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mare performanţă. Dunărea revine în 
liga a 2-a, acolo unde va juca şi 
Concordia Chiajna, ultima clasată în 
topul play – out-ului. Hermannstadt 
merge la baraj unde se va duela cu U 
Cluj, într-o dublă manşă pentru o nouă 
prezenţă în liga 1 Betano.

Hermannstadt -  
Dunărea Călăraşi 2-1

Au marcat: Juvhel Tsoumou (85'), Ivan 
Lendric (90+6') / Steliano Filip (77')

Hermannstadt: 1. Cătălin Căbuz – 71. 
Alexandru Măţel, 30. Alexandru Dandea, 
4. Ionuţ Stoica, 87. Florin Acsinte (23. 
Sergiu Popovici, 65') - 5. Răzvan Dâlbea, 
44. Lucian Dumitriu – 7. Ionuţ Petrescu, 
9. Juvhel Tsoumou, 17. Daniel Tătar – 89. 
Ştefan Blănaru (24. Ivan Lendric, 75')

Rezerve: 12. Toma Niga – 28. Loren Niţă, minutul 67, mingea trimisă din careu S. Sibienii de la FC Hermannstadt   
67. Ilja Antonov, 15. Da Silva Moreira, 26. Popovici, introdus în teren 2 minute mai s-au calificat, până la urmă, la Ruben Sumanariudevreme, fiind respinsă miraculos în 

barajul pentru menţinerea în Liga corner de Straton. Antrenor: Vasile Miriuţă
I de fotbal, după ce au învins-o În minutul 77, Dunărea a deschis scorul. Dunărea: 25. Cătălin Straton – 23. Filip 
pe Dunărea Călăraşi cu scorul de Bourceanu l-a servit ideal pe Steliano Gligorov (4. Selim Ben Djemia, 75'), 17. 
2-1 (0-0), duminică seara, pe Filip care din vole a reluat direct în plasa Alin Dobrosavlevici, 24. Srgian Luchin, 

porţii lui Căbuz. 27. Gaston Mendy – 26. Gabi Enache, 5. Stadionul Municipal din Sibiu, 
Gabi Simion, 55. Alexandru Bourceanu, Sibienii n-au cedat presând şi mai mult într-o partidă din etapa a 14-a a 
77. Steliano Filip (89. Georgian Honciu, poarta lui Straton care avea să cedeze în fazei play-out a Ligii I de fotbal, 
80') – 9. Najib Ammari, 97. Daniel Benzar minutul 85. Tsoumou a reluat cu capul ultima a sezonului. (21. Hamidou Keyta, 90+4').din corner de lângă fundaşii noştrii 

lăsându-l fără replică pe bravul nostru Rezerve: 33. Nicolai Calancea – 28. Partida care a început cu o întârziere de 
portar. Ştefan Vlădoiu, 88. Ianis Stoica, 10. 30 de minute din cauza ploii abundente 
Finalul a fost unul foarte tensionat, Valentin Munteanucare a inundat suprafaţa de joc, a avut 
atacantul gazdelor, Ştefan Blănaru, care un final dramatic. Prima parte s-a Antrenor: Dan Alexa
fusese înlocuit, primind cartonaş roşu în încheiat aşa cum a început, 0-0, deşi 

Au arbitrat: Ovidiu Haţegan (Arad) - min. 90+4, pentru bruscarea lui Daniel gazdele n-au avut nici un şut pe spaţiul 
Octavian Şovre (Satu Mare) şi Sebastian Benzar, în timp ce antrenorul Ddunării, porţii iar echipa noastră şi-a trecut în 
Gheorghe (Suceava). Rezervă: Marian Dan Alexa, a fost trimis în tribună.cont 3 ocazii clare prin Ammari (28, 45) 
Barbu (Făgăraş). Observatori: Nicolae 

şi G. Enache (44). Incredibilul se produce în al 6-lea minut Grigorescu (Timişoara) şi Eduard 
al prelungirilor. Sibienii au marcat golul Startul părţii secunde a aparţinut tot Alexandru (LPF – Ploieşti).
victoriei prin croatul Ivan Lendric care a Dunării care a irosit o bună oportunitate 

Cartonaşe galbene: S. Popovici (90+4) / împins balonul în poartă din câţiva metri, prin G. Enache în minutul 53, balonul 
G. Enache (53), F. Gligorov (57), A. la centrarea lungă a lui Petrişor Petrescu.fiind reţinut de Căbuz.
Bourceanu (58), G. Honciu (81), A. Gazdele, care n-aveau la îndemână decât Bucurie enormă pentru gazde, tristeţe 
Dobrosavlevici (82), St. Filip (90+4)varianta victoriei pentru a merge la imensă pentru suporterii călărăşeni care 
Cartonaşe roşii: Şt. Blănaru (90+4)baraj, au ratat deschiderea scorului în au fost la câteva secunde distanţă de o  

n PLAY-OUT / Et. 14: Hermannstadt - Dunărea 2-1

Clasament Play-out
1. Gaz Metan Mediaş 14 10 2 2 25-9 48

2. FC Botoşani 14 8 2 4 18-9 44

3. Dinamo Bucureşti 14 8 3 3 16-7 43

4. FC Voluntari 14 5 5 4 14-16 31

5. Politehnica Iaşi 14 3 5 6 12-18 31

6. Hermannstadt 14 2 5 7 9-19 27

7. Dunărea Călăraşi 14 3 4 7 8-18 25

8. Concordia Chiajna 14 2 4 8 17-23 16

Politehnica Iaşi -  FC Botoşani 0-2

Au marcat: A. Burcă (48), M. Holzman (68)

Dinamo Bucureşti - FC Voluntari 0-0

FC Hermannstadt - Dunărea Călăraşi 2-1

Au marcat: Tsoumou (85'), Lendric (90+6') / St. Filip 
(77')

Gaz Metan Mediaş  - Concordia Chiajna 3-1

Au marcat: M. Rondon (2, 5), Yazalde (36) / N. 
Gorobsov (45)

Etapa  a 14-a / Rezultate

La câteva zile distanţă de la înţeleg pe cei care m-au 
eşecul de la Sibiu care a înjurat, nu le port ranchiună. 
coincis cu retrogradarea Am auzit, că n-am Facebook, 
Dunării în liga a 2-a, de o reacţie vehementă la 
antrenorul Dan Alexa a făcut, adresa oamenilor care 
miercuri, o serie de declaraţii conduc această echipă. Vreau 
în cadrul unei conferinţe de să fie lucrurile clare. Nimeni 
presă, subliniind că singurul n-are nicio vină. Şi o spun cu 
responsabil de această toată responsabilitatea. 
contraperfomanţă este el Oamenii de lângă echipă au 
însuşi. „Mi s-a părut normal încercat să asigure condiţii 
să am o reacţie după acest cât mai bune. Vinovatul sunt 
eşec. Am vrut să vin în faţa eu! Am ridicat nivelul acum 
dumneavoastră pentru a-mi un an şi trebuia să ne 
asuma această retrogradare. 

menţinem acolo. N-am nici 
Sunt anumite circumstanţe 

un fel de supărare, înţeleg 
dar nu mai contează. M-am 

totul. Sunt dezamăgit şi ca 
simţit datorii faţă de domnii 

antrenor. După un început care au făcut mari eforturi ca 
bun de carieră, o astfel de lucrurile să meargă bine. Am mulţumesc lui Florin (n.r. cu foarte mulţi jucători 
retrogradare înseamnă avut sprijin din partea Florin Brişan, preşedinte străini, nou-veniţi. Am reuşit 
enorm. Sufăr şi probabil că conducerii, din partea executiv) pentru că împreună să am linişte din acest punct 
aşa va fi mult timp de acum găleriei căreia îi mulţumesc am plecat la drum acum 2 de vedere, lucru rar întâlnit 
încolo. Dar vreau să fiţi din suflet şi a dumneavoastră ani, lui Vasile Iliuţă pentru că în România” a spus Dan Alexa 
convinşi că am făcut tot ce a (mass – media locală) pentru n-a fost problemă pe care să care a mai adăugat că nu le 
depins de mine ca să că am simţit tot timpul că aşi n-o rezolve, lui Edi Grama cu poartă ranchiună celor care l-
reuşim.” a mai afirmat fost pozitivi. Retrogradarea care am avut o colaborare au criticat sau l-au înjurat în 
tehnicianul „galben – asta e a lui Dan Alexa. Sigur, foarte bună în ultimul timp. urma rezultatelor slabe 
albaştrilor” care-şi va mi-aş fi dorit şi eu să am un Eforturile au fost mari pentru obţinute de elevii săi. 
continua mandatul şi în buget mai mare să aduc alţi că nu-i uşor să ţii o echipă în „Dezamăgirea a început de 

liga 1, cu cel mai mic buget, sezonul viitor.jucători. Ţin foarte mult să-i când am fost înjurat. Îi 

Dunărea Călăraşi a retrogradat în liga a 2-a însă 
conducerea executivă a dat  asigurări că echipa se va 
alinia la startul viitoarei ediţii de campionat cu gândul la 
promovare. „Ne pare rău că i-am dezamăgit pe 
suporteri, pe finanţatori dar viaţa merge mai departe. 
Ne-am întors în liga a 2-a şi dorim s-o luăm de la capăt 
şi să ne luptăm, în continuare, pentru promovare în 
sezonul viitor. Din câte am discutat cu principalul 
nostru finanţator, Consiliul Judeţean, şi dumnealor îşi 
doresc acest lucru. Vom avea sprijinul lor în continuare 
dar şi al celorlaţi sponsori pe care i-am avut în liga 1 cu 
excepţia Fortuna. Va veni o altă firmă care să ne 
sprijine în L2. Ceilalţi sponsori şi-au exprimat, aşadar, 
dorinţa de a continua colaborarea şi anul viitor inclusiv 
cu cei din partea de panotaj care constituie o sursă de 
venit.” a declarat miercuri în cadrul unei conferinţe de 
presă preşedintele Florin Brişan care s-a referit şi la 
modificările iniţiate până acum la nivelul lotului. „Sunt 
jucători care au plecat deja, alţii o vor face în perioada 
imediat următoare. Erau la final de contract scadent la 
30 iunie. Am avut şi câţiva jucători împrumutaţi iar din 
actualul lot câţiva şi-au exprimat dorinţa de a rămâne. 
Deci putem forma osatura echipei care să evolueze cu 
succes în L2. Urmează să copmpletăm lotul, acţiune 
care se va realiza în zilele următoare” a mai spus 
Brişan.

Cel mai prolific jucător al Dunării în sezonul 2018-2019 
al ligii 1 Betano a fost Mediop Ndiaye. Atacantul 
senegalez de 28 de ani a marcat nu mai puţin de 6 
goluri, el fiind urmat de Najib Ammari cu 3 reuşite.

Locul 3 cu câte 2 goluri fiecare e ocupat de Bodo Kanda, 
Gabi Iancu, Georgian Honciu şi Alin Dobrosavlevici.

Pe lista marcatorilor mai figurează Hamidou Keyta, 
Daniel Benzar, Srgian Luchin, Steliano Filip, Silviu Pană şi 
Valentin Alexandru.

În cele 26 de runde ale sezonului regulat, „galben – 
albaştrii” au marcat 16 goluri, primind 25. În play – out, 
elevii lui Dan Alexa au înscris 8 goluri în cele 14 etape 
disputate încasând, în schimb, 18.

Ar fi fost prea frumos!

Dan Alexa: Îmi asum 
această retrogradare!

Mediop Ndiaye, 
golgeterul Dunării!

Fl. Brişan: O luăm de la 
capăt şi ne luptăm 
pentru promovare!

pentru „normalitate”. Să nu uităm că aici nu un cadru pentru performanţă în rândul Unde sunt banii? A venit clipa ca fiecare Retrogradarea Dunării în liga a 2-a, 
existau canalizare, vestiare. Acest imobil în copiilor şi juniorilor. „Vom arăta că se poate „personaj” care a condus echipa în liga a 3-după doar un singur sezon petrecut 
care ţinem conferinţa de presă era face o bază sportivă pentru că nu a existat a, liga a 2-a să înţeleagă că nu se mai poate. pe prima scenă fotbalistică a ţării, a 
insalubru. Nu aveam grupe de copii şi aşa ceva la Călăraşi. Nu s-a investit nici un Gata, totul s-a oprit! Nu mai au acces la 

stârnit un val de furie în spaţiul juniori. Acum avem 160 de copii. Emulaţia s- leu până să vină Consiliul Judeţean prin bani, nu vor avea acces nici la invitaţii 
virtual. Călărăşenii s-au dezlănţuit pe a creat, prin urmare. Cred că toţi ar trebui să preşedintele Iliuţă care a spus răspicat care Pentru că aceşti „suporteri” vehemenţi, 

cunoscători de fotbal sunt primii care sunau Facebook lansând o serie de acuze 
pentru invitaţii. Iar biletul costa 5 lei! Lumea nu doar la adresa jucătorilor sau a 
nu identifică stadionul cu preşedintele antrenorului Dan Alexa, în 
clubului Brişan ci cu Grama. De ce? Pentru 

colimatorul lor intrând şi Eduard că ceream să se plătească biletele. Cei care 
Grama. Directorul Direcţiei cereau invitaţii, în liga a 2-a vor plăti bilete. 

Se vor schimba regulile jocului!”Dezvoltare din cadrul Consiliului 
Judeţean, instituţie care l-a şi trimis 

„Nu voi plăti pentru şantaj”pe lângă stafful executiv să 
Directorul Direcţiei Dezvoltare a mai avut un urmărească modul de cheltuire a 
mesaj pentru cei care l-au blamat, cu sumelor investite, a fost supus unui 
precădere, în spaţiul virtual. „Haideţi să nu adevărat tir de acuze, care mai de 
mai facem acuzaţii: A luat Grama 

care lipsite de adevăr. comisioane, a luat Grama banii de la 
Consiliul Judeţean şi i-a dus la club dar nu Miercuri, Edi Grama a dat o replică tăioasă 
ştie să-i gestioneze. Nu! Cei care fac acuzaţii, celor care „l-au înjurat” absolut nemeritat, 
au gestionat clubul. Cei care primeau bani demontând toate acuzaţiile legate de 
erau plătiţi pe factură ca lucrurile să fie cheltuirea nejudicioasă a banului public. „Aş 
acoperite. Eu n-o să plătesc niciodată pentru vrea să clarific două lucruri care sunt 
şantaj. Nu sunt candidat, nu sunt ales esenţiale. Aş vrea să punem şi capăt 
public, n-am fost ales de cetăţeni. Am zvonurilor care circulă în acest oraş pitoresc, 
obligaţia să verific banii Consiliului plin de oameni inimoşi. În primul rând, 
Judeţean. Că mă atacă unul sau altul, nu mă noctura de pe Giuleşti nu ne-a costat nimic. 
interesează! Cât sunt la club, vă spun Ea vine cu valoare zero. În urma discuţiilor 
garantat că nu vor avea acces la bani” a mai purtate de domnul preşedinte Iliuţă cu 
afirmat Eduard Grama.conducerea CS Rapid, nocturna a fost 

demontată şi va fi adusă la Călăraşi şi 
fim alături de echipă şi s-aveţi încrederea că sunt obiectivele. Această bază va fi ulterior montată pe banii Consiliului „N-a putut să justifice 56  banii pe care-i alocăm sunt exclusiv pentru destinată performanţei. Că vom fi noi sau Judeţean. Repet, nocturna nu a fost 
copii şi juniori, pentru realizarea de nu, copiii noştri vor face performanţă! de mii de lei”cumpărată de Consiliul Judeţean.
investiţii. Bugetul se va diminua dar va fi Citeam deunăzi că la ce ne-ar mai trebui 

În al doilea rând au fost multe afirmaţii unul care va asigura continuarea nocturnă dacă echipa a retrogradat. Noi Eduard Grama nu „l-a menajat” nici pe 
gratuite făcute pe seama salariilor performanţei. Mergem înainte ca să trebui să facem, repet, o bază sportivă Dumitru Chirilă, directorul CSM Călăraşi care 
fotbaliştilor şi a staffului tehnic, banii care ar promovăm în liga 1.” competitivă. Vă spun că nu am avut copii şi deţine, în proprietate, terenul sintetic de 
fi provenit din bugetul Consiliului Judeţean. juniori, nu am avut antrenori motivaţi. Erau fotbal, situat în spatele terenului central şi 

Grama a mai menţionat că oricine este Este o informaţie falsă pentru că banii au plătiţi, în schimb, la 3 luni. Întrebarea e realizat în urmă cu câşţiva ani de Primăria 
interesat poate intra în posesia documentelor venit EXCLUSIV din drepturile TV, bani care simplă: Unde sunt banii alocaţi clubului în Călăraşi. În opinia sa, Chirilă s-ar fi opus în 
contabile ca să verifice modul în care s-au au fost gestionaţi foarte bine. Acest club, 2014, 2015, 2016, 2017? Cred că o să aflăm câteva rânduri ca acel teren să fie utilizat şi 
cheltuit resursele financiare al Dunării în înfiinţat cu mulţi ani în urmă, a beneficiat de acum. Dosarele sunt la Poliţie. Toată lumea-i de copiii şi juniorii AFC Dunărea 2005 
campionat. „Oricând putem pune la acelaşi buget dar cu performanţe greu de mulţumită, eu sunt cel mai fericit. Nu cumva Călăraşi. „În spatele terenului de fotbal, 
dispoziţie documentele. Toate cheltuielile imaginat, pentru Călăraşi, în liga a 3-A. Dar cei care azi ne critică au reminiscenţe există un teren sintetic care aparţine CSM 
sunt transparente, toate plăţile sunt făcute la momentul respectiv era linişte, toată din...cele 2 tone de banane facturate pe Călăraşi. Am discutat la MTS iar 
prin conturi bancare. Deci, totul este la lumea era mulţumită” a spus Edi Grama care lună? Transformaţi din consumatori de disponibilitatea domnului Chirilă nu există. 
vedere. S-a vorbit despre comisioane a continuat „Când am venit prima oară la banane în scriitori profesionişti. Noi am Un domn Chirilă, aflat la CSM, cu un buget 
plătite. Nu există bani plătăţi pentru aşa stadion s-a spus că nu ştiam nici măcar unde schimbat regulile în 2017. Atunci, la AFC până în 2017 de 15 miliarde de lei vechi 
ceva. Nu există sume cheltuite pe transferuri e stadionul. Nu sunt pasionat de fotbal şi n- Dunărea plăţile către jucători se făceau din doar din partea Consiliului Judeţean. Dânsul 
de jucători. Repet, salariile jucătorilor au am venit să fac performanţă ca persoană casieria unităţii. Să ne aducem aminte, în ne şantajează, trimiţând diverse persoane să 
fost acoperite din sumele primite din fizică. Sunt trimisul Consiliului Judeţean documentele din 2016 să identificăm lunile dea copiii afară că trebuie să plătim chirie. 
drepturile TV!” a mai susţinut Eduard Grama.pentru a gestiona banii şi pentru a arăta în care erau ridicaţi cash 1 milion de lei. Cine Domnul Chirilă a ajuns la o vârstă la care ar 

călărăşenilor că se poate face performanţă şi a ridicat aceşti bani? Strigăm hoţii când noi trebui să facă un pas în lateral şi să lase loc „Vom arăta că se poate face o cu sume mult mai mici decât au fost alocate suntem hoţi? Hai să le clarificăm!” a mai tinerilor. I-am şi spus, între patru ochi, că nu 
echipei în anii 2014,2015 şi 2016. Dacă la spus Edi Grama care a continuat „Să vă dau se închide CSM-ul dacă pleacă acasă. Am dat bază sportivă competitivă”
nivelul anului 2015, salariile jucătorilor erau un exemplu. Medicamentele şi suplimentele de la Consiliul Judeţean 100 de mii de lei şi 
de 2000 de lei dar bugetul alocat era identic Reprezentantul Consiliului Judeţean a mai pentru efort costau atunci 70 de mii de lei când am luat dosarul l-a puricat, n-a putut 
cu cel din 2017 şi asta vi se pare afirmat că investiţiile realizate vizează crearea lunar. În liga a 3-a! Acum în liga 1, să justifice 56 de mii de lei” a răbufnit 
normalitate, atunci ne repliem la 2015 unei baze sportive competitive care să creeze cheltuielile au fost de 2000 de lei la 3 luni. Eduard Grama.

Preşedintele Consiliului Judeţean, Vasile stadionul municipal, clipe istorice la care 
Iliuţă, a declarat astăzi prin intermediul nici nu am visat vreodată. Eu continui să 
unei postări pe pagina oficială a Consiliului cred în Dan Alexa, are toată susţinerea mea 
Judeţean că a ajuns la un nou acord cu Dan pentru a rămâne la echipă. Şi-a asumat 
Alexa care va conduce Dunărea şi în eşecul retrogradarii, este curtat de echipe 
sezonul viitor al ligii a 2-a. "Dan Alexa mari... Şi când are inspiraţie şi când mai 
rămâne profesionistul care ne-a adus greşeşte, Alexa este al nostru. Sunt convins 
bucuria intrării în Liga 1. Datorită acestui că vom reveni în prima linie a fotbalului 
om, am trăit momente de bucurie pe românesc", a precizat Vasile Iliuţă.

E. Grama: Am obligaţia să verific banii Consiliului Judeţean. 
Cât sunt la club, vă spun, garantat, că nu vor avea acces la bani!

V. Iliuţă: Dan Alexa este al nostru. Sunt convins că 
vom reveni în prima linie a fotbalului românesc!

Dan Alexa nu va părăsi Călăraşiul, primind în s-au băgat. Îmi spunea cineva că pe 
continuare „încredere” din partea Facebook a apărut şi faptul că la echipă     
reprezentantului principalului finanţator s-ar fi băgat Edi Grama sau Florin Brişan. 
Consiliului Judeţean, Vasile Iliuţă. Miercuri, Nişte prostii! Eu sunt vinovat. Aşa cum am 
Alexa a explicat că rămâne principalul promovat, la fel am retrogradat. Vă rog nu 
responsabil de neîndeplinirea obiectivului: mai acuzaţi pe nimeni. Înţeleg orice reacţie 
salvarea de la retrogradare, făcând şi o dar atât de mult iubesc Călăraşiul încât am 
declaraţie tulburătoare faţă de oamenii pe ţinut morţiş să spun lucrul ăsta. De aceea 
care i-a cunoscut la Călăraşi în cei aproape 2 regret iar durerea este mare. Îmi pare rău 
ani de când se află la timona „galben – de băieţii din galerie, de lume, chiar şi de 
albaştrilor”. cei care m-au înjurat. De ei (n.r. Grama şi 

Brişan) nu mai zic. Au făcut eforturi „Am fost înjurat pe Facebook de familie, de 
supraomeneşti. Au dat aproape salariile la copii, spunân despre mine că sunt şi 
timp, au adus jucătorii pe care mi i-am mercenar. Eu? Am avut contractul de la 
dorit. Când nu erau bani, au făcut rost de Astra pe masă şi nu i-am dat curs. Am făcut 
ei. Când le-am spus de o primă, nu s-au dat tot ce a depins de mine ca să pot salva 
la o parte şi au venit cu sume importante. echipa.” a spus Dan Alexa care a continuat 
N-au nicio vină! Nu-i mai înjuraţi pe ei. „Nu sunt ei vinovaţi (arâtând cu mâna spre 
Dacă vreţi să înjuraţi, înjuraţi-mă pe Eduard Grama şi Florin Brişan). Mi-au 
mine!” a spus Dan Alexa.asigurat liniştea iar pe partea tehnică nu   

n Dunărea

Dan Alexa: Iubesc atât de mult Călăraşiul 
încât am ţinut, morţiş, să spun asta!
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mare performanţă. Dunărea revine în 
liga a 2-a, acolo unde va juca şi 
Concordia Chiajna, ultima clasată în 
topul play – out-ului. Hermannstadt 
merge la baraj unde se va duela cu U 
Cluj, într-o dublă manşă pentru o nouă 
prezenţă în liga 1 Betano.

Hermannstadt -  
Dunărea Călăraşi 2-1

Au marcat: Juvhel Tsoumou (85'), Ivan 
Lendric (90+6') / Steliano Filip (77')

Hermannstadt: 1. Cătălin Căbuz – 71. 
Alexandru Măţel, 30. Alexandru Dandea, 
4. Ionuţ Stoica, 87. Florin Acsinte (23. 
Sergiu Popovici, 65') - 5. Răzvan Dâlbea, 
44. Lucian Dumitriu – 7. Ionuţ Petrescu, 
9. Juvhel Tsoumou, 17. Daniel Tătar – 89. 
Ştefan Blănaru (24. Ivan Lendric, 75')

Rezerve: 12. Toma Niga – 28. Loren Niţă, minutul 67, mingea trimisă din careu S. Sibienii de la FC Hermannstadt   
67. Ilja Antonov, 15. Da Silva Moreira, 26. Popovici, introdus în teren 2 minute mai s-au calificat, până la urmă, la Ruben Sumanariudevreme, fiind respinsă miraculos în 

barajul pentru menţinerea în Liga corner de Straton. Antrenor: Vasile Miriuţă
I de fotbal, după ce au învins-o În minutul 77, Dunărea a deschis scorul. Dunărea: 25. Cătălin Straton – 23. Filip 
pe Dunărea Călăraşi cu scorul de Bourceanu l-a servit ideal pe Steliano Gligorov (4. Selim Ben Djemia, 75'), 17. 
2-1 (0-0), duminică seara, pe Filip care din vole a reluat direct în plasa Alin Dobrosavlevici, 24. Srgian Luchin, 

porţii lui Căbuz. 27. Gaston Mendy – 26. Gabi Enache, 5. Stadionul Municipal din Sibiu, 
Gabi Simion, 55. Alexandru Bourceanu, Sibienii n-au cedat presând şi mai mult într-o partidă din etapa a 14-a a 
77. Steliano Filip (89. Georgian Honciu, poarta lui Straton care avea să cedeze în fazei play-out a Ligii I de fotbal, 
80') – 9. Najib Ammari, 97. Daniel Benzar minutul 85. Tsoumou a reluat cu capul ultima a sezonului. (21. Hamidou Keyta, 90+4').din corner de lângă fundaşii noştrii 

lăsându-l fără replică pe bravul nostru Rezerve: 33. Nicolai Calancea – 28. Partida care a început cu o întârziere de 
portar. Ştefan Vlădoiu, 88. Ianis Stoica, 10. 30 de minute din cauza ploii abundente 
Finalul a fost unul foarte tensionat, Valentin Munteanucare a inundat suprafaţa de joc, a avut 
atacantul gazdelor, Ştefan Blănaru, care un final dramatic. Prima parte s-a Antrenor: Dan Alexa
fusese înlocuit, primind cartonaş roşu în încheiat aşa cum a început, 0-0, deşi 

Au arbitrat: Ovidiu Haţegan (Arad) - min. 90+4, pentru bruscarea lui Daniel gazdele n-au avut nici un şut pe spaţiul 
Octavian Şovre (Satu Mare) şi Sebastian Benzar, în timp ce antrenorul Ddunării, porţii iar echipa noastră şi-a trecut în 
Gheorghe (Suceava). Rezervă: Marian Dan Alexa, a fost trimis în tribună.cont 3 ocazii clare prin Ammari (28, 45) 
Barbu (Făgăraş). Observatori: Nicolae 

şi G. Enache (44). Incredibilul se produce în al 6-lea minut Grigorescu (Timişoara) şi Eduard 
al prelungirilor. Sibienii au marcat golul Startul părţii secunde a aparţinut tot Alexandru (LPF – Ploieşti).
victoriei prin croatul Ivan Lendric care a Dunării care a irosit o bună oportunitate 

Cartonaşe galbene: S. Popovici (90+4) / împins balonul în poartă din câţiva metri, prin G. Enache în minutul 53, balonul 
G. Enache (53), F. Gligorov (57), A. la centrarea lungă a lui Petrişor Petrescu.fiind reţinut de Căbuz.
Bourceanu (58), G. Honciu (81), A. Gazdele, care n-aveau la îndemână decât Bucurie enormă pentru gazde, tristeţe 
Dobrosavlevici (82), St. Filip (90+4)varianta victoriei pentru a merge la imensă pentru suporterii călărăşeni care 
Cartonaşe roşii: Şt. Blănaru (90+4)baraj, au ratat deschiderea scorului în au fost la câteva secunde distanţă de o  

n PLAY-OUT / Et. 14: Hermannstadt - Dunărea 2-1

Clasament Play-out
1. Gaz Metan Mediaş 14 10 2 2 25-9 48

2. FC Botoşani 14 8 2 4 18-9 44

3. Dinamo Bucureşti 14 8 3 3 16-7 43

4. FC Voluntari 14 5 5 4 14-16 31

5. Politehnica Iaşi 14 3 5 6 12-18 31

6. Hermannstadt 14 2 5 7 9-19 27

7. Dunărea Călăraşi 14 3 4 7 8-18 25

8. Concordia Chiajna 14 2 4 8 17-23 16

Politehnica Iaşi -  FC Botoşani 0-2

Au marcat: A. Burcă (48), M. Holzman (68)

Dinamo Bucureşti - FC Voluntari 0-0

FC Hermannstadt - Dunărea Călăraşi 2-1

Au marcat: Tsoumou (85'), Lendric (90+6') / St. Filip 
(77')

Gaz Metan Mediaş  - Concordia Chiajna 3-1

Au marcat: M. Rondon (2, 5), Yazalde (36) / N. 
Gorobsov (45)

Etapa  a 14-a / Rezultate

La câteva zile distanţă de la înţeleg pe cei care m-au 
eşecul de la Sibiu care a înjurat, nu le port ranchiună. 
coincis cu retrogradarea Am auzit, că n-am Facebook, 
Dunării în liga a 2-a, de o reacţie vehementă la 
antrenorul Dan Alexa a făcut, adresa oamenilor care 
miercuri, o serie de declaraţii conduc această echipă. Vreau 
în cadrul unei conferinţe de să fie lucrurile clare. Nimeni 
presă, subliniind că singurul n-are nicio vină. Şi o spun cu 
responsabil de această toată responsabilitatea. 
contraperfomanţă este el Oamenii de lângă echipă au 
însuşi. „Mi s-a părut normal încercat să asigure condiţii 
să am o reacţie după acest cât mai bune. Vinovatul sunt 
eşec. Am vrut să vin în faţa eu! Am ridicat nivelul acum 
dumneavoastră pentru a-mi un an şi trebuia să ne 
asuma această retrogradare. 

menţinem acolo. N-am nici 
Sunt anumite circumstanţe 

un fel de supărare, înţeleg 
dar nu mai contează. M-am 

totul. Sunt dezamăgit şi ca 
simţit datorii faţă de domnii 

antrenor. După un început care au făcut mari eforturi ca 
bun de carieră, o astfel de lucrurile să meargă bine. Am mulţumesc lui Florin (n.r. cu foarte mulţi jucători 
retrogradare înseamnă avut sprijin din partea Florin Brişan, preşedinte străini, nou-veniţi. Am reuşit 
enorm. Sufăr şi probabil că conducerii, din partea executiv) pentru că împreună să am linişte din acest punct 
aşa va fi mult timp de acum găleriei căreia îi mulţumesc am plecat la drum acum 2 de vedere, lucru rar întâlnit 
încolo. Dar vreau să fiţi din suflet şi a dumneavoastră ani, lui Vasile Iliuţă pentru că în România” a spus Dan Alexa 
convinşi că am făcut tot ce a (mass – media locală) pentru n-a fost problemă pe care să care a mai adăugat că nu le 
depins de mine ca să că am simţit tot timpul că aşi n-o rezolve, lui Edi Grama cu poartă ranchiună celor care l-
reuşim.” a mai afirmat fost pozitivi. Retrogradarea care am avut o colaborare au criticat sau l-au înjurat în 
tehnicianul „galben – asta e a lui Dan Alexa. Sigur, foarte bună în ultimul timp. urma rezultatelor slabe 
albaştrilor” care-şi va mi-aş fi dorit şi eu să am un Eforturile au fost mari pentru obţinute de elevii săi. 
continua mandatul şi în buget mai mare să aduc alţi că nu-i uşor să ţii o echipă în „Dezamăgirea a început de 

liga 1, cu cel mai mic buget, sezonul viitor.jucători. Ţin foarte mult să-i când am fost înjurat. Îi 

Dunărea Călăraşi a retrogradat în liga a 2-a însă 
conducerea executivă a dat  asigurări că echipa se va 
alinia la startul viitoarei ediţii de campionat cu gândul la 
promovare. „Ne pare rău că i-am dezamăgit pe 
suporteri, pe finanţatori dar viaţa merge mai departe. 
Ne-am întors în liga a 2-a şi dorim s-o luăm de la capăt 
şi să ne luptăm, în continuare, pentru promovare în 
sezonul viitor. Din câte am discutat cu principalul 
nostru finanţator, Consiliul Judeţean, şi dumnealor îşi 
doresc acest lucru. Vom avea sprijinul lor în continuare 
dar şi al celorlaţi sponsori pe care i-am avut în liga 1 cu 
excepţia Fortuna. Va veni o altă firmă care să ne 
sprijine în L2. Ceilalţi sponsori şi-au exprimat, aşadar, 
dorinţa de a continua colaborarea şi anul viitor inclusiv 
cu cei din partea de panotaj care constituie o sursă de 
venit.” a declarat miercuri în cadrul unei conferinţe de 
presă preşedintele Florin Brişan care s-a referit şi la 
modificările iniţiate până acum la nivelul lotului. „Sunt 
jucători care au plecat deja, alţii o vor face în perioada 
imediat următoare. Erau la final de contract scadent la 
30 iunie. Am avut şi câţiva jucători împrumutaţi iar din 
actualul lot câţiva şi-au exprimat dorinţa de a rămâne. 
Deci putem forma osatura echipei care să evolueze cu 
succes în L2. Urmează să copmpletăm lotul, acţiune 
care se va realiza în zilele următoare” a mai spus 
Brişan.

Cel mai prolific jucător al Dunării în sezonul 2018-2019 
al ligii 1 Betano a fost Mediop Ndiaye. Atacantul 
senegalez de 28 de ani a marcat nu mai puţin de 6 
goluri, el fiind urmat de Najib Ammari cu 3 reuşite.

Locul 3 cu câte 2 goluri fiecare e ocupat de Bodo Kanda, 
Gabi Iancu, Georgian Honciu şi Alin Dobrosavlevici.

Pe lista marcatorilor mai figurează Hamidou Keyta, 
Daniel Benzar, Srgian Luchin, Steliano Filip, Silviu Pană şi 
Valentin Alexandru.

În cele 26 de runde ale sezonului regulat, „galben – 
albaştrii” au marcat 16 goluri, primind 25. În play – out, 
elevii lui Dan Alexa au înscris 8 goluri în cele 14 etape 
disputate încasând, în schimb, 18.

Ar fi fost prea frumos!

Dan Alexa: Îmi asum 
această retrogradare!

Mediop Ndiaye, 
golgeterul Dunării!

Fl. Brişan: O luăm de la 
capăt şi ne luptăm 
pentru promovare!

pentru „normalitate”. Să nu uităm că aici nu un cadru pentru performanţă în rândul Unde sunt banii? A venit clipa ca fiecare Retrogradarea Dunării în liga a 2-a, 
existau canalizare, vestiare. Acest imobil în copiilor şi juniorilor. „Vom arăta că se poate „personaj” care a condus echipa în liga a 3-după doar un singur sezon petrecut 
care ţinem conferinţa de presă era face o bază sportivă pentru că nu a existat a, liga a 2-a să înţeleagă că nu se mai poate. pe prima scenă fotbalistică a ţării, a 
insalubru. Nu aveam grupe de copii şi aşa ceva la Călăraşi. Nu s-a investit nici un Gata, totul s-a oprit! Nu mai au acces la 

stârnit un val de furie în spaţiul juniori. Acum avem 160 de copii. Emulaţia s- leu până să vină Consiliul Judeţean prin bani, nu vor avea acces nici la invitaţii 
virtual. Călărăşenii s-au dezlănţuit pe a creat, prin urmare. Cred că toţi ar trebui să preşedintele Iliuţă care a spus răspicat care Pentru că aceşti „suporteri” vehemenţi, 

cunoscători de fotbal sunt primii care sunau Facebook lansând o serie de acuze 
pentru invitaţii. Iar biletul costa 5 lei! Lumea nu doar la adresa jucătorilor sau a 
nu identifică stadionul cu preşedintele antrenorului Dan Alexa, în 
clubului Brişan ci cu Grama. De ce? Pentru 

colimatorul lor intrând şi Eduard că ceream să se plătească biletele. Cei care 
Grama. Directorul Direcţiei cereau invitaţii, în liga a 2-a vor plăti bilete. 

Se vor schimba regulile jocului!”Dezvoltare din cadrul Consiliului 
Judeţean, instituţie care l-a şi trimis 

„Nu voi plăti pentru şantaj”pe lângă stafful executiv să 
Directorul Direcţiei Dezvoltare a mai avut un urmărească modul de cheltuire a 
mesaj pentru cei care l-au blamat, cu sumelor investite, a fost supus unui 
precădere, în spaţiul virtual. „Haideţi să nu adevărat tir de acuze, care mai de 
mai facem acuzaţii: A luat Grama 

care lipsite de adevăr. comisioane, a luat Grama banii de la 
Consiliul Judeţean şi i-a dus la club dar nu Miercuri, Edi Grama a dat o replică tăioasă 
ştie să-i gestioneze. Nu! Cei care fac acuzaţii, celor care „l-au înjurat” absolut nemeritat, 
au gestionat clubul. Cei care primeau bani demontând toate acuzaţiile legate de 
erau plătiţi pe factură ca lucrurile să fie cheltuirea nejudicioasă a banului public. „Aş 
acoperite. Eu n-o să plătesc niciodată pentru vrea să clarific două lucruri care sunt 
şantaj. Nu sunt candidat, nu sunt ales esenţiale. Aş vrea să punem şi capăt 
public, n-am fost ales de cetăţeni. Am zvonurilor care circulă în acest oraş pitoresc, 
obligaţia să verific banii Consiliului plin de oameni inimoşi. În primul rând, 
Judeţean. Că mă atacă unul sau altul, nu mă noctura de pe Giuleşti nu ne-a costat nimic. 
interesează! Cât sunt la club, vă spun Ea vine cu valoare zero. În urma discuţiilor 
garantat că nu vor avea acces la bani” a mai purtate de domnul preşedinte Iliuţă cu 
afirmat Eduard Grama.conducerea CS Rapid, nocturna a fost 

demontată şi va fi adusă la Călăraşi şi 
fim alături de echipă şi s-aveţi încrederea că sunt obiectivele. Această bază va fi ulterior montată pe banii Consiliului „N-a putut să justifice 56  banii pe care-i alocăm sunt exclusiv pentru destinată performanţei. Că vom fi noi sau Judeţean. Repet, nocturna nu a fost 
copii şi juniori, pentru realizarea de nu, copiii noştri vor face performanţă! de mii de lei”cumpărată de Consiliul Judeţean.
investiţii. Bugetul se va diminua dar va fi Citeam deunăzi că la ce ne-ar mai trebui 

În al doilea rând au fost multe afirmaţii unul care va asigura continuarea nocturnă dacă echipa a retrogradat. Noi Eduard Grama nu „l-a menajat” nici pe 
gratuite făcute pe seama salariilor performanţei. Mergem înainte ca să trebui să facem, repet, o bază sportivă Dumitru Chirilă, directorul CSM Călăraşi care 
fotbaliştilor şi a staffului tehnic, banii care ar promovăm în liga 1.” competitivă. Vă spun că nu am avut copii şi deţine, în proprietate, terenul sintetic de 
fi provenit din bugetul Consiliului Judeţean. juniori, nu am avut antrenori motivaţi. Erau fotbal, situat în spatele terenului central şi 

Grama a mai menţionat că oricine este Este o informaţie falsă pentru că banii au plătiţi, în schimb, la 3 luni. Întrebarea e realizat în urmă cu câşţiva ani de Primăria 
interesat poate intra în posesia documentelor venit EXCLUSIV din drepturile TV, bani care simplă: Unde sunt banii alocaţi clubului în Călăraşi. În opinia sa, Chirilă s-ar fi opus în 
contabile ca să verifice modul în care s-au au fost gestionaţi foarte bine. Acest club, 2014, 2015, 2016, 2017? Cred că o să aflăm câteva rânduri ca acel teren să fie utilizat şi 
cheltuit resursele financiare al Dunării în înfiinţat cu mulţi ani în urmă, a beneficiat de acum. Dosarele sunt la Poliţie. Toată lumea-i de copiii şi juniorii AFC Dunărea 2005 
campionat. „Oricând putem pune la acelaşi buget dar cu performanţe greu de mulţumită, eu sunt cel mai fericit. Nu cumva Călăraşi. „În spatele terenului de fotbal, 
dispoziţie documentele. Toate cheltuielile imaginat, pentru Călăraşi, în liga a 3-A. Dar cei care azi ne critică au reminiscenţe există un teren sintetic care aparţine CSM 
sunt transparente, toate plăţile sunt făcute la momentul respectiv era linişte, toată din...cele 2 tone de banane facturate pe Călăraşi. Am discutat la MTS iar 
prin conturi bancare. Deci, totul este la lumea era mulţumită” a spus Edi Grama care lună? Transformaţi din consumatori de disponibilitatea domnului Chirilă nu există. 
vedere. S-a vorbit despre comisioane a continuat „Când am venit prima oară la banane în scriitori profesionişti. Noi am Un domn Chirilă, aflat la CSM, cu un buget 
plătite. Nu există bani plătăţi pentru aşa stadion s-a spus că nu ştiam nici măcar unde schimbat regulile în 2017. Atunci, la AFC până în 2017 de 15 miliarde de lei vechi 
ceva. Nu există sume cheltuite pe transferuri e stadionul. Nu sunt pasionat de fotbal şi n- Dunărea plăţile către jucători se făceau din doar din partea Consiliului Judeţean. Dânsul 
de jucători. Repet, salariile jucătorilor au am venit să fac performanţă ca persoană casieria unităţii. Să ne aducem aminte, în ne şantajează, trimiţând diverse persoane să 
fost acoperite din sumele primite din fizică. Sunt trimisul Consiliului Judeţean documentele din 2016 să identificăm lunile dea copiii afară că trebuie să plătim chirie. 
drepturile TV!” a mai susţinut Eduard Grama.pentru a gestiona banii şi pentru a arăta în care erau ridicaţi cash 1 milion de lei. Cine Domnul Chirilă a ajuns la o vârstă la care ar 

călărăşenilor că se poate face performanţă şi a ridicat aceşti bani? Strigăm hoţii când noi trebui să facă un pas în lateral şi să lase loc „Vom arăta că se poate face o cu sume mult mai mici decât au fost alocate suntem hoţi? Hai să le clarificăm!” a mai tinerilor. I-am şi spus, între patru ochi, că nu 
echipei în anii 2014,2015 şi 2016. Dacă la spus Edi Grama care a continuat „Să vă dau se închide CSM-ul dacă pleacă acasă. Am dat bază sportivă competitivă”
nivelul anului 2015, salariile jucătorilor erau un exemplu. Medicamentele şi suplimentele de la Consiliul Judeţean 100 de mii de lei şi 
de 2000 de lei dar bugetul alocat era identic Reprezentantul Consiliului Judeţean a mai pentru efort costau atunci 70 de mii de lei când am luat dosarul l-a puricat, n-a putut 
cu cel din 2017 şi asta vi se pare afirmat că investiţiile realizate vizează crearea lunar. În liga a 3-a! Acum în liga 1, să justifice 56 de mii de lei” a răbufnit 
normalitate, atunci ne repliem la 2015 unei baze sportive competitive care să creeze cheltuielile au fost de 2000 de lei la 3 luni. Eduard Grama.

Preşedintele Consiliului Judeţean, Vasile stadionul municipal, clipe istorice la care 
Iliuţă, a declarat astăzi prin intermediul nici nu am visat vreodată. Eu continui să 
unei postări pe pagina oficială a Consiliului cred în Dan Alexa, are toată susţinerea mea 
Judeţean că a ajuns la un nou acord cu Dan pentru a rămâne la echipă. Şi-a asumat 
Alexa care va conduce Dunărea şi în eşecul retrogradarii, este curtat de echipe 
sezonul viitor al ligii a 2-a. "Dan Alexa mari... Şi când are inspiraţie şi când mai 
rămâne profesionistul care ne-a adus greşeşte, Alexa este al nostru. Sunt convins 
bucuria intrării în Liga 1. Datorită acestui că vom reveni în prima linie a fotbalului 
om, am trăit momente de bucurie pe românesc", a precizat Vasile Iliuţă.

E. Grama: Am obligaţia să verific banii Consiliului Judeţean. 
Cât sunt la club, vă spun, garantat, că nu vor avea acces la bani!

V. Iliuţă: Dan Alexa este al nostru. Sunt convins că 
vom reveni în prima linie a fotbalului românesc!

Dan Alexa nu va părăsi Călăraşiul, primind în s-au băgat. Îmi spunea cineva că pe 
continuare „încredere” din partea Facebook a apărut şi faptul că la echipă     
reprezentantului principalului finanţator s-ar fi băgat Edi Grama sau Florin Brişan. 
Consiliului Judeţean, Vasile Iliuţă. Miercuri, Nişte prostii! Eu sunt vinovat. Aşa cum am 
Alexa a explicat că rămâne principalul promovat, la fel am retrogradat. Vă rog nu 
responsabil de neîndeplinirea obiectivului: mai acuzaţi pe nimeni. Înţeleg orice reacţie 
salvarea de la retrogradare, făcând şi o dar atât de mult iubesc Călăraşiul încât am 
declaraţie tulburătoare faţă de oamenii pe ţinut morţiş să spun lucrul ăsta. De aceea 
care i-a cunoscut la Călăraşi în cei aproape 2 regret iar durerea este mare. Îmi pare rău 
ani de când se află la timona „galben – de băieţii din galerie, de lume, chiar şi de 
albaştrilor”. cei care m-au înjurat. De ei (n.r. Grama şi 

Brişan) nu mai zic. Au făcut eforturi „Am fost înjurat pe Facebook de familie, de 
supraomeneşti. Au dat aproape salariile la copii, spunân despre mine că sunt şi 
timp, au adus jucătorii pe care mi i-am mercenar. Eu? Am avut contractul de la 
dorit. Când nu erau bani, au făcut rost de Astra pe masă şi nu i-am dat curs. Am făcut 
ei. Când le-am spus de o primă, nu s-au dat tot ce a depins de mine ca să pot salva 
la o parte şi au venit cu sume importante. echipa.” a spus Dan Alexa care a continuat 
N-au nicio vină! Nu-i mai înjuraţi pe ei. „Nu sunt ei vinovaţi (arâtând cu mâna spre 
Dacă vreţi să înjuraţi, înjuraţi-mă pe Eduard Grama şi Florin Brişan). Mi-au 
mine!” a spus Dan Alexa.asigurat liniştea iar pe partea tehnică nu   

n Dunărea

Dan Alexa: Iubesc atât de mult Călăraşiul 
încât am ţinut, morţiş, să spun asta!
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