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Clasament
1. CFR Cluj 25 13 10 2 37-16 51

2. FCSB 25 14 6 5 47-27 48

3. U Craiova 25 13 6 6 42-22 45

4. Astra Giurgiu 25 10 9 6 34-22 39

5. Sepsi OSK 25 10 7 8 32-24 37

6. FC Botoşani 25 9 9 7 31-32 36

7. FC Viitorul 25 10 5 10 25-27 35

8. Politehnica Iaşi 25 10 5 10 28-35 35

9. Gaz Metan          25 7 9 9 25-32 30

10. Hermannstadt  25 8 5 12 23-28 29

12. Dinamo              25 7 8 10 27-36 29

12. Dunărea             25 4 11 10 16-25 23

13. FC Voluntari      25 4 8 13 28-44 20

14. Concordia          25 4 6 15 18-43 18

Sepsi OSK - FC Viitorul 0-0
Astra Giurgiu -  FC Hermannstadt 1-0
A marcat: Butean (49)
CSM Politehnica Iaşi – CFR Cluj 0-1
A marcat: Ţucudean (90+3)
Dunărea Călăraşi – Dinamo 0-0
FC Botoşani – Gaz Metan Mediaş 1-1
Au marcat: Fulop (42) / I. Cristea (38)
FCSB - U Craiova 3-2
Au marcat: Hora (28, 84 – pen.), Filip (49) / Pigliacelli 
(39 – pen.), Bărbuţ (48)
Concordia Chiajna - FC Voluntari 1-3
Au marcat: Moussa (69) / Tudorie (71), Balaur (76), 
Gadze (87)

Etapa a 25-a / Rezultate
Coza care n-a acordat nici un fel de 
cartonaş, s-a încheiat, până la urmă, aşa 
cum a început, 0-0. Este a doua remiză 
albă consecutivă obţinută de „galben – 
albaştrii” care strâng 23 de puncte în cele 
25 de etape consumate ale sezonului 
regulat. Etapa viitoare, Dunărea merge la 
Mediaş pentru duel cu Gaz Metan, în tur, 
partida încheindu-se la egalitate, 0-0.

Dunărea Călăraşi – 
Dinamo Bucureşti 0-0

Dunărea: 33. Nicolai Calancea – 28. 
Ştefan Vlădoiu, 17. Alin Dobrosavlevici, 
24. Srgian Luchin, 27. Gaston Mendy – 9. 
Najib Ammari, 55. Alexandru Bourceanu, 
89. Georgian Honciu (21. Hamidou Keyta, 
70'), 97. Daniel Benzar (99. Junior 
Mapuku, 60') – 29. Mediop Ndiaye, 7. 
Aymen Souda (5. Gabriel Simion, 46')

Rezerve: Cătălin Straton – 4. Selim Ben 
mingea, in extremis, de pe linia porţii! Şi Resemnată după necalificarea în Djemia, Gabi Iancu, Valentin Munteanu
în minutul 37, Dinamo a trecut pe lângă play – off (pentru a doua oară Antrenor: Dan Alexadeschiderea scorului, şutul din întoarcere consecutiv!), Dinamo Bucureşti a 

Dinamo: 1. Vlad Muţiu – 22. Deian al căpitanului, Dan Nistor fiind parat de venit la Călăraşi uşor demotivată Sorescu, 2. Linas Klimavicius, 13. Denis Calancea.însă parcă prea încrezătoare că va Ciobotariu, 7. Naser Aliji – 88. Simon În partea secundă, trupa lui Rednic s-a obţine victoria pe Ion Comşa. Zenke (17. Mamoutou Ndiaye, 46' – 96. apropiat mai mult de buturile lui 
Nabil Jaadi, 88'), 4. Ioan Filip, 10. Dan Calancea, irosind ocazii prin Reda Jaadi, Dunărea s-a apărat bine şi chiar a pus 
Nistor, 70. Reda Jaadi – 43. Mattia în minutele 54, 58 şi 73, Mattia Montini, ceva probleme adversarului, cu 
Montini – 9. Athanasios Papazoglou (19. în minutul 78 şi Daniel Popa, un minut precădere în prima repriză când Mediop 
Daniel Popa, 63') mai târziu.Ndiaye a avut nu mai puţin de 3 
Rezerve: 55. Sean McDermott – 23. Ionuţ oportunităţi în minutele 14, 22 şi 39. În acest joc şi-a făcut debutul sub tricoul 
Şerban, 28. Jordan Mustoe, 31. Geani Dunării, atacantul Junior Mapuku, De partea cealaltă, Dinamo s-a izbit de o 
Creţuintrodus pe teren în minutul 60 în locul defensivă bine pusă la punct, dublată şi 
Antrenor: Mircea Redniclui Daniel Benzar.de o evoluţie foarte bună a portarului 

Nicolai Calancea (de vineri, cetăţean Arbitri: Coza Ionuţ (Cernica) – Andrei De remarcat şi sportivitatea afişată de 
român cu acte în regulă!) care a avut cel Constantinescu (Bucureşti), Florin cele două galerii, de altfel „înfrăţite” care 
puţin 2-3 intervenţii salutare. În minutul Păunescu (Rm. Vâlcea)n-au contenit să-şi susţină fiecare 
24, pe contraatac, Dinamo ratează o favoriţii. Observatori: Liviu Ciubotariu (Galaţi), Ion 
bună ocazie, Dobrosavlevici scoţând Căţoi (Bucureşti – LPF)Partida, arbitrată de ilfoveanul, Ionuţ 

l Vineri, 1 martie
Ora 20.00 Dinamo Bucureşti  - Concordia Chiajna
l Sâmbătă, 2 martie
Ora 13.00 Gaz Metan Mediaş - Dunărea Călăraşi
Ora 19.00 FC Voluntari - FCSB
l Duminică, 3 martie
Ora 17.00 FC Viitorul - FC Botoşani
Ora 17.00 FC Hermannstadt - Politehnica Iaşi 
Ora 20.00 CFR Cluj - Sepsi Sf. Gheorghe
l Luni, 4 martie
Ora 20.00 U Craiova - Astra Giurgiu
Partidele vor fi transmise în direct de LOOK SPORT / 
PLUS, DIGI SPORT şi TELEKOM SPORT.

Etapa a 26-a

Dunărea şi Dinamo au încheiat nedecis, 0-0, confruntarea pus presiune pe ei. Din păcate, nu am reuşit să înscriem. Dinamo 
desfăşurată duminică după-amiază la Călăraşi, pe arena Ion a avut situaţiile ei clare, din păcate, pe greşelile individuale ale 
Comşa, în cadrul penultimei etape a sezonului regulat al ligii I jucătorilor mei şi puteam să primim gol. Cred că una peste alta e 
Betano. Rezultatul pare să-l fi mulţumit pe Dan Alexa care a avut un rezultat echitabil. Pentru noi important a fost să nu pierdem 
cuvinte de laudă la adresa lui Dinamo despre care crede că are un jocul ăsta. Era şi mai important să câştigăm pentru că ne-am fi 
lot superior valoric multor echipe ce vor juca în curând în play – apropiat de ei şi de Hermanstadt. Ce pot să spun, am ieşit bine 
out. „Am întâlnit Dinamo, o echipă cu jucători, aşa cum am spus, din dubla cu ei. La Dinamo nu se pune problema de retrogradare 
peste nivelul play out-ului. Am controlat mijlocul terenului o pentru că au un lot care este peste nivelul multor echipe din 
mare parte din prima repriză, am avut situaţii prin Mediop şi am play out.” a spus la conferinţa de presă de după meci Alexa.

Pe ultima sută de metri, Dunărea 
a perfectat şi transferul lui Gabriel 
Enache care va juca, sub formă de 
împrumut, la Călăraşi până la 
finalul sezonului. În vârstă de 28 
de ani, Enache a evoluat ultima 
oară în Serbia la Partizan Belgrad, 
echipă pentru care a jucat în 15 
partide (8, în campionat / 7, în 
preliminariile Europa League), 
marcând şi 2 goluri.

Ultimul meci pe care l-a jucat sub tricoul 
lui Partizan s-a desfăşurat sâmbătă, 23 
februarie. A intrat în minutul 64 al 
confruntării cu FK Proleter Novi Sad, scor 
3-0, din cadrul etapei a 23-a.

Gabriel Nicolae Enache:
Fundaş dreapta, Enache este campion al 

 S-a născut la Piteşti pe 18 august 1990. 
României cu Astra Giurgiu (ediţia 2015 / 

Fundaş dreapta. A evoluat la CS Mioveni 
2016), câştigător al Cupei României, tot 

(2008 – 2012 / 42 jocuri – 1 gol), Astra 
cu Astra (ediţia 2013-2014) şi al 

(2012-2016 / 139 jocuri – 16 goluri), FCSB 
Cupercupei României (ediţia 2014-2015). 

(2016-2018 / 79 jocuri / 5 goluri), Rubin 
Kazan (Rusia / 25.02-01.07 2018 / 5 Este al 15-lea jucător transferat în această 
jocuri) şi Partizan Belgrad (01.07 2018-iarnă de Dunărea după portarul, Nicolai 
24.02.2019 / 15 jocuri – 2 goluri). Are 189 Calancea, fundaşii: Ştefan Vlădoiu, 
de partide disputate în liga I, marcând 13 Constantin Nica, Cristi Sîrghi, Srgian 
goluri. 5 selecţii la echipa reprezentativă. Luchian, Selim Ben Djemia, Steliano Filip, 
Campion cu Astra (2015-2016), câştigător mijlocaşii: Daniel Benzar, Alan Conor 
al Cupei României cu Astra (2013-2014) şi Henderson, Aldel Hakim Omrani, Najib 
câştigător al Supercupei României cu Ammari, Gabi Iancu şi atacanţii: Junior 
Astra (2014-2015)Mapuku şi Ianis Stoica.

Înaintea startului mini – returului n Dunărea: 23 puncte
sezonului regulat, Dan Alexa îşi fixase o 

l Remiză la Mediaş: Dunărea 24 puncte,  ţintă de minim 6 puncte, obiectiv atins 
intră în play – out cu 12 punctechiar cu o etapă înainte de debutul 

play – out-ului. În cele 4 etape Victorie la Mediaş: Dunărea 26 puncte, 
disputate, Dunărea a obţinut o victorie intră în play – out cu 13 puncte
(acasă, cu Concordia, scor 2-1) şi 3 

Eşec la Mediaş: Dunărea 23 de puncte, remize (2, acasă, cu FCSB, scor 1-1 şi 
intră în play – out cu 11 puncte.Dinamo, scor 0-0 şi 1, în deplasare, cu 

FC Voluntari, scor 0-0). 

Ultimul joc din cadrul sezonului regulat, cel de 
la Mediaş cu Gaz Metan devine destul de 
important. În cazul unui egal sau al unei victorii, 
Dunărea va intra în play – out cu 12, respectiv 
13 puncte. Dacă vor fi învinşi, “galben – 
albaştrii” se vor alinia la startul play – out-ului 
cu doar 11 puncte.

l 

l 

Antrenorul Mircea Rednic a declarat că şi-ar fi multe de partea noastră. Păcat că ultima pasă 
dorit ca elevii săi să câştige duminică la Călăraşi, sau soluţia pe care am ales-o n-a fost cea mai 
partida cu Dunărea, precizând că Dinamo a avut bună.” a spus Rednic care a continuat „Se vede 
mai multe ocazii, în plus „izbindu-se” şi de un o creştere în joc, mai ales la jucătorii care au 
portar, Calancea, aflat într-o formă foarte bună. venit mai târziu. Aş fi dorit mai mult dar... A 

fost un meci, nu pot să zic agresiv, dar cu 
„Mi-aş fi dorit să câştigăm acest meci. Am avut 

dueluri multe, la limită. Fiecare şi-a dorit să 
ocazii şi în prima dar şi în a doua repriză. Am 

câştige!”
avut în faţa noastră un portar care a făcut 
minuni. Ştiam că Dan a făcut aici o muncă Cu 29 de puncte strânse, Dinamo e pe 11 iar în 
foarte bună, formând o echipă care era ultima rundă a sezonului regulat va juca acasă 
neînvinsă. A fost un joc deschis, cu ocazii, mai cu Concordia Chiajna.

n Liga I Betano / Et. 25: Dunărea - Dinamo Bucureşti 0-0

Remiză albă!

Dan Alexa: Cred că, una peste alta, e un rezultat echitabil!

n Liga I Betano

M. Rednic: Mi-aş fi dorit să câştigăm acest meci!

n Dunărea Călăraşi

Obiectiv atins!

Cum ar arăta Dunărea în play – out
Nicolai Calancea – Ştefan Vlădoiu, Alin 
Dobrosavlevici, Srgian Luchin, Steliano Filip – 
Alexandru Bourceanu – Gabi Enache, Najib 
Ammari, Aymen Souda (Daniel Benzar) – 
Gabi Iancu, Mediop Ndiaye (Junior Mapuku).

Gabriel Enache va juca la Călăraşi 
până la finalul sezonului!

Într-o zi, Harvie împreună cu prietena sa, în postura de servitoare, farmecul ei o 08 - 14 martie - Ora: 17:00 şi 20.00Într-un spaţiu modern care oferă 
Monica şi patrupedul Jerry, ajunge prin cucereşte pe Sarah, care o ia sub aripa ei. 11 martie - Ora: 20:00condiţii optime pentru vizionarea 
părţile neexplorate ale Muzeului de Păpuşi. Astfel, Abigail întrevede o şansă de a-şi unui spectacol atât în format 3D cât Captain Marvel - 3DCei trei descoperă că muzeul este de fapt îndeplini ambiţiile şi de a se întoarce la 

şi în format 2D puteţi viziona în fermecat, iar păpuşile vechi de sute de ani se rădăcinile ei aristocratice. Regia: Anna Boden, Ryan Fleck
perioada 1 – 14 martie 2019 filmele: trezesc la viaţă! Dar o forţă malefică Cu: Gemma Chan, Brie Larson, Mckenna 
Harvie şi muzeul fermecat (3D ameninţă muzeul, iar Harvie este singurul 01 - 03 martie - Ora: 20:00 Grace, Lee Pace, Samuel L. Jackson, Jude Law, 

care o poate opri. Oare va reuşi Harvie să varianta dublată), Favorita(2D), Ce-şi Djimon Hounsou05 - 07 martie - Ora: 17:00 şi 20:00
treacă peste propriile slăbiciuni şi să facă faţă doresc bărbaţii(2D) şi  Captain Gen film: Acţiune, Aventuri, Fantastic, SF
provocărilor din lumea reală? Ce-şi doresc bărbaţii - Marvel(3D). Filmele vor fi difuzate Rating: Ap12

după cum urmează: Durata: 128 minute2D 
01 - 03 martie 2019 - Ora 17:00 Premiera în România: 08.03.2019

Regia: Adam Shankman
04 martie 2019 - Ora 20:00 În urma unui accident distrugător Carol Vineri, 1 şi 8 martie 2019: 12:30

Cu: Taraji P. Henson Danvers preia structura genetică a iubitului ei Sâmbătă, 2 şi 9 martie 2019: ora 10:30 şi 
Gen film: Comedie, Fantastic, Romantic, Favorita - 2D Captain Mar-vell. 12:30
Dragoste Colaboratoare a Răzbunătorilor şi a Duminică, 3 şi 10 martie 2019: ora 10:30 şi Regia: Yorgos Lanthimos
Rating: N15 Gardienilor galaxiei în cărţile de benzi 12:30 Cu: Emma Stone, Rachel Weisz, Joe Alwyn, Durata: 117 minute desenate, Carol Danvers va fi în stare să-l 

Olivia Colman, Nicholas Hoult
Premiera în România: 01.03.2019 urmărească până la capătul Universului pe Harvie şi muzeul 

Gen film: Biografic, Istoric Yon-Rogg, comandantul Kree, cel care a Ali Davis, un agent sportiv de succes, exclusă fermecat - 3D Rating: AP12 provocat accidentul. de către colegii ei bărbaţi în mod constant 
ajunge să obţină un avantaj neaşteptat când (varianta dublată) Durata: 119 minute
începe să le audă gândurile.Regia: Martin Kotík, Inna Evlannikova Premiera în România: 22.02.2019
Cu noua ei putere, Ali se străduieşte să-şi Cu: Martin Dejdar, Ota Jirák, Jirí Lábus, Începutul secolului al XVIII-lea. Anglia este în 
depăşească colegii în timp ce concurează Martin Klásek război cu francezii. Fragila regină Anne ocupă 
pentru a semna un contract cu următorul Gen film: Animaţie tronul, iar prietena ei, Lady Sarah, 
superstar al baschetului, însă provocările pe 

Rating: AG guvernează ţara în locul ei, în timp ce are care trebuie să le parcurgă îi vor testa relaţia 
grijă de sănătatea şi de caracterul schimbător Durata: 88 minute cu cei mai buni prieteni şi cu un potenţial nou 
al Annei. Atunci când Abigail soseşte la palat Premiera în România: 1.03.2019 interes amoros.

CINEMA 3D/2D Program Cinema 3D/2D Călăraşi în perioada 1 - 14 martie 2019

Harvie şi muzeul fermecat (3D varianta dublată), Favorita (2D), 
Ce-şi doresc bărbaţii (2D) şi Captain Marvel (3D)

 

Informaţii suplimentare: tel: 0242-312800 şi 
site:www.culturalcl.ro 
Sediul: Parcul central, Bulevardul 1 Mai , nr. 5A
Preţul biletelor (acelaşi pt. filme 3D şi 2D): 8 lei – 
copii cu vârste de maxim 14 ani; 12 lei – persoane cu 
vârste peste 14 ani. Nu se efectuează rezervări. 
Biletele pot fi cumpărate cu o săptămână înainte de 
data spectacolului.
În zilele de luni filmul rulează începând cu ora 20.00.

ANUNŢ IMPORTANT!
CJCC Călăraşi pregăteşte un nou spectacol 

”FUEGO - Drag de România mea!”
Având în vedere faptul că nu 
am putut răspunde pozitiv 
tuturor solicitărilor 
dumneavoastră referitoare  la 
concertul aniversar – 25 de ani 
de carieră artistică - ”FUEGO – 
Drag de România mea!”, 
susţinut de îndrăgitul interpret 
Paul Surugiu, din data de 22 
martie 2019, ora 19:00, ne 
propunem organizarea a încă 
unui spectacol în aceeaşi zi, 
începând cu ora 17:00, în Sala 
”Barbu Ştirbei” a CJCC Călăraşi. 

Aşadar, dăm startul rezervărilor 
de locuri!!!

Colegele noastre răspund la 
telefon: 0242.314.925, luni – 
joi: orele 8:00 – 16:30; vineri: 
8:00 – 14:00

Vă aşteptăm!

n Călăraşi

Primăria susţine un eveniment caritabil
Primăria Municipiului Călăraşi s-a alăturat 
demersului Asociaţiei Pacienţilor 
Oncologici-Filiala Călăraşi de a organiza un 
eveniment caritabil menit să atragă 
fondurile necesare dotării secţiei de 
Oncologie a Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Pompei Samarian Călăraşi, în 
sensul achiziţionării unui vizualizator de 
vene VIVO 500S.
Evenimentul caritabil va fi organizat în data 
de 1 Martie 2019, printr-un spectacol 
teatral susţinut de marea actriţă Cezara 
Dafinescu – ”Jumătatea mea bărbatul”, sub 
regia lui Toma Enache, pe scena sălii Barbu 
Ştirbei a Centrului de Creaţie şi Cultură al 
judeţului Călăraşi. Intrarea la acest 
spectacol se va face sub formă de donaţie.
Partener al acestui eveniment este şi 
Şcoala Gimnazială Mircea Vodă din 
municipiul Călăraşi, care va distribui 
mărţişoare spre vânzare, în vederea 
strângerii de fonduri în cadrul proiectului 
”Nouă ne pasă”.
Sunteţi aşteptaţi, aşadar, pe 1 Martie 2019, 
la ora 17.00, la sala de spectacole Barbu 
Ştirbei pentru o piesă de teatru a 
extraordinarei Cezara Dafinescu!

BIROUL DE PRESĂ
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l Duminică, 3 martie
Ora 17.00 FC Viitorul - FC Botoşani
Ora 17.00 FC Hermannstadt - Politehnica Iaşi 
Ora 20.00 CFR Cluj - Sepsi Sf. Gheorghe
l Luni, 4 martie
Ora 20.00 U Craiova - Astra Giurgiu
Partidele vor fi transmise în direct de LOOK SPORT / 
PLUS, DIGI SPORT şi TELEKOM SPORT.

Etapa a 26-a

Dunărea şi Dinamo au încheiat nedecis, 0-0, confruntarea pus presiune pe ei. Din păcate, nu am reuşit să înscriem. Dinamo 
desfăşurată duminică după-amiază la Călăraşi, pe arena Ion a avut situaţiile ei clare, din păcate, pe greşelile individuale ale 
Comşa, în cadrul penultimei etape a sezonului regulat al ligii I jucătorilor mei şi puteam să primim gol. Cred că una peste alta e 
Betano. Rezultatul pare să-l fi mulţumit pe Dan Alexa care a avut un rezultat echitabil. Pentru noi important a fost să nu pierdem 
cuvinte de laudă la adresa lui Dinamo despre care crede că are un jocul ăsta. Era şi mai important să câştigăm pentru că ne-am fi 
lot superior valoric multor echipe ce vor juca în curând în play – apropiat de ei şi de Hermanstadt. Ce pot să spun, am ieşit bine 
out. „Am întâlnit Dinamo, o echipă cu jucători, aşa cum am spus, din dubla cu ei. La Dinamo nu se pune problema de retrogradare 
peste nivelul play out-ului. Am controlat mijlocul terenului o pentru că au un lot care este peste nivelul multor echipe din 
mare parte din prima repriză, am avut situaţii prin Mediop şi am play out.” a spus la conferinţa de presă de după meci Alexa.

Pe ultima sută de metri, Dunărea 
a perfectat şi transferul lui Gabriel 
Enache care va juca, sub formă de 
împrumut, la Călăraşi până la 
finalul sezonului. În vârstă de 28 
de ani, Enache a evoluat ultima 
oară în Serbia la Partizan Belgrad, 
echipă pentru care a jucat în 15 
partide (8, în campionat / 7, în 
preliminariile Europa League), 
marcând şi 2 goluri.

Ultimul meci pe care l-a jucat sub tricoul 
lui Partizan s-a desfăşurat sâmbătă, 23 
februarie. A intrat în minutul 64 al 
confruntării cu FK Proleter Novi Sad, scor 
3-0, din cadrul etapei a 23-a.

Gabriel Nicolae Enache:
Fundaş dreapta, Enache este campion al 

 S-a născut la Piteşti pe 18 august 1990. 
României cu Astra Giurgiu (ediţia 2015 / 

Fundaş dreapta. A evoluat la CS Mioveni 
2016), câştigător al Cupei României, tot 

(2008 – 2012 / 42 jocuri – 1 gol), Astra 
cu Astra (ediţia 2013-2014) şi al 

(2012-2016 / 139 jocuri – 16 goluri), FCSB 
Cupercupei României (ediţia 2014-2015). 

(2016-2018 / 79 jocuri / 5 goluri), Rubin 
Kazan (Rusia / 25.02-01.07 2018 / 5 Este al 15-lea jucător transferat în această 
jocuri) şi Partizan Belgrad (01.07 2018-iarnă de Dunărea după portarul, Nicolai 
24.02.2019 / 15 jocuri – 2 goluri). Are 189 Calancea, fundaşii: Ştefan Vlădoiu, 
de partide disputate în liga I, marcând 13 Constantin Nica, Cristi Sîrghi, Srgian 
goluri. 5 selecţii la echipa reprezentativă. Luchian, Selim Ben Djemia, Steliano Filip, 
Campion cu Astra (2015-2016), câştigător mijlocaşii: Daniel Benzar, Alan Conor 
al Cupei României cu Astra (2013-2014) şi Henderson, Aldel Hakim Omrani, Najib 
câştigător al Supercupei României cu Ammari, Gabi Iancu şi atacanţii: Junior 
Astra (2014-2015)Mapuku şi Ianis Stoica.

Înaintea startului mini – returului n Dunărea: 23 puncte
sezonului regulat, Dan Alexa îşi fixase o 

l Remiză la Mediaş: Dunărea 24 puncte,  ţintă de minim 6 puncte, obiectiv atins 
intră în play – out cu 12 punctechiar cu o etapă înainte de debutul 

play – out-ului. În cele 4 etape Victorie la Mediaş: Dunărea 26 puncte, 
disputate, Dunărea a obţinut o victorie intră în play – out cu 13 puncte
(acasă, cu Concordia, scor 2-1) şi 3 

Eşec la Mediaş: Dunărea 23 de puncte, remize (2, acasă, cu FCSB, scor 1-1 şi 
intră în play – out cu 11 puncte.Dinamo, scor 0-0 şi 1, în deplasare, cu 

FC Voluntari, scor 0-0). 

Ultimul joc din cadrul sezonului regulat, cel de 
la Mediaş cu Gaz Metan devine destul de 
important. În cazul unui egal sau al unei victorii, 
Dunărea va intra în play – out cu 12, respectiv 
13 puncte. Dacă vor fi învinşi, “galben – 
albaştrii” se vor alinia la startul play – out-ului 
cu doar 11 puncte.

l 

l 

Antrenorul Mircea Rednic a declarat că şi-ar fi multe de partea noastră. Păcat că ultima pasă 
dorit ca elevii săi să câştige duminică la Călăraşi, sau soluţia pe care am ales-o n-a fost cea mai 
partida cu Dunărea, precizând că Dinamo a avut bună.” a spus Rednic care a continuat „Se vede 
mai multe ocazii, în plus „izbindu-se” şi de un o creştere în joc, mai ales la jucătorii care au 
portar, Calancea, aflat într-o formă foarte bună. venit mai târziu. Aş fi dorit mai mult dar... A 

fost un meci, nu pot să zic agresiv, dar cu 
„Mi-aş fi dorit să câştigăm acest meci. Am avut 

dueluri multe, la limită. Fiecare şi-a dorit să 
ocazii şi în prima dar şi în a doua repriză. Am 

câştige!”
avut în faţa noastră un portar care a făcut 
minuni. Ştiam că Dan a făcut aici o muncă Cu 29 de puncte strânse, Dinamo e pe 11 iar în 
foarte bună, formând o echipă care era ultima rundă a sezonului regulat va juca acasă 
neînvinsă. A fost un joc deschis, cu ocazii, mai cu Concordia Chiajna.

n Liga I Betano / Et. 25: Dunărea - Dinamo Bucureşti 0-0

Remiză albă!

Dan Alexa: Cred că, una peste alta, e un rezultat echitabil!

n Liga I Betano

M. Rednic: Mi-aş fi dorit să câştigăm acest meci!

n Dunărea Călăraşi

Obiectiv atins!

Cum ar arăta Dunărea în play – out
Nicolai Calancea – Ştefan Vlădoiu, Alin 
Dobrosavlevici, Srgian Luchin, Steliano Filip – 
Alexandru Bourceanu – Gabi Enache, Najib 
Ammari, Aymen Souda (Daniel Benzar) – 
Gabi Iancu, Mediop Ndiaye (Junior Mapuku).

Gabriel Enache va juca la Călăraşi 
până la finalul sezonului!

Într-o zi, Harvie împreună cu prietena sa, în postura de servitoare, farmecul ei o 08 - 14 martie - Ora: 17:00 şi 20.00Într-un spaţiu modern care oferă 
Monica şi patrupedul Jerry, ajunge prin cucereşte pe Sarah, care o ia sub aripa ei. 11 martie - Ora: 20:00condiţii optime pentru vizionarea 
părţile neexplorate ale Muzeului de Păpuşi. Astfel, Abigail întrevede o şansă de a-şi unui spectacol atât în format 3D cât Captain Marvel - 3DCei trei descoperă că muzeul este de fapt îndeplini ambiţiile şi de a se întoarce la 

şi în format 2D puteţi viziona în fermecat, iar păpuşile vechi de sute de ani se rădăcinile ei aristocratice. Regia: Anna Boden, Ryan Fleck
perioada 1 – 14 martie 2019 filmele: trezesc la viaţă! Dar o forţă malefică Cu: Gemma Chan, Brie Larson, Mckenna 
Harvie şi muzeul fermecat (3D ameninţă muzeul, iar Harvie este singurul 01 - 03 martie - Ora: 20:00 Grace, Lee Pace, Samuel L. Jackson, Jude Law, 

care o poate opri. Oare va reuşi Harvie să varianta dublată), Favorita(2D), Ce-şi Djimon Hounsou05 - 07 martie - Ora: 17:00 şi 20:00
treacă peste propriile slăbiciuni şi să facă faţă doresc bărbaţii(2D) şi  Captain Gen film: Acţiune, Aventuri, Fantastic, SF
provocărilor din lumea reală? Ce-şi doresc bărbaţii - Marvel(3D). Filmele vor fi difuzate Rating: Ap12

după cum urmează: Durata: 128 minute2D 
01 - 03 martie 2019 - Ora 17:00 Premiera în România: 08.03.2019

Regia: Adam Shankman
04 martie 2019 - Ora 20:00 În urma unui accident distrugător Carol Vineri, 1 şi 8 martie 2019: 12:30

Cu: Taraji P. Henson Danvers preia structura genetică a iubitului ei Sâmbătă, 2 şi 9 martie 2019: ora 10:30 şi 
Gen film: Comedie, Fantastic, Romantic, Favorita - 2D Captain Mar-vell. 12:30
Dragoste Colaboratoare a Răzbunătorilor şi a Duminică, 3 şi 10 martie 2019: ora 10:30 şi Regia: Yorgos Lanthimos
Rating: N15 Gardienilor galaxiei în cărţile de benzi 12:30 Cu: Emma Stone, Rachel Weisz, Joe Alwyn, Durata: 117 minute desenate, Carol Danvers va fi în stare să-l 

Olivia Colman, Nicholas Hoult
Premiera în România: 01.03.2019 urmărească până la capătul Universului pe Harvie şi muzeul 

Gen film: Biografic, Istoric Yon-Rogg, comandantul Kree, cel care a Ali Davis, un agent sportiv de succes, exclusă fermecat - 3D Rating: AP12 provocat accidentul. de către colegii ei bărbaţi în mod constant 
ajunge să obţină un avantaj neaşteptat când (varianta dublată) Durata: 119 minute
începe să le audă gândurile.Regia: Martin Kotík, Inna Evlannikova Premiera în România: 22.02.2019
Cu noua ei putere, Ali se străduieşte să-şi Cu: Martin Dejdar, Ota Jirák, Jirí Lábus, Începutul secolului al XVIII-lea. Anglia este în 
depăşească colegii în timp ce concurează Martin Klásek război cu francezii. Fragila regină Anne ocupă 
pentru a semna un contract cu următorul Gen film: Animaţie tronul, iar prietena ei, Lady Sarah, 
superstar al baschetului, însă provocările pe 

Rating: AG guvernează ţara în locul ei, în timp ce are care trebuie să le parcurgă îi vor testa relaţia 
grijă de sănătatea şi de caracterul schimbător Durata: 88 minute cu cei mai buni prieteni şi cu un potenţial nou 
al Annei. Atunci când Abigail soseşte la palat Premiera în România: 1.03.2019 interes amoros.

CINEMA 3D/2D Program Cinema 3D/2D Călăraşi în perioada 1 - 14 martie 2019

Harvie şi muzeul fermecat (3D varianta dublată), Favorita (2D), 
Ce-şi doresc bărbaţii (2D) şi Captain Marvel (3D)

 

Informaţii suplimentare: tel: 0242-312800 şi 
site:www.culturalcl.ro 
Sediul: Parcul central, Bulevardul 1 Mai , nr. 5A
Preţul biletelor (acelaşi pt. filme 3D şi 2D): 8 lei – 
copii cu vârste de maxim 14 ani; 12 lei – persoane cu 
vârste peste 14 ani. Nu se efectuează rezervări. 
Biletele pot fi cumpărate cu o săptămână înainte de 
data spectacolului.
În zilele de luni filmul rulează începând cu ora 20.00.

ANUNŢ IMPORTANT!
CJCC Călăraşi pregăteşte un nou spectacol 

”FUEGO - Drag de România mea!”
Având în vedere faptul că nu 
am putut răspunde pozitiv 
tuturor solicitărilor 
dumneavoastră referitoare  la 
concertul aniversar – 25 de ani 
de carieră artistică - ”FUEGO – 
Drag de România mea!”, 
susţinut de îndrăgitul interpret 
Paul Surugiu, din data de 22 
martie 2019, ora 19:00, ne 
propunem organizarea a încă 
unui spectacol în aceeaşi zi, 
începând cu ora 17:00, în Sala 
”Barbu Ştirbei” a CJCC Călăraşi. 

Aşadar, dăm startul rezervărilor 
de locuri!!!

Colegele noastre răspund la 
telefon: 0242.314.925, luni – 
joi: orele 8:00 – 16:30; vineri: 
8:00 – 14:00

Vă aşteptăm!

n Călăraşi

Primăria susţine un eveniment caritabil
Primăria Municipiului Călăraşi s-a alăturat 
demersului Asociaţiei Pacienţilor 
Oncologici-Filiala Călăraşi de a organiza un 
eveniment caritabil menit să atragă 
fondurile necesare dotării secţiei de 
Oncologie a Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Pompei Samarian Călăraşi, în 
sensul achiziţionării unui vizualizator de 
vene VIVO 500S.
Evenimentul caritabil va fi organizat în data 
de 1 Martie 2019, printr-un spectacol 
teatral susţinut de marea actriţă Cezara 
Dafinescu – ”Jumătatea mea bărbatul”, sub 
regia lui Toma Enache, pe scena sălii Barbu 
Ştirbei a Centrului de Creaţie şi Cultură al 
judeţului Călăraşi. Intrarea la acest 
spectacol se va face sub formă de donaţie.
Partener al acestui eveniment este şi 
Şcoala Gimnazială Mircea Vodă din 
municipiul Călăraşi, care va distribui 
mărţişoare spre vânzare, în vederea 
strângerii de fonduri în cadrul proiectului 
”Nouă ne pasă”.
Sunteţi aşteptaţi, aşadar, pe 1 Martie 2019, 
la ora 17.00, la sala de spectacole Barbu 
Ştirbei pentru o piesă de teatru a 
extraordinarei Cezara Dafinescu!

BIROUL DE PRESĂ
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