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Criza continuă la Călăraşi, lucru admis la 
conferinţa de presă şi de antrenorul Dan 
Alexa. În ultima etapă programată în acest 
an, Dunărea a întâlnit în deplasare pe FC 
Botoşani, partida fiind programată joi de la 
ora 17.30 de minute.

Dunărea Călăraşi – Sepsi 
Sf. Gheorghe 0-3

Au marcat: Bryan Nouvier (18), Marko 
Simonovski (53, 57)
Dunărea (1-4-4-2): 1. Cezar Lungu – 23. 
Filip Gligorov, 17. Alin Dobrosavlevici, 35. 
Walace Da Silva, 27. Gaston Mendy – 22. 
Alexandru Munteanu (89. Georgian Honciu, 
62'), Gabriel Simion, 55. Alexandru 
Bourceanu (8. Stelian Cucu, 46'), 9. Nicolae 
Carnat (33. Sacha Clemence, 46') – 29. 
Mediop Ndiaye, 7. Aymen Souda.
Rezerve: 12. Gabriel Popa – 19. Valentin 
Alexandru, 11. Bodo Kanda, 10. Valentin arădeanul Ovidiu Haţegan a anulat un gol al Nici cei mai înfocaţi suporteri ai lui 
MunteanuDunării pe motiv de fault. Se înmulţesc Sepsi nu-şi imaginau că echipa lor va 

cornerele la poarta covăsnenilor însă prima Antrenor: Dan Alexaavea o misiune uşoară la Călăraşi în 
repriză se încheie cu avantajul fragil al lui Sepsi: 33. Robert Niczuly – 2. Gabriel partida cu Dunărea, din cadrul etapei Sepsi. Moura, 3. Ousmane Viera, 5. Igor 

a 20-a, programată duminică la două Jovanovic, 96. Florin Ştefan (7. Stephan La pauză, Dan Alexa renunţă la Bourceanu 
ore după prânz pe arena Ion Comşa. Draghici 79') – 4. Adrian Rus (77. Stefan şi Carnat aruncându-I în luptă pe Stelian 

Velev, 57'), 14. Aliaksandr Karnitski – 9. Cucu şi Sacha Clemence. Oaspeţii însă au 
Bryan Nouvier, 8. Gabriel Vasvari, 10. Oaspeţii au început “tare” ratând o primă două momente incredibile, ambele 
Birahima Tandia (11. Daisuke Sato, 65') – ocazie în minutul 2 prin golgeterul Birahima “semnate” de atacantul macedonean, 
70. Marko Simonovski.Tandia care a reluat periculos pe lângă din Marko Simonovski, autorul unicului gol al 

marginea careului. Rezerve: 95. Csongor Fejer – 23. Joseph lui Sepsi din tur. Primul în minutul 53 când 
Mensah, 80. Attila Hadnagy, 16. Ionuţ Ursu.l-a învins pe Cezar Lungu cu un şut de Dunărea răspunde 14 minute mai târziu, 

pomină de la marginea careului mare iar când Aymen Souda pătrunde în careu dar Antrenor: Eugen Neagoe
cel de-al doilea 4 minute mai târziu când şutul său e prins de portarul Robert Niczuly. Au arbitrat: Ovidiu Haţegan (Arad) – Radu 
după o combinaţie cu Adrian Rus pune latul Sepsi deschide scorul în minutul 18. Ghinguleac, Mircea Grigoriu (ambii 
şi înscrie cu un şut plasat din 7-8 metri.Simonovski primeşte o pasă în careu, îi lasă Bucureşti). Rezervă: Horia Mladinovici 

mingea lui Bryan Nouvier, francezul (Bucureşti)“Galben – albaştrii” resimt puternic cele 
marcând cu un şut din întoarcere cu toată două lovituri de ciocan şi până la final nu Observatori: Nicolae Marodin, Adrian 
opoziţia lui Gligorov. izbutesc decât o ratare a lui Alin Ionescu (LPF), ambii Bucureşti.
Echipa noastră nu se predă şi reia ofensiva Dobrosavlevici care a trimis cu capul lobat Cartonaşe galbene: G. Simion (49') / 21. B. 
însă nimic pe tabelă. Ba chiar în minutul 20, peste poartă din preajma careului mare. Tandia (21') B. Nouvier (72')

n Liga I Betano / Et. 20: Dunărea Călăraşi – Sepsi Sf. Gheorghe 0-3 (0-1)

Etapa a 20-a / Rezultate
Concordia Chiajna – Politehnica Iaşi 3-6
Au marcat: Marc (21, 64), Albu (67) / A. Cristea (4, 57), 
Sanoh (8, 55), D. Flores (48), Platini (90+2)
FC Voluntari – Astra Giurgiu 1-1
Au marcat: Hodorogea (50) / Belu (85)
Gaz Metan Mediaş – Hermannstadt 0-2
Au marcat: Tătar (30), I. Stoica (49)
Dinamo – U Craiova 3-0
A marcat: Montini (30, 48, 53)
Dunărea Călăraşi – Sepsi Sf. Gheorghe 0-3
Au marcat: Nouvier (18), M. Simonovski (53, 57)
FC Botoşani – FCSB 1-3
Au marcat: Golofca (24) / Gnohere (14), Filip (38), 
Rusescu (86)
FC Viitorul – CFR Cluj 0-1
A marcat: Ţucudean (33)

Clasament
1. CFR Cluj 20 12 7 1 33-12 43
2. FCSB 20 12 4 3 40-22 40
3. U Craiova 20 10 5 5 35-19 35
4. FC Viitorul 20 10 3 7 25-22 33
5. Sepsi OSK 20 8 6 6 26-19 30
6. Astra Giurgiu 20 7 7 6 24-19 28
7. Gaz Metan 20 7 7 6 23-26 28
8. Politehnica Iaşi 20 8 3 9 24-30 27
9. Hermannstadt 20 7 4 9 21-22 25
10. FC Botoşani 20 5 8 7 25-30 23
11. Dinamo 20 5 7 8 21-30 22
12. Dunărea 20 3 8 9 13-22 17
13. Concordia 20 4 5 11 16-34 17
14. FC Voluntari 20   2 6 12 19-38 12

l Miercuri, 19 decembrie

20.00 U Craiova – Gaz Metan Mediaş

l Joi, 20 decembrie

17.30 FC Botoşani – Dunărea Călăraşi

20.00 Astra Giurgiu – Dinamo

l Vineri, 21 decembrie

17.30 Poli Iaşi – FC Voluntari

20.00 Sepsi – Concordia Chiajna

l Sâmbătă, 22 decembrie

13.00 Hermannstadt – FC Viitorul

20.00 FCSB – CFR Cluj

Etapa a 22-aDunărea a bifat duminică o nouă înfrângere o echipă care în momentul ăsta e în criză. 
fiind depăşită acasă de Sepsi Sf. Gheorghe cu Avem jucători care nu au experienţă şi în 
3-0, în partida contând pentru etapa a 20-a. momentul în care lucrurile nu merg aşa cum 
Antrenorul Dan Alexa a admis că echipa e în ar trebui în decursul jocului, cădem mental. 
criză iar obiectivul primordial al iernii este Apare blocajul cum s-a întâmplat după golul 
întărirea lotului pentru partea a doua a 3, unde am devenit o echipă ridicolă. Ca şi 
returului sezonului regulat, respectiv play – concluzie suntem în criză şi aşteptăm finalul 
out. „Despre un asemenea joc, multe n-ar fi ăsta de campionat. Pentru noi este 
de spus. Am primit gol la prima acţiune a lui primordial să transferăm jucători. O să facem 
Sepsi în careul nostru, am pus presiune pe ei, o evaluare clară şi jucătorii care n-au 
am avut 8 cornere dar şi situaţii importante corespuns vor pleca. Singura şansă a Dunării 
de a marca. N-am făcut-o. Am început repriza este să aducem fotbalişti.” a declarat Dan 
a doua, am primit repede gol, iar golul de 2-0 Alexa în conferinţa de presă la care a 
a turnat plumb în picioare jucătorilor. Suntem participat după jocul cu Sepsi.

www.interregrobg.eu
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.

Programul Interreg V-A România – Bulgaria este în al 4-lea cum urmează:
an de implementare, scopul acestuia fiind dezvoltarea este primul program din România care a transmis la 
zonei de graniţă dintre cele două ţări prin finanţarea Comisia Europeană o cerere de plată, aceasta fiind în 
unor proiecte comune. Până acum, au fost contractate valoare de aproximativ 1,2 milioane euro în luna 
155 de proiecte comune în valoare de 227 milioane Euro, decembrie 2016. 
care contribuie la dezvoltarea zonei de graniţă dintre 

199 de proiecte selectate din totalul celor 855 proiecte cele două ţări, dintre care 25 % sunt deja finalizate. 
depuse, în valoare de aprox. 322 milioane euro;

Proiectele ce se implementează pe graniţa dintre 155 de proiecte contractate în valoare de aprox. 227 
România şi Bulgaria, lungă de 610 kilometri dintre care milioane euro;
470 kilometri fiind reprezentaţi de Fluviul Dunărea, 

116 de  proiecte în implementare în valoare de aprox. 
confirmă faptul că regiunea este una dinamică, fondurile 

200 milioane euro;
europene reprezentând o sursă importantă pentru 

38 proiecte finalizate în valoare de aprox. 27 milioane soluţionarea problemelor comune identificate. Astfel, 
euro.parteneriatele create în cadrul Programului contribuie în 

Pentru a afla mai multe informaţii despre Programul mod eficient la găsirea de soluţii comune la provocările 
Interreg V-A România-Bulgaria, despre evenimentele comune, contribuind la crearea de punţi transfrontaliere 
viitoare, dar şi despre proiectele transfrontaliere şi transculturale prin creşterea conştientizării populaţiei 
selectate de Comitetul de Monitorizare al Programului şi 

privind avantajele cooperării transfrontaliere.
aflate în curs de implementare, vă invităm să accesaţi 

În cifre, bilanţul implementării Programului este după pagina de internet www.interregrobg.eu. 
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Bilanţul Programului Interreg V-A România – Bulgaria la final de an - de la plan la realizări

CINEMA 3D/2D Program Cinema 3D/2D Călăraşi în perioada 21 decembrie 2018 – 3 ianuarie 2019

Într-un spaţiu modern care oferă condiţii optime Cele două echipe reiau pregătirile, iar Zac e şi mai Premiera în România: 21.12.2018 28 - 30 decembrie 
pentru vizionarea unui spectacol cinematografic decis să trişeze fără scrupule, ca să aducă victoria 02 - 03 ianuarie 2019Arthur Curry învaţă că el este moştenitorul 
atât în format 3D cât şi în format 2D puteţi în tabăra lui. Dar Frankie şi echipa lui au câteva regatului subacvatic al Atlantisului şi trebuie să Ora 17:00, respectiv 20:00
viziona în perioada 21 decembrie 2018 - 3 surprize pentru el, care s-ar putea să încline păşească înainte pentru a-şi conduce poporul şi a 31 dec. 2018 - 01 ian. 2019,  filmul nu rulează
ianuarie 2019 filmele: Marea bulgăreală 2 - balanţa într-o direcţie neaşteptată. fi un erou pentru lume. Prins la mijloc între 
Supercursa săniuţelor(2D- varianta dublată), Bumblebee - 3Dsuprafaţa terestră a lumii care distruge şi 
Moon Hotel Kabul(2D), Aquaman(3D), Omul- otrăveşte în mod constant lumea acvatică şi 24 decembrie Regia: Travis Knight
Păianjen: În lumea păianjenului - 2D(varianta atlanţii care caută să se dezlănţuie în revoltă Ora: 20:00 Cu: Hailee Steinfeld, John Cena, Angela Bassett, dublată) şi Bumblebee(3D). Filmele vor fi pentru a-şi proteja propria lume, Aquaman Justin Therouxdifuzate după cum urmează: încearcă să aducă echilibrul între cele două lumi Moon Hotel Kabul - 2D

Gen film: Acţiune, Aventuri, SFprin construirea unui pod de comunicare şi Regia: Anca Damian Premiera în România: 28.12.2018înţelegere. Mulţi însă, nu se vor opri de la nimic Vineri, 21 decembrie: ora 12:30
Cu: Florin Piersic Jr., Ofelia Popii, Adrian Titieni Fugar încă din 1987, Bumblebee îşi găseşte pentru a-l distruge şi a-şi impune supremaţia. Sâmbătă,  22 decembrie: ora 10:30 şi 12:30
Gen film: Dramă refugiu într-un atelier dintr-un orăşel maritim din 

Duminică, 23 decembrie: ora 10:30 şi 12:30 California.Durata : 90 minute Vineri, 28 dec. 2018: ora 12:30
Charilie, o fată care urmează să îmlinească 18 ani, Marea bulgăreală 2 - Premiera în România: 30.11.2018 Sâmbătă, 29 dec. 2018: ora 10:30 şi 12:30 şi care încearcă să-şi găsească un loc al ei pe Un cinic jurnalist de investigaţie combină abil Supercursa săniuţelor - 2D Duminică, 30 dec. 2018: ora 10:30 şi 12:30 lume, îl descoperă pe Bumblebee, cu răni adânci adevărul cu ficţiunea în reportajele sale. Vine 
din bătălii trecute, şi aproape nefuncţional. Între (varianta dublată) însă o zi când ceva similar se întâmplă în propria Omul-Păianjen: În lumea cei doi se va înfiripa o prietenie care va ajuta lui viaţă. Filmul pune întrebări despre adevăr, Regia: Benoît Godbout
omenirea să scape dintr-o invazie pe cât de păianjenului - 2D(varianta dragoste şi preţul pe care decidem să-l plătim Gen film: Animaţie neaşteptată, pe atât de periculoasă.pentru ele. dublată)Rating: AG

Regia: Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Durata: 80 minute Informaţii suplimentare: tel: 0242-312800 şi 
21 - 23 şi 27 decembrie RothmanPremiera în România: 14.12.2018 site:www.culturalcl.ro 

Ora 17:00, respectiv 20:00 Cu: Hailee Steinfeld, Jake Johnson, Liev Schreiber, Două echipe, una a lui Frankie-Patru-Ochi iar Sediul: Parcul central, Bulevardul 1 Mai , nr. 5A
24 decembrie, la ora 17:00 Brian Tyree Henry, Shameik Moorecealaltă formată din nou-sosiţii Zac şi atleticul Preţul biletelor (acelaşi pt. filme 3D şi 2D):

său văr Charly, încep pregătirile pentru cea mai 25 - 26 decembrie, filmul nu rulează Gen film: Animaţie 8 lei – copii cu vârste de maxim 14 ani
spectaculoasă cursă de sănii a micului orăşel în Rating: AG 12 lei – persoane cu vârste peste 14 aniAquaman - 3Dcare locuiesc. Pentru că sania fantastică 

Durata: 80 minute Nu se efectuează rezervări.proiectată de Frankie se dezintegrează chiar Regia: James Wan
Premiera în România: 28.12.2018 Biletele pot fi cumpărate cu o săptămână înainte de a trece linia de sosire, acesta împreună Cu: Jason Momoa, Amber Heard

înainte de data spectacolului.cu prietenii săi, demonstrează că Zac a trişat în Spider-Man: Into the Spider-Verse îl prezintă pe 
Gen film: Acţiune, Aventuri, Fantastic, SFtimpul cursei astfel încât întrecerea să se adolescentul Miles Morales, oscilând între viaţa În zilele de luni filmul rulează începând cu ora 
Durata: 140 minuterepetate. de liceean şi cea de supererou. 20.00.

Joi, 20 decembrie, Dunărea a disputat ultimul februarie când pe arena Ion Comşa va fi 
joc din 2018, partida cu FC Botoşani contând prezentă Dinamo Bucureşti.
pentru etapa a 21-a a ligii I Betano. În ultima rundă, ce va avea loc pe 2 martie, 
Mini – returul sezonului regulat debutează „galben – albaştrii” se vor deplasa la Mediaş 
anul viitor pe 2 februarie, Dunărea urmând a pentru duelul cu Gaz Metan.
se duela la Călăraşi cu FCSB, echipă pe care a 

Program jocuri rămase de disputat în eliminat-o în optimile de finală ale Cupei 
cadrul sezonului regulatRomâniei. Echipa antrenată de Dan Alexa va 

avea  5 examene de foc până la finalul Et. 22 / 02.02.2019 Dunărea – FCSB
sezonului regulat. După FCSB, la Călăraşi vine 

Et. 23 / 09.02. Dunărea – Concordia Chiajnaşi Concordia Chiajna, meciul fiind programat 
în jurul datei de 9 februarie. Urmează apoi Et. 24 / 16.02. FC Voluntari – Dunărea
confruntarea din deplasare cu FC Voluntari Et. 25 / 23.02. Dunărea – Dinamo Bucureşti
(16 februarie) şi pentru ultima oară pe teren 

Et. 26 / 02.03. Gaz Metan Mediaş - Dunăreapropriu, în cadrul sezonului regulat, pe 23 

Luni dimineaţă, în urma unei noi şedinţe de Botoşani în care voi da o şansă şi celorlalţi 
analiză a situaţiei din cadrul AFC Dunărea 2005 care au evoluat mai puţin, să joace, tragem 
Călăraşi s-a decis rezilierea contractelor, de linia şi o luăm, ca să spun aşa, de la capăt. 
comun acord, a numai puţin de 10 jucători care Echipa asta, în actuala alcătuire şi-a arătat 
au avut evoluţii mai puţin mulţumitoare în cele deja limitele. Am spus acest lucru în urmă cu 
20 de etape consumate din acest sezon al ligii I câteva săptămâni când am avut acea ofertă de 
Betano. Au părăsit gruparea din B-dul la Astra. Am decis atunci să rămân pentru că 
Republicii, 39, portarul, Cezar Lungu, fundaşii, am primit asigurări că echipa va fi serios 
Ionuţ Ţenea, Bogdan Şandru şi Denis Ispas, întărită în pauza de iarnă. Pentru noi, 
mijlocaşii, Cristi Puşcaş, Bodo Kanda, Marian adevăratul campionat începe în play – out. 
Drăghiceanu şi Aitor Monroy precum şi Sper ca susţinătorii noştri să înţeleagă că 
atacanţii, Missi Mezu şi Alin Babei. „Am reuşit traversăm momente dificile, presiunea este 
să promovez această echipă în liga I, maximă însă îi asigur că nu vom ceda.” a 
performanţă de care sunt mândru, preluând-o declarat antrenorul Dan Alexa.
într-un moment extrem de dificil când multă 
lume se gândea la retrogradare. Nici vorbă de Cei 10 jucători care s-au 
liga I. Aşa cum mi-am asumat promovarea pe despărţit luni de Dunăreaprima scenă, la fel îmi asum şi eşecurile. Din 
acest punct de vedere, a venit momentul ca, Portari:  Cezar Andrei Lungu (5 jocuri / 247 
după o perioadă de secetă din punct de minute)
vedere al rezultatelor, să tăiem în carne vie şi 

Fundași: Ionuţ Eugen Țenea (5 jocuri / 450 
să reîncepem construcţia drumului spre 

minute); Bogdan Andrei Șandru (7 jocuri / 547 
performanţă. Dacă în acest sezon, obiectivul 

minute); Denis Florentin Ispas (12 jocuri / 1022 
rămâne salvarea de la retrogradare, pentru 

minute)
anul viitor ţinta noastră este play – off-ul. 

Mijlocași: Cristian Pușcaș (12 jocuri / 989 Sigur că e un drum complicat, cu multe 
minute); Baudouin Tshitungi Dieudonne Kanda greutăţi dar am credinţa că vom reuşi 
(14 jocuri / 983 minute / 2 goluri); Marian Liviu împreună. Am primit asigurări şi din partea 
Drăghiceanu (2 jocuri / 91 minute); Aitor Rueda principalului finanţator, Consiliul Judeţean că 
Monroy (4 jocuri / 268 minute)bugetul va fi majorat astfel încât să ne putem 
Atacanți: Kouakou Gaetan Michel Yann atinge obiectivul. Nu putem să facem minuni 
„Gaetan Missi Mezu” (5 jocuri / 245 minute); având la dispoziţie cel mai mic buget din liga I, 
Alin Babei (1 joc / 68 minute)de 2 milioane de euro. După jocul de la 

Marea bulgăreală 2 - Supercursa săniuţelor (2D - varianta dublată), Moon Hotel Kabul (2D), 
Aquaman (3D), Omul-Păianjen: În lumea păianjenului - 2D (varianta dublată) şi Bumblebee (3D)

Criza 
a devenit acută!

n Dunărea Călăraşi

Dan Alexa: Suntem în criză. Primordial pentru noi este să transferăm jucători!

Dunărea Călăraşi s-a despărţit, 
luni, de 10 jucători

n Liga I Betano

Mini - returul sezonului regulat debutează pe 2 februarie 2019

Cu ocazia Sfintelor Sărbători de 
Crăciun şi a Anului Nou primiţi un 
sincer "La Mulţi Ani", tot ce vă 
este de folos să se realizeze şi 
nimic să nu vă înnoureze "cerul" 
senin al vieţii!
Florin Brişan, preşedinte executiv 
AFC Dunărea 2005 Călăraşi
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însă nimic pe tabelă. Ba chiar în minutul 20, peste poartă din preajma careului mare. Tandia (21') B. Nouvier (72')

n Liga I Betano / Et. 20: Dunărea Călăraşi – Sepsi Sf. Gheorghe 0-3 (0-1)

Etapa a 20-a / Rezultate
Concordia Chiajna – Politehnica Iaşi 3-6
Au marcat: Marc (21, 64), Albu (67) / A. Cristea (4, 57), 
Sanoh (8, 55), D. Flores (48), Platini (90+2)
FC Voluntari – Astra Giurgiu 1-1
Au marcat: Hodorogea (50) / Belu (85)
Gaz Metan Mediaş – Hermannstadt 0-2
Au marcat: Tătar (30), I. Stoica (49)
Dinamo – U Craiova 3-0
A marcat: Montini (30, 48, 53)
Dunărea Călăraşi – Sepsi Sf. Gheorghe 0-3
Au marcat: Nouvier (18), M. Simonovski (53, 57)
FC Botoşani – FCSB 1-3
Au marcat: Golofca (24) / Gnohere (14), Filip (38), 
Rusescu (86)
FC Viitorul – CFR Cluj 0-1
A marcat: Ţucudean (33)

Clasament
1. CFR Cluj 20 12 7 1 33-12 43
2. FCSB 20 12 4 3 40-22 40
3. U Craiova 20 10 5 5 35-19 35
4. FC Viitorul 20 10 3 7 25-22 33
5. Sepsi OSK 20 8 6 6 26-19 30
6. Astra Giurgiu 20 7 7 6 24-19 28
7. Gaz Metan 20 7 7 6 23-26 28
8. Politehnica Iaşi 20 8 3 9 24-30 27
9. Hermannstadt 20 7 4 9 21-22 25
10. FC Botoşani 20 5 8 7 25-30 23
11. Dinamo 20 5 7 8 21-30 22
12. Dunărea 20 3 8 9 13-22 17
13. Concordia 20 4 5 11 16-34 17
14. FC Voluntari 20   2 6 12 19-38 12

l Miercuri, 19 decembrie

20.00 U Craiova – Gaz Metan Mediaş

l Joi, 20 decembrie

17.30 FC Botoşani – Dunărea Călăraşi

20.00 Astra Giurgiu – Dinamo

l Vineri, 21 decembrie

17.30 Poli Iaşi – FC Voluntari

20.00 Sepsi – Concordia Chiajna

l Sâmbătă, 22 decembrie

13.00 Hermannstadt – FC Viitorul

20.00 FCSB – CFR Cluj

Etapa a 22-aDunărea a bifat duminică o nouă înfrângere o echipă care în momentul ăsta e în criză. 
fiind depăşită acasă de Sepsi Sf. Gheorghe cu Avem jucători care nu au experienţă şi în 
3-0, în partida contând pentru etapa a 20-a. momentul în care lucrurile nu merg aşa cum 
Antrenorul Dan Alexa a admis că echipa e în ar trebui în decursul jocului, cădem mental. 
criză iar obiectivul primordial al iernii este Apare blocajul cum s-a întâmplat după golul 
întărirea lotului pentru partea a doua a 3, unde am devenit o echipă ridicolă. Ca şi 
returului sezonului regulat, respectiv play – concluzie suntem în criză şi aşteptăm finalul 
out. „Despre un asemenea joc, multe n-ar fi ăsta de campionat. Pentru noi este 
de spus. Am primit gol la prima acţiune a lui primordial să transferăm jucători. O să facem 
Sepsi în careul nostru, am pus presiune pe ei, o evaluare clară şi jucătorii care n-au 
am avut 8 cornere dar şi situaţii importante corespuns vor pleca. Singura şansă a Dunării 
de a marca. N-am făcut-o. Am început repriza este să aducem fotbalişti.” a declarat Dan 
a doua, am primit repede gol, iar golul de 2-0 Alexa în conferinţa de presă la care a 
a turnat plumb în picioare jucătorilor. Suntem participat după jocul cu Sepsi.

www.interregrobg.eu
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.

Programul Interreg V-A România – Bulgaria este în al 4-lea cum urmează:
an de implementare, scopul acestuia fiind dezvoltarea este primul program din România care a transmis la 
zonei de graniţă dintre cele două ţări prin finanţarea Comisia Europeană o cerere de plată, aceasta fiind în 
unor proiecte comune. Până acum, au fost contractate valoare de aproximativ 1,2 milioane euro în luna 
155 de proiecte comune în valoare de 227 milioane Euro, decembrie 2016. 
care contribuie la dezvoltarea zonei de graniţă dintre 

199 de proiecte selectate din totalul celor 855 proiecte cele două ţări, dintre care 25 % sunt deja finalizate. 
depuse, în valoare de aprox. 322 milioane euro;

Proiectele ce se implementează pe graniţa dintre 155 de proiecte contractate în valoare de aprox. 227 
România şi Bulgaria, lungă de 610 kilometri dintre care milioane euro;
470 kilometri fiind reprezentaţi de Fluviul Dunărea, 

116 de  proiecte în implementare în valoare de aprox. 
confirmă faptul că regiunea este una dinamică, fondurile 

200 milioane euro;
europene reprezentând o sursă importantă pentru 

38 proiecte finalizate în valoare de aprox. 27 milioane soluţionarea problemelor comune identificate. Astfel, 
euro.parteneriatele create în cadrul Programului contribuie în 

Pentru a afla mai multe informaţii despre Programul mod eficient la găsirea de soluţii comune la provocările 
Interreg V-A România-Bulgaria, despre evenimentele comune, contribuind la crearea de punţi transfrontaliere 
viitoare, dar şi despre proiectele transfrontaliere şi transculturale prin creşterea conştientizării populaţiei 
selectate de Comitetul de Monitorizare al Programului şi 

privind avantajele cooperării transfrontaliere.
aflate în curs de implementare, vă invităm să accesaţi 

În cifre, bilanţul implementării Programului este după pagina de internet www.interregrobg.eu. 

l 

l 

l 

l 

l 

Bilanţul Programului Interreg V-A România – Bulgaria la final de an - de la plan la realizări

CINEMA 3D/2D Program Cinema 3D/2D Călăraşi în perioada 21 decembrie 2018 – 3 ianuarie 2019

Într-un spaţiu modern care oferă condiţii optime Cele două echipe reiau pregătirile, iar Zac e şi mai Premiera în România: 21.12.2018 28 - 30 decembrie 
pentru vizionarea unui spectacol cinematografic decis să trişeze fără scrupule, ca să aducă victoria 02 - 03 ianuarie 2019Arthur Curry învaţă că el este moştenitorul 
atât în format 3D cât şi în format 2D puteţi în tabăra lui. Dar Frankie şi echipa lui au câteva regatului subacvatic al Atlantisului şi trebuie să Ora 17:00, respectiv 20:00
viziona în perioada 21 decembrie 2018 - 3 surprize pentru el, care s-ar putea să încline păşească înainte pentru a-şi conduce poporul şi a 31 dec. 2018 - 01 ian. 2019,  filmul nu rulează
ianuarie 2019 filmele: Marea bulgăreală 2 - balanţa într-o direcţie neaşteptată. fi un erou pentru lume. Prins la mijloc între 
Supercursa săniuţelor(2D- varianta dublată), Bumblebee - 3Dsuprafaţa terestră a lumii care distruge şi 
Moon Hotel Kabul(2D), Aquaman(3D), Omul- otrăveşte în mod constant lumea acvatică şi 24 decembrie Regia: Travis Knight
Păianjen: În lumea păianjenului - 2D(varianta atlanţii care caută să se dezlănţuie în revoltă Ora: 20:00 Cu: Hailee Steinfeld, John Cena, Angela Bassett, dublată) şi Bumblebee(3D). Filmele vor fi pentru a-şi proteja propria lume, Aquaman Justin Therouxdifuzate după cum urmează: încearcă să aducă echilibrul între cele două lumi Moon Hotel Kabul - 2D

Gen film: Acţiune, Aventuri, SFprin construirea unui pod de comunicare şi Regia: Anca Damian Premiera în România: 28.12.2018înţelegere. Mulţi însă, nu se vor opri de la nimic Vineri, 21 decembrie: ora 12:30
Cu: Florin Piersic Jr., Ofelia Popii, Adrian Titieni Fugar încă din 1987, Bumblebee îşi găseşte pentru a-l distruge şi a-şi impune supremaţia. Sâmbătă,  22 decembrie: ora 10:30 şi 12:30
Gen film: Dramă refugiu într-un atelier dintr-un orăşel maritim din 

Duminică, 23 decembrie: ora 10:30 şi 12:30 California.Durata : 90 minute Vineri, 28 dec. 2018: ora 12:30
Charilie, o fată care urmează să îmlinească 18 ani, Marea bulgăreală 2 - Premiera în România: 30.11.2018 Sâmbătă, 29 dec. 2018: ora 10:30 şi 12:30 şi care încearcă să-şi găsească un loc al ei pe Un cinic jurnalist de investigaţie combină abil Supercursa săniuţelor - 2D Duminică, 30 dec. 2018: ora 10:30 şi 12:30 lume, îl descoperă pe Bumblebee, cu răni adânci adevărul cu ficţiunea în reportajele sale. Vine 
din bătălii trecute, şi aproape nefuncţional. Între (varianta dublată) însă o zi când ceva similar se întâmplă în propria Omul-Păianjen: În lumea cei doi se va înfiripa o prietenie care va ajuta lui viaţă. Filmul pune întrebări despre adevăr, Regia: Benoît Godbout
omenirea să scape dintr-o invazie pe cât de păianjenului - 2D(varianta dragoste şi preţul pe care decidem să-l plătim Gen film: Animaţie neaşteptată, pe atât de periculoasă.pentru ele. dublată)Rating: AG

Regia: Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Durata: 80 minute Informaţii suplimentare: tel: 0242-312800 şi 
21 - 23 şi 27 decembrie RothmanPremiera în România: 14.12.2018 site:www.culturalcl.ro 

Ora 17:00, respectiv 20:00 Cu: Hailee Steinfeld, Jake Johnson, Liev Schreiber, Două echipe, una a lui Frankie-Patru-Ochi iar Sediul: Parcul central, Bulevardul 1 Mai , nr. 5A
24 decembrie, la ora 17:00 Brian Tyree Henry, Shameik Moorecealaltă formată din nou-sosiţii Zac şi atleticul Preţul biletelor (acelaşi pt. filme 3D şi 2D):

său văr Charly, încep pregătirile pentru cea mai 25 - 26 decembrie, filmul nu rulează Gen film: Animaţie 8 lei – copii cu vârste de maxim 14 ani
spectaculoasă cursă de sănii a micului orăşel în Rating: AG 12 lei – persoane cu vârste peste 14 aniAquaman - 3Dcare locuiesc. Pentru că sania fantastică 

Durata: 80 minute Nu se efectuează rezervări.proiectată de Frankie se dezintegrează chiar Regia: James Wan
Premiera în România: 28.12.2018 Biletele pot fi cumpărate cu o săptămână înainte de a trece linia de sosire, acesta împreună Cu: Jason Momoa, Amber Heard

înainte de data spectacolului.cu prietenii săi, demonstrează că Zac a trişat în Spider-Man: Into the Spider-Verse îl prezintă pe 
Gen film: Acţiune, Aventuri, Fantastic, SFtimpul cursei astfel încât întrecerea să se adolescentul Miles Morales, oscilând între viaţa În zilele de luni filmul rulează începând cu ora 
Durata: 140 minuterepetate. de liceean şi cea de supererou. 20.00.

Joi, 20 decembrie, Dunărea a disputat ultimul februarie când pe arena Ion Comşa va fi 
joc din 2018, partida cu FC Botoşani contând prezentă Dinamo Bucureşti.
pentru etapa a 21-a a ligii I Betano. În ultima rundă, ce va avea loc pe 2 martie, 
Mini – returul sezonului regulat debutează „galben – albaştrii” se vor deplasa la Mediaş 
anul viitor pe 2 februarie, Dunărea urmând a pentru duelul cu Gaz Metan.
se duela la Călăraşi cu FCSB, echipă pe care a 

Program jocuri rămase de disputat în eliminat-o în optimile de finală ale Cupei 
cadrul sezonului regulatRomâniei. Echipa antrenată de Dan Alexa va 

avea  5 examene de foc până la finalul Et. 22 / 02.02.2019 Dunărea – FCSB
sezonului regulat. După FCSB, la Călăraşi vine 

Et. 23 / 09.02. Dunărea – Concordia Chiajnaşi Concordia Chiajna, meciul fiind programat 
în jurul datei de 9 februarie. Urmează apoi Et. 24 / 16.02. FC Voluntari – Dunărea
confruntarea din deplasare cu FC Voluntari Et. 25 / 23.02. Dunărea – Dinamo Bucureşti
(16 februarie) şi pentru ultima oară pe teren 

Et. 26 / 02.03. Gaz Metan Mediaş - Dunăreapropriu, în cadrul sezonului regulat, pe 23 

Luni dimineaţă, în urma unei noi şedinţe de Botoşani în care voi da o şansă şi celorlalţi 
analiză a situaţiei din cadrul AFC Dunărea 2005 care au evoluat mai puţin, să joace, tragem 
Călăraşi s-a decis rezilierea contractelor, de linia şi o luăm, ca să spun aşa, de la capăt. 
comun acord, a numai puţin de 10 jucători care Echipa asta, în actuala alcătuire şi-a arătat 
au avut evoluţii mai puţin mulţumitoare în cele deja limitele. Am spus acest lucru în urmă cu 
20 de etape consumate din acest sezon al ligii I câteva săptămâni când am avut acea ofertă de 
Betano. Au părăsit gruparea din B-dul la Astra. Am decis atunci să rămân pentru că 
Republicii, 39, portarul, Cezar Lungu, fundaşii, am primit asigurări că echipa va fi serios 
Ionuţ Ţenea, Bogdan Şandru şi Denis Ispas, întărită în pauza de iarnă. Pentru noi, 
mijlocaşii, Cristi Puşcaş, Bodo Kanda, Marian adevăratul campionat începe în play – out. 
Drăghiceanu şi Aitor Monroy precum şi Sper ca susţinătorii noştri să înţeleagă că 
atacanţii, Missi Mezu şi Alin Babei. „Am reuşit traversăm momente dificile, presiunea este 
să promovez această echipă în liga I, maximă însă îi asigur că nu vom ceda.” a 
performanţă de care sunt mândru, preluând-o declarat antrenorul Dan Alexa.
într-un moment extrem de dificil când multă 
lume se gândea la retrogradare. Nici vorbă de Cei 10 jucători care s-au 
liga I. Aşa cum mi-am asumat promovarea pe despărţit luni de Dunăreaprima scenă, la fel îmi asum şi eşecurile. Din 
acest punct de vedere, a venit momentul ca, Portari:  Cezar Andrei Lungu (5 jocuri / 247 
după o perioadă de secetă din punct de minute)
vedere al rezultatelor, să tăiem în carne vie şi 

Fundași: Ionuţ Eugen Țenea (5 jocuri / 450 
să reîncepem construcţia drumului spre 

minute); Bogdan Andrei Șandru (7 jocuri / 547 
performanţă. Dacă în acest sezon, obiectivul 

minute); Denis Florentin Ispas (12 jocuri / 1022 
rămâne salvarea de la retrogradare, pentru 

minute)
anul viitor ţinta noastră este play – off-ul. 

Mijlocași: Cristian Pușcaș (12 jocuri / 989 Sigur că e un drum complicat, cu multe 
minute); Baudouin Tshitungi Dieudonne Kanda greutăţi dar am credinţa că vom reuşi 
(14 jocuri / 983 minute / 2 goluri); Marian Liviu împreună. Am primit asigurări şi din partea 
Drăghiceanu (2 jocuri / 91 minute); Aitor Rueda principalului finanţator, Consiliul Judeţean că 
Monroy (4 jocuri / 268 minute)bugetul va fi majorat astfel încât să ne putem 
Atacanți: Kouakou Gaetan Michel Yann atinge obiectivul. Nu putem să facem minuni 
„Gaetan Missi Mezu” (5 jocuri / 245 minute); având la dispoziţie cel mai mic buget din liga I, 
Alin Babei (1 joc / 68 minute)de 2 milioane de euro. După jocul de la 

Marea bulgăreală 2 - Supercursa săniuţelor (2D - varianta dublată), Moon Hotel Kabul (2D), 
Aquaman (3D), Omul-Păianjen: În lumea păianjenului - 2D (varianta dublată) şi Bumblebee (3D)

Criza 
a devenit acută!

n Dunărea Călăraşi

Dan Alexa: Suntem în criză. Primordial pentru noi este să transferăm jucători!

Dunărea Călăraşi s-a despărţit, 
luni, de 10 jucători

n Liga I Betano

Mini - returul sezonului regulat debutează pe 2 februarie 2019

Cu ocazia Sfintelor Sărbători de 
Crăciun şi a Anului Nou primiţi un 
sincer "La Mulţi Ani", tot ce vă 
este de folos să se realizeze şi 
nimic să nu vă înnoureze "cerul" 
senin al vieţii!
Florin Brişan, preşedinte executiv 
AFC Dunărea 2005 Călăraşi
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