că avem Astra în play . off. Eu am făcut 
nevoie şi de sponsori din judeţ. Îmi iau promisiunea că voi asigura bugetul de 
angajamentul că voi bătea la fiecare care are nevoie echipa pentru ca Dan 
poartă ca să mărim bugetul clubului Alexa să realizeze performanţe notabile 
Dunărea. Asta a fost condiţia pe care la Călăraşi” a conchis Iliuţă.

Et. 17: U Craiova - Dunărea, 
duminică, 2 decembrie, ora 

17.00
Runda a 17-a a ligii I Betano va debuta vineri, 
30 noiembrie la Iaşi (Poli – Sepsi, ora 17.30) şi 
se va încheia luni, 3 decembrie la Giurgiu cu 
duelul Astra – FC Botoşani (ora 20.00).
Dunărea se va deplasa în Bănie pentru duelul 
cu U Craiova, programat pe Ion Oblemenco, 
duminică, 2 decembrie, de la ora 17.00. În tur, 
oltenii au câştigat cu 3-1.

n Etapa a 17-a
Vineri, 30 noiembrie
Ora 17.30 CSM Politehnica Iași – Sepsi OSK Sf. 
Gheorghe
Ora 20.00 CFR Cluj – FC Voluntari
Sâmbătă, 1 decembrie
Ora 14.00 FC Hermannstadt – Concordia 
Chiajna
Ora 20.00 FC Viitorul – Dinamo
Duminică, 2 decembrie
Ora 17.00 U Craiova – Dunărea Călărași
Ora 20.00 FCSB – Gaz Metan Mediaș
Luni, 3 decembrie
Ora 20.00 Astra Giurgiu – FC Botoșani 
--------------------------------------------------------------

Et. 18: Dunărea - Astra Giurgiu, 
joi, 6 decembrie, ora 14.00

Etapa a 18-a a ligii I Betano este intermediară şi 
se va desfăşura în intervalul 4-6 decembrie. 
Primul joc e programat la Voluntari, marţi, 4 
decembrie, de la ora 17.30 de minute. În 
eipolgul rundei se vor duela Concordia şi U 
Craiova, joi, 6 decembrie de la ora 20.00. 
Dunărea va juca tot joi, dar de la ora 14.00, 
acasă cu Astra Giurgiu. În tur, scorul a fost egal, 
1-1.

n Etapa a 18-a
Marți, 4 decembrie
Ora 17.30 FC Voluntari –  Hermannstadt
Ora 20.00 FC Dinamo – CFR Cluj
Miercuri, 5 decembrie
Ora 17.30 CS Gaz Metan Mediaș – FC Viitorul
Ora 20.00 Sepsi OSK Sf. Gheorghe – FCSB
Joi, 6 decembrie
Ora 14.00 Dunărea Călărași – Astra Giurgiu
Ora 17.00 FC Botoșani – CSM Politehnica Iași
Ora 20.00 Concordia Chiajna – U Craiova

Remiză albă 
în fieful campioanei!

n Liga I Betano Dan Alexa: Cred că puteam, în anumite 
momente, să obţinem chiar şi mai mult

Dunărea - FC Hermannstadt, duminică, 
25 noiembrie, ora 13.30. Ce a fost in tur!

Dispute anterioare
Ediţia 2017 – 2018
l Etapa a 3-a / 19 august
AFC Hermannstadt - Dunărea Călăraşi 2-1
Au marcat: R. Dâlbea (43'), D. Tătar (90+2') 
/ V. Alexandru (52')
l Etapa a 22-a / 25 februarie 2018
Dunărea Călăraşi - AFC Hermannstadt 0-0

Cătălin Straton, 
printre cei 7 
integralişti ai 
ligii I Betano Iliuţă va propune, pentru anul 

viitor, un buget mai mare cu 30% 
pentru Dunărea Călăraşi

C. Straton şi Al. Bourceanu, în echipa ideală a etapei a 15-a!

n Dunărea Călăraşi

Fl. Brişan: Ţinta noastră 
este să atragem cât mai 

mulţi sponsori locali!

n Liga I Betano / Astra Giurgiu

N-a mai fost Dan Alexa, 
ci Costel Enache

Vasile Iliuţă: Am convenit cu Dan Alexa 
să mărim plafonul salarial lunar de la 

77 de mii la 90 de mii de euro

„Încercăm accederea 
în semifinalele Cupei. 

E dorinţa noastră 
foarte mare!”

n Dunărea Călăraşi

Dan Alexa: Am ales să rămân. Domnul Iliuţă m-a 
asigurat că vom putea face aici o echipă de play-off

Acum mă gândesc doar la meciul cu 
Hermannstadt şi la faptul că trebuie să 
clădim o echipă care să nu fie mediocră. 
Ăsta a fost şi motivul pentru care m-am 
decis să rămân. Domnul Iliuţă m-a asigurat 

că va face tot posibilul să creştem nivelul acestei echipe”
Dan Alexa, marţi, 13 noiembrie
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Returul sezonului regulat al ligii I Betano continuă Ilja Antonov, 5. Răzvan Dâlbea – 23. Jordan 
la finele acestei săptămâni când vor avea loc N'Kololo, 10. Bruno Chalkiadakis (90. Bogdan Rusu 
partidele din cadrul etapei a 16-a. Dunărea va 71'), 7. Ionuţ Petrescu (11. Luis Alberto Ali 77') – 
juca acasă cu Hermannstadt, partida fiind 89. Ştefan Blănaru. Rezerve: 12. Toma Niga – 6. 
programată duminică, 25 noiembrie, de la ora Cătălin Pîrvulescu, 9. Juvhel Tsoumou, 14. Andrei 
13.30 de minute, pe arena Ion Comşa. Herghelegiu.

Antrenor: Alexandru Pelici
În tur, pe 5 august, cele două echipe au încheiat la Dunărea: 25 Cătălin Straton – 23 Filip Gligorov, 17. 
egalitate, 1-1, jocul disputându-se la Tg. Mureş. Alin Dobrosavlevici, 20. Bogdan Şandru, 27. Gaston 
Sibienii au deschis scorul în minutul 24 prin Ştefan Mendy – 4. Cristi Puşcaş, 8. Stelian Cucu (19. 
Blănaru, Dunărea egalând în primul minut al Valentin Alexandru 46') - 14. Alin Babei (24. Lucian 
prelingirilor prin Alin Dobrosavlevici care a marcat Buzan 68'), 89. Georgian Honciu, 10. Valentin 
cu capul după o lovitură liberă excelent executată Munteanu (11. Bodo Kanda 46') – 29. Ndiaye 
de la peste 25 de metri Bodo Kanda. Mediop.  Rezerve: 1. Cezar Lungu – 30. Alin Şeroni, 
După 15 runde, Dunărea e pe 8 cu 17 puncte 26. Aitor Monroy, 21. Hamidou Keyta.
învreme ce Hermannstadt ocupă locul 13 cu 15 Antrenor: Dan Alexa
puncte.

Au arbitrat: Iulian Dima (Bucureşti) – Paul Florin 
În runda precedentă, Dunărea a remizat, 0-0 în Păunescu (Rm. Vâlcea), Alexandru Vodă (Alba 
Gruia cu campioana, CFR Cluj iar Hermannstadt a Iulia). Rezervă: Mihai Amorăriţei (Câmpina)
încheiat nedecis, 1-1, duelul cu FC Botoşani, 

Observatori: Szekely Zoltan (Baia Mare) – Marcel disputat tot la Tg. Mureş.
Vasile (LPF – Bucureşti)

Dunărea şi Hermannstadt s-au întâlnit şi în ediţia 
2017 – 2018 a ligii a 2-a. În tur, la Sibiu, 
Hermannstadt s-a impus cu 2-1. În retur, cele două 
rivale au remizat, 0-0.
Ce a fost în tur: Duminică, 5 august / Etapa a 3-a
FC Hermannstadt – Dunărea Călăraşi 1-1 (1-0)
Au marcat: Ştefan Blănaru (24') / Alin 
Dobrosavlevici (90+1')
FC Hermannstadt: 1. Cătălin Căbuz – 91. Alexandru 
Coman, 4. Ionuţ Stoica, 30. Alexandru Dandea 
(cpt.), 17. Daniel Tătar (2. Biel Company 84') – 67. 

CFR Cluj – Dunărea 
Călăraşi 0-0

CFR Cluj (1-4-2-3-1): 87. Giedrius 
Arlauskis – 6. Cristian Manea, 55. Paulo 
Vinicius, 30. Andrei Mureşan, 45. Mario 
Camora – 8. Damjan Djokovic, 19. 
Emmanuel Culio – 9. Abdel Omrani (21. 
Urko Vera, 72'), 10. Ciprian Deac, 7. 
Constantin Păun (27. Sebastian Mailat, 
63') – 20. George Ţucudean.

Rezerve: 1. Jesus Fernandez – 22. Adam 
Lang, 77. Ionuţ Peteleu, 37. Mihai 
Bordeianu, 31. Alexandru Ioniţă.

Antrenor: Antonio Conceicao.

Dunărea (1-4-2-3-1): 25. Cătălin Straton 
– 23. Filip Gligorov, 17. Alin 
Dobrosavlevici, 35. Walace, 27. Gaston 
Mendy – 8. Stelian Cucu (4. Cristian balonul fiind respins in extremis de Cristi Duminică, 25 noiembrie, de la Puşcaş, 64'), 55. Alex Bourceanu – 9. Manea!ora 13.30 de minute, Dunărea va Nicolae Carnat, 33. Sacha Clemence (89. 

Dunărea, în frunte cu Straton s-a apărat întâlni pe arena Ion Comşa Georgian Honciu, 72'), 21. Hamidou 
excelent preţ de 95 de minute obţinând Keyta (22. Alexandru Munteanu, 82') – formaţia sibiană, FC un rezultat imens în contextul în care 29. Mediop Ndiaye.Hermannstadt. În tur, scorul a campioana avea un moral de fier după 

Rezerve: 1. Cezar Lungu – 10. Valentin fost egal, 1-1. cele 5 victorii consecutive obţinute în 
Munteanu, 11. Bodo Kanda, 5. Gabriel ultima vreme.
Simion.Straton, Dobrosavlevici, Bourceanu ori Miracolul s-a produs a doua oară, în faţa 

Mediop au fost şi de data asta la Antrenor: Costel Iliecampioanei. Sâmbătă seară în Gruia, 
înălţime, ţinând în şah un „colos” al Dunărea a remizat din nou la 0 cu CFR Au arbitrat: Marcel Bîrsan - Valentin fotbalului românesc.Cluj, producând surpriza etapei a 15-a a Avram, Mircea Orbuleţ (toţi 3 din 
Cu punctul obţinut sâmbătă, Dunărea ligii I Betano. Gazdele au controlat jocul Bucureşti). Rezervă: Lucian Rusandu (Sf. 
urcă din nou pe 8 cu 17 puncte la 3 irosind cel puţin 3 mari ocazii în prima Gheorghe)
puncte distanţă de locul 6, ultimul parte. Dunărea putea da lovitura în 

Observatori: Eduard Dumitrescu (Piteşti), calificant în play – off. Duminică, 25 startul părţii secunde dacă Mediop n-ar fi 
Ioan Mironaş (LPF - Piatra  Neamţ)noiembrie „galben – albaştrii” revin în ratat o ocazie mare cât roate carului. În 

faţa propriilor suporteri. De la ora 13.30 minutul 47, Carnat a avansat excelent în Cartonaşe galbene: - / F. Gligorov (55'), 
de minute, arena Ion Comşa va găzdui suprafaţa de pedeapsă a ardelenilor i-a S. Cucu (64'), C. Straton (90+5')
partida cu FC Hermannstadt. În tur, pasat de „10” lui Mediop care din 7-8 

Cartonaşe roşii: Al. Munteanu (90+5')scorul a fost egal, 1-1.metri nu l-a putut învinge pe Arlauskis, 

n Liga I Betano / Et. 15: CFR Cluj – Dunărea 0-0

Clasament

Etapa a 15-a / Rezultate
U Craiova – Sepsi OSK 1-1

Au marcat: Burlacu (83) / Karnitsky (37)

Astra Giurgiu - Politehnca Iaşi 1-2

Au marcat: Gheorghe (48) / Platini (51), Cristea 

(58-pen.)

FC Viitorul - Concordia Chiajna 0-0

CFR Cluj – Dunărea Călăraşi 0-0

FC Hermannstadt - FC Botoşani 1-1

Au marcat: D. Tătar (77) / Rodriguez (63)

Dinamo Bucureşti – FCSB 1-1

Au marcat: D. Salomao (40) / Fl. Tănase (48)

Gaz Metan Mediaş - FC Voluntari 2-0

Au marcat: Fofana (10), M. Constantin (40)

1. CFR Cluj 15 8 6 1 21-10 30
2. FCSB 15 8 4 2 29-15 28
3. U Craiova 15 7 5 3 27-12 26
4. FC Viitorul 15 8 2 5 17-15 26
5. Gaz Metan 15 7 4 4 17-17 25
6. Astra Giurgiu 15 5 5 5 17-14 20
7. Sepsi OSK 15 5 5 5 17-15 20
8. Dunărea 15 3 8 4 12-14 17
9. Dinamo 15 4 5 6 15-21 17
10. Concordia 15 4 5 6 10-19 17
11. Politehnica Iaşi 15 5 2 8 13-23 17
12. FC Botoşani 15 3 7 5 19-23 16
13. Hermannstadt 15 4 3 8 15-18 15
14. FC Voluntari 15 1 5 9 14-27 8

n Vineri, 23 noiembrie
Ora 20.30 Dinamo Bucureşti – CS Gaz Metan Mediaş
n Sâmbătă, 24 noiembrie
Ora 16.00 Sepsi OSK Sfântu Gheorghe – Astra Giurgiu
Ora 18.30 Concordia Chiajna – CFR Cluj
n Duminică, 25 noiembrie
Ora 13.30 Dunărea Călăraşi – FC Hermannstadt
Ora 17.30 FC Voluntari - FC Viitorul
Ora 20.30 CSM Politehnica Iaşi - FCSB
n Luni, 26 noiembrie
Ora 20.30 FC Botoşani - U Craiova
Partidele vor fi transmise in direct de LOOK TV / PLUS, 
DIGI SPORT si TELEKOM SPORT.

Etapa a 16-a

Suspendat pentru partida de la Cluj, obţinem chiar şi mai mult.” a susţinut 
antrenorul Dan Alexa a declarat după la conferinţa de presă Alexa care 
joc că Dunărea putea obţine chiar mai consideră că CFR va deveni şi în acest 
mult decât o remiză ]n fa'a an campioană “Mie îmi place foarte 
campioanei, CFR. „Ştiam că CFR-ul va mult CFR-ul, nu poţi să spui de un 
începe tare meciul, ştiam că pune jucător din primul 11 că n-ar fi de top 
presiune în astfel de meciuri cu în Liga I. Au jucători cu calitate. Pe 
adversarii mai slab cotaţi. Era lângă calitate, au ceva în plus faţă de 
important să înscrie repede. Probabil Steaua, au forţă, îşi câştigă duelurile 
ar fi avut un meci uşor. Cu cât trecea individuale şi tocmai de asta este o 
timpul, au început să se precipite. echipă foarte greu de învins. Nu este 
Am avut oportunităţile noastre de întâmplător faptul că e campioana 
contraatac pe care din păcate nu le- României şi dacă mă întrebaţi acum 
am fructificat. Eu cred, din păcate, că eu cred că vor câştiga şi anul acesta 
puteam în anumite momente să titlul. “ a mai adăugat Alexa.

Portarul Dunării, Cătălin 
Straton, figurează printre cei 
integralişti ai ligii I Betano 
după primele 15 etape 
consumate. El se află pe o 
astfel de listă alături de Jaime 
Penedo Cano (Dinamo); Mirko 
Pigliacelli (U Craiova); Cătălin 
Căbuz (FC Hermannstadt); Igor 
Jovanovic (Sepsi OSK); Marius 
Constantin (Gaz Metan) şi 
Iulian Cristea (Gaz Metan).

Straton a fost inclus de revista 
LPF. în 3 rânduri în echipa 
ideală a etapei. (1, 2 şi 15)

Potrivit lpf.ro, 19 jucători au 
strâns minute în fiecare rundă. 
În acest sezon, au evoluat 352 
de jucători, cei mai mulţi fiind 
utilizaţi de FC Voluntari - 31, 
Dunărea Călăraşi - 30 şi Poli 
Iaşi - 28, în timp ce Sepsi OSK - 
22 şi Gaz Metan - 21 sunt 
echipele care s-au bazat pe cei 
mai puţini fotbalişti.

Doi dintre jucătorii Dunării, portarul, maturitatrea cu care a tratat fiecare fază. Un călărăşenilor a făcut un meci foarte bun 
Cătălin Straton şi mijlocaşul, Alex jucător care merită urmărit cu mare atenţie. contra deţinătoarei titlului, amintindu-ne de 
Bourceanu, au fost incluşi în echipa ideală a jucătorul care făcea legea la centrul Bogdan Planic (FCSB / 26 de ani / 12 jocuri) 
etapei a 15-a, stabilită de Revista LPF. Ambii terenului în tricoul FCSB-ului în urmă cu - Atitudine de căpitan! Revenirea sa în 
au avut evoluţii remarcabile în partida din câteva sezoane.centrul defensivei roş-albaştrilor s-a văzut 
Gruia, acolo unde au încheiat la egalitate prin modul cum a dirijat apărarea în Boubacar Fofana (Gaz Metan / 29 de ani / 
duelul cu CFR Cluj, scor 0-0. momentele dificile. Este unul dintre cei mai 14 jocuri) - Este un om de bază în sistemul 

buni străini activi din campionatul României. gândit de Mihai Teja. Pe lângă contribuţia 
Pentru Straton este a 3-a nominalizare din defensivă, s-a evidenţiat şi la finalizare, cu al Ionuţ Panţîru (Poli Iaşi / 22 de ani / 12 acest sezon. A mai făcut parte din „11-le” doilea gol marcat pentru medieşeni în jocuri) - Introducerea sa pe teren la pauză a ideal în etapele 1 şi 2, atunci când Dunărea a sezonul 2018-2019.schimbat total jocul moldovenilor. A urcat în învins în deplasare pe FC Viitorul cu 1-0 (a 

atac şi a pus o presiune continuă pe Diogo Salomao (Dinamo / 30 de ani / 15 apărat şi un penalty executat de Ianis Hagi!) 
adversari, dintr-o astfel de fază reuşind şi o jocuri) - A marcat pentru a doua rundă la şi a remizat acasă, 0-0 cu CFR Cluj.
pasă decisivă. rând şi a ajuns la cinbci reuşite în ediţia Iată mai jos cum arată „11-le” ideal, 

curentă, fiind golgheterul roş-albilor. A l MIJLOCAŞIantrenat de Flavius Stoican.
dominat banda stângă, punând mari 

Almada Soares PLATINI (Poli Iaşi / 32 de ani l PORTAR probleme adversarilor.
/ 8 jocuri) - A marcat pentru întâia oară în Cătălin Straton (Dunărea / 29 de ani / 15 

l ATACANŢIediţia curentă şi a ajus la șapte goluri în 41 jocuri) - Un nou meci mare, cu nu mai puţin 
de meciuri jucate pentru gruparea din Florin Tănase (FCSB / 23 de ani / 13 jocuri) - de opt intervenţii decisive! Este portarul cu 
Copou în Liga 1. Un fotbalist cu o tehnică A fost principalul pericol pentru poarta cele mai multe prezenţe în echipa etapei (4).
deosebită. dinamoviştilor. A marcat şi un gol, al 40-lea l FUNDAŞI

în șase sezoane bifate pe prima scenă.Aleksandr Karnitski (Sepsi OSK / 29 de ani / Valentin Creţu (Gaz Metan / 29 de ani / 13 
9 jocuri) - A depus un efort deosebit pe l ANTRENORUL ETAPEIjocuri) - A scos penalty-ul în urma căruia Gaz 
durata partidei. A recuperat multe mingi la Metan s-a desprins. De remarcat şi centrările Flavius Stoican (Poli Iaşi / 41 de ani) - Deşi 
centrul terenului şi a marcat pentru întâia foarte bune oferite colegilor pe durata Poli Iaşi a evoluat mai bine de o repriză în 
oară în principala competiţie internă din meciului. inferioritate numerică, mutările tactice 
România. făcute la pauză au întors soarta jocului. Adrian Rus (Sepsi OSK / 22 de ani / un joc) - 
Alexandru Bourceanu (Dunărea / 33 de ani Victoria reuşită la Giurgiu a reaprins Deşi s-a aflat la debut în Liga 1, tânărul 
/ 6 jocuri) - Mijlocaşul defensiv al speranţele moldovenilor la un loc în play-off.fundaş al covăsnenilor a impresionat prin 

Antrenorul Dan Alexa a susţinut în cadrul 
unei conferinţe de presă că Dunărea şi-a 
propus ca obiectiv calificarea în 
semifinalele Cupei României, ediţia 
naţională 2018 – 2019. După ce a învins-o 
în optimi pe FCSB (scor 2-1, la Călăraşi), 
Dunărea aşteaptă cu sufletul la gură 
tragerea la sorţi a partidelor din sferturi 
acolo unde s-au mai calificat U Craiova, 
deţinătoarea „la zi” a trofeului, 
Hermannstadt, finalista ultimei ediţii, CFR 
Cluj, FC Viitorul, Sepsi Sf. Gheorghe, Astra 
Girgiu şi AFK Csikszereda, ultima din liga a 
3-a. „În acest moment la Călăraşi e 
obligatoriu să investim mai mult. Asta a 
fost discuţia mea cu domnul preşedinte 
Iliuţă. De fapt de la dumnealui a venit 
dorinţa asta. Probabil că anul acesta e 
foarte greu play-off-ul. Facem o echipă 
mare care să se bată la play-off dar 
încercăm accederea în semifinalele 
Cupei României. Asta-i dorinţa noastră 
foarte mare” a spus Dan Alexa.

După 2-3 zile de „frământări”, Dan Alexa a decis să 
rămână la Călăraşi. Antrenorul Dunării a declinat până 
la urmă oferta primită din partea Astrei Giurgiu, fiind 
convins de preşedintele Consiliului Judeţean, Vasile 
Iliuţă, să-şi continue munca, începută în urmă cu 14 
luni, în cadrul clubului din B-dul Republicii, 39. 

Alexa a declarat recent în cadrul unei conferinţe de presă 
susţinută la sediul Consiliului Judeţean Călăraşi şi la care au 
mai fost prezenţi Vasile Iliuţă, liderul CJ şi Florin Brişan, 
preşedintele executiv al AFC Dunărea 2005 Călăraşi că 
obiectivul stabilit este formarea unei echipe care să se bată 
pentru pătrunderea în play – off-ului ligii I.

care a mai adăugat că şi factorul emoţional a cântărit enorm în „Într-adevăr, a fost o ofertă clară a Astrei. Domnii, Ioan 
luarea deciziei de a rămâne „principalul” Dunării. „A contat Niculae şi Dani Coman, m-au dorit foarte mult şi le 
foarte mult şi factorul sentimental, emoţional pentru că în mulţumesc pentru că am simţit acest lucru. Motivul pentru 
ultimele zile am primit foarte multe mesaje. Am răma uimit şi care aş fi ales Astra e acela că e o echipă de play-off, având 
de ce s-a întâmplat pe stadion cu acel banner de susţinere. unul din cele mai bune loturi din ţară. Astra e o fostă 
Ţin să le mulţumesc tuturor pentru susţinere şi pe această campioană a României iar perspectivele sunt foarte bune, 
cale. Pentru mine a fost o surpriză să văd cât de apreciat sunt chiar de participare în cupele europene. Pentru mine ar fi fost 
aici. Doresc foarte mult să nu-i dezamăgesc. Cred că greul de-un pas în plus şi nu neapărat financiar pentru că aspectul 
abia acum începe!”acesta m-a interesat tot timpul prea puţin. Am avut discuţii 

cu domnii Iliuţă şi Brişan pe această temă. Domnul Iliuţă a 
percutat foarte repede spunând că-şi doreşte performanţă la 
Călăraşi. În momentul acesta, echipa a obţinut foarte multe 
şiu nu ştiu dacă mai putem accede în play – off. M-a asigurat 
de tot sprijinul dânsului. Vrem să creştem nivelul, să aducem 
jucători care să ajute echipa, să creştem valoarea rezultatelor. 
Dacă anul acesta e foarte greu de intrat în play – off pentru că 
au mai rămas şi puţine etape, trebuie să formăm o echipă 
care anul viitor să evolueze în play – off” a spus Dan Alexa 

Preşedintele executiv , Florin Brişan a declarat marţi în 
cadrul unei conferinţe de presă programată la sediul 
Consiliului Judeţean că obiectivul major  al Dunării în 
perioada imediat următoare este atragerea unui număr 
însemnat de sponsori locali care să contrubuie la 
suplimentarea bugetului echipei de seniori, angrenată 
în lupta pentru o clasare cât mai bună în topul ligii I. 
„Am  ajuns într-un moment în care vă putem spune 
dacă ţinta este salvarea de la retrogradare sau dacă 
ne aflăm într-o situaţie mai bună. Cred că ar trebui să 
forţăm puţin lucrurile pentru că există şanse mari ca 
echipa să urce în clasament. Datorită performanţelor 
obţinute până acum, antrenorul nostru a treziit 
interesul multor cluburi atât din liga I dar şi din afară. 
Într-un fel ne bucură acest lucru, ceea ce înseamnă că 
am ales bine. Avem un antrenor cu multe calităţi şi un 
staff tehnic de valoare şi cred că putem mai mult.

Din discuţiile avute cu principalul finanţator, Consiliul 
Judeţean şi în speţă cu domnul preşedinte Iliuţă, am 
stabilit împreună un plan de acţiune pentru perioada 
următoare care vizează mărirea bugetului echipei, nu 
neapărat cu fonduri publice. Ţinta noastră este să 
atragem cât mai mulţi sponsori locali. Din păcate, la 
ora asta, nu sunt mulţi implicaţi în finanţarea 
clubului. Principalii noştri finanţatori privaţi sunt din 
afara judeţului” a spus Brişan care a mai menţionat 
faptul că a doua problemă a clubului ar fi asigurarea 
unei baze de pregătire pe măsura pretenţiilor ligii I.   
„S-au făcut primii paşi prin atragerea unui investitor 
local, Prefab – Romerica, ce ne-a oferit baza de 
antrenament de la Modelu cu titlu gratuit cu condiţia 
ca noi să suportăm cheltuielile de întreţinere.

Toate aceste lucruri ne dau speranţa că echipa va 
evolua. Eu cred că numele judeţului Călăraşi a fost 
menţionat mai mult ca oricând şi asta şi datorită 
fotbalului. Sperăm să fim un vector de imagine pentru 
acest judeţ în viitor”. a conchis Brişan.

Astra Giurgiu a făcut rost de antrenor după ce l-a demis 
pe Gigi Mulţescu. Patronul, Ioan Niculae l-a dorit cu 
insistenţă pe Dan Alexa, antrenorul Dunării însă până la 
urmă “s-a mulţumit” şi cu Costel Enache (45 de ani). 
Fostul technician al celor de la FC Botoşani a semnat un 
contract valabil până la finele actualului sezon, el 
urmând a fi ajutat,de secunzii, Cătălin Munteanu şi 
Ionuţ Boşneag.

Costel Enache va fi prezent pentru a doua oară la 
Călăraşi în acest an, partida Dunărea – Astra Giurgiu 
din cadrul etapei a 18-a fiind programată joi, 6 
decembrie, de la ora 14.00.

Prima oară, Enache a plecat învins, FC Botoşani cedând 
cu 2-0.

Preşedintele Vasile Iliuţă a declarat marţi în cadrul unei 
conferinţe de presă că va propune consilierilor judeţeni să 
aprobe, pentru anul viitor, un buget cu 30% mai mare 
pentru clubul AFC Dunărea 2005 Călăraşi, obiectivul fiind 
crearea unei echipe şi mai competitive capabilă să se bată 
cu şanse reale pentru pătrunderea în play – off-ul ligii I din 
sezonul 2019 – 2020. „Voi convinge consilierii judeţeni să 
aprobăm un buget mai mare pentru echipa de fotbal 
Dunărea Călăraşi, în 2019. Anul acesta, Consiliul Judeţean 
a finanţat clubul cu suma de 1 milion de euro, exact suma 
cheltuită şi când echipa activa în liga a 2-a. Creşterea 
propusă este de 30% la care se vor adăuga şi sumele 
provenite din sponsorizări.” a spus Iliuţă care a dat 
asigurări că în prima parte a anului viitor vor continua 
investiţiile de modernizare a bazei sportive. „Am aprobat 
suma necesară pentru degivrare iar anul viitor vom 
demara şi lucrările de montare a instalaţiei de nocturnă. 
Sunt investiţii absolut necesare pentru ca Dunărea să 
continue să joace la Călăraşi şi în sezonul viitor.” a 
continuat Iliuţă.

O altă veste bună prezentată de preşedintele CJ Călăraşi e 
aceea că societăţile Bel Profile şi Oscar Downstream, 
ambele din Fundulea şi-au mainfestat interesul de a susţine 
financiar echipa antrenată de Dan Alexa.

Preşedintele Consiliului Judeţean, Vasile Dan Alexa a pus-o, şi anume să aibă la 
Iliuţă, a declarat marţi că în urma dispoziţie un buget mai mare astfel 
discuţiilor purtate cu antrenorul Dan încât Dunărea să se bată cu şanse reale 
Alexa şi preşedintele executiv, Florin la play – off.” a spus Iliuţă care a 
Brişan, s-a convenit mărirea plafonului continuat „În acest moment, cred că 
salarial lunar, la nivelul jucătorilor, de la avem cel mai mic buget dintre toate 
77 de mii la 90 de mii de euro. echipele angrenate în liga I. Nivelul de 

salarizare la nivelul lotului este de 77 de Iliuţă a mai adăugat că se va implica în 
mii de euro, adică 7 mii pe fiecare post. realizarea unui buget mai mare pentru 
Vrem să ridicăm acest nivel la 90 de mii Dunărea astfel încât noul obiectiv 
de euro lunar.”pătrunderea în play – off-ul ligii I să 

devină unul fezabil. „Discuţiile pe care Preşedintele CJ a mai precizat că Dan 
le-am purtat cu Dan Alexa au condus la Alexa n-a solicitat vreo mărire de salariu 
stabilirea unui obiectiv clar: ridicarea ci doar asigurări că Dunărea va avea la 
nivelului performanţelor Dunării. dispoziţie resursele financiare necesare 
Constatarea comună e aceea că echipa să se bată pentru intrarea în play – off. 
a ajuns la un nivel maxim. Pentru play – „Dan Alexa n-a vrut să ceară ceva în 
off, e nevoie de un alt buget, de o altă plus la salariu. Dacă Dan ar fi spus astăzi 
implicare a finanţatorilor, cel puţin al „nu” Călăraşiului, cred că putea să ducă 
Consiliului Judeţean. E clar că avem Astra în play . off. Eu am făcut 
nevoie şi de sponsori din judeţ. Îmi iau promisiunea că voi asigura bugetul de 
angajamentul că voi bătea la fiecare care are nevoie echipa pentru ca Dan 
poartă ca să mărim bugetul clubului Alexa să realizeze performanţe notabile 
Dunărea. Asta a fost condiţia pe care la Călăraşi” a conchis Iliuţă.

Et. 17: U Craiova - Dunărea, 
duminică, 2 decembrie, ora 

17.00
Runda a 17-a a ligii I Betano va debuta vineri, 
30 noiembrie la Iaşi (Poli – Sepsi, ora 17.30) şi 
se va încheia luni, 3 decembrie la Giurgiu cu 
duelul Astra – FC Botoşani (ora 20.00).
Dunărea se va deplasa în Bănie pentru duelul 
cu U Craiova, programat pe Ion Oblemenco, 
duminică, 2 decembrie, de la ora 17.00. În tur, 
oltenii au câştigat cu 3-1.

n Etapa a 17-a
Vineri, 30 noiembrie
Ora 17.30 CSM Politehnica Iași – Sepsi OSK Sf. 
Gheorghe
Ora 20.00 CFR Cluj – FC Voluntari
Sâmbătă, 1 decembrie
Ora 14.00 FC Hermannstadt – Concordia 
Chiajna
Ora 20.00 FC Viitorul – Dinamo
Duminică, 2 decembrie
Ora 17.00 U Craiova – Dunărea Călărași
Ora 20.00 FCSB – Gaz Metan Mediaș
Luni, 3 decembrie
Ora 20.00 Astra Giurgiu – FC Botoșani 
--------------------------------------------------------------

Et. 18: Dunărea - Astra Giurgiu, 
joi, 6 decembrie, ora 14.00

Etapa a 18-a a ligii I Betano este intermediară şi 
se va desfăşura în intervalul 4-6 decembrie. 
Primul joc e programat la Voluntari, marţi, 4 
decembrie, de la ora 17.30 de minute. În 
eipolgul rundei se vor duela Concordia şi U 
Craiova, joi, 6 decembrie de la ora 20.00. 
Dunărea va juca tot joi, dar de la ora 14.00, 
acasă cu Astra Giurgiu. În tur, scorul a fost egal, 
1-1.

n Etapa a 18-a
Marți, 4 decembrie
Ora 17.30 FC Voluntari –  Hermannstadt
Ora 20.00 FC Dinamo – CFR Cluj
Miercuri, 5 decembrie
Ora 17.30 CS Gaz Metan Mediaș – FC Viitorul
Ora 20.00 Sepsi OSK Sf. Gheorghe – FCSB
Joi, 6 decembrie
Ora 14.00 Dunărea Călărași – Astra Giurgiu
Ora 17.00 FC Botoșani – CSM Politehnica Iași
Ora 20.00 Concordia Chiajna – U Craiova

Remiză albă 
în fieful campioanei!

n Liga I Betano Dan Alexa: Cred că puteam, în anumite 
momente, să obţinem chiar şi mai mult

Dunărea - FC Hermannstadt, duminică, 
25 noiembrie, ora 13.30. Ce a fost in tur!

Dispute anterioare
Ediţia 2017 – 2018
l Etapa a 3-a / 19 august
AFC Hermannstadt - Dunărea Călăraşi 2-1
Au marcat: R. Dâlbea (43'), D. Tătar (90+2') 
/ V. Alexandru (52')
l Etapa a 22-a / 25 februarie 2018
Dunărea Călăraşi - AFC Hermannstadt 0-0

Cătălin Straton, 
printre cei 7 
integralişti ai 
ligii I Betano Iliuţă va propune, pentru anul 

viitor, un buget mai mare cu 30% 
pentru Dunărea Călăraşi

C. Straton şi Al. Bourceanu, în echipa ideală a etapei a 15-a!

n Dunărea Călăraşi

Fl. Brişan: Ţinta noastră 
este să atragem cât mai 

mulţi sponsori locali!

n Liga I Betano / Astra Giurgiu

N-a mai fost Dan Alexa, 
ci Costel Enache

Vasile Iliuţă: Am convenit cu Dan Alexa 
să mărim plafonul salarial lunar de la 

77 de mii la 90 de mii de euro

„Încercăm accederea 
în semifinalele Cupei. 

E dorinţa noastră 
foarte mare!”

n Dunărea Călăraşi

Dan Alexa: Am ales să rămân. Domnul Iliuţă m-a 
asigurat că vom putea face aici o echipă de play-off

Acum mă gândesc doar la meciul cu 
Hermannstadt şi la faptul că trebuie să 
clădim o echipă care să nu fie mediocră. 
Ăsta a fost şi motivul pentru care m-am 
decis să rămân. Domnul Iliuţă m-a asigurat 

că va face tot posibilul să creştem nivelul acestei echipe”
Dan Alexa, marţi, 13 noiembrie
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