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Mostiştea Ulmu este cea mai bună 
echipă a sezonului 2018 – 2019. 
După ce a cucerit titlul de 
campioană câştigând şi barajul de 
promovare în liga a 3-a, echipa 
patronată de Vasile Tîrşolea a intrat 
şi în posesia Cupei României – faza 
judeţeană. 

Sâmbătă seară, Mostiştea a dispus cu 4-1 de 
ACS Roseţi chiar pe terenul acesteia. 
Golurile au fost marcate de Nicuşor 
Romanescu (minutele 20, 73 şi 89), el fiind 
desemnat şi „cel mai bun jucător” al finalei 
şi Costi Alexe (62), „onoarea” gazdelor fiind 
salvată de Florin Perlea, în minutul 77. 
Victorie fără dubii pentru Mostiştea care-şi 
trece-n cont eventul, performanţă pe care 
au mai realizat-o în ultimii ani Agricola 
Borcea (2017) şi Înainte Modelu (2014)!
Câştigătoarea trofeului se va alinia şi la Emil Lambă (cpt.), 17. Alexandru Caragea, 2. Perlea, 14. Marius Simion (18. Nelu Oprea, 
startul ediţiei naţionale a Cupei României. Nicuşor Filip – 8. Alexandru Mihai, 9. 84'), 11. Cristian Bărăscu (Alexandru 
Felicitări învingătorilor dar şi învinşilor care Constantin Alexe, 3. Saron Chirică (18. Vasilică, 78'), 9. Alin Nicolescu. Rezerve: 13. 
au oferit împreună un spectacol agreabil Valentin Radu, 90'), 7. Ionuţ Oprea (20. Marian Mănuş, 16. Costel Sbîrcea, 6. 
„gustat” de circa 200 de iubitori ai Cristian Velicu, 90')– 11. Bogdan Chirică, 10. George Poenaru.
fotbalului călărăşean. Nicuşor Romanescu (16. Cosmin Neagu, Antrenor: Gheorghe Ioniţă

90'). Rezerve: 6. Silviu Radu. Au arbitrat: Marius Leca – Ştefan Tudor, Mostiştea Ulmu - ACS Antrenor: Mihai Ionescu Valerian Toma. Rezervă: Mihăiţă 
ACS: 1. Marian Crăciun (12. Alexandru Drăgănescu.Roseţi 4-1 (1-0)
Căciularu, 67') – 15. Ionuţ Crăciun (17. Observator: Iulian BobeicăAu marcat: Nicuşor Romanescu (20, 73, 89), 
Marian Apostol, 75'), 5. Daniel Chiriţă, 4. Cartonaşe galbene: R. Bodeanu (44), D. Constantin Alexe (62) / Florin Perlea (77)
Florentin Cotitu, 2. Aurelian Florea, 3. Chiriţă (49), M. Simion (14) / S. Chirică (34), Mostiştea: 40. Laurenţiu Constantin (31. 
Răducu Bodeanu, 7. Marius Ţeicu, 10. Florin Al. Caragea (47)Răzvan Matei, 90') – 5. Ovidiu Grigorie, 26. 

O discuţie care într-adevăr m-a Directorul Direcţiei Dezvoltare, început la CJ să fie pe cel puţin 2 şi de la care putem învăţa foarte urma discuţiilor purtate cu acest 
fascinat a fost cea purtată cu ani. multe lucruri. Este o mare frustrare tandem,  păstrăm şanse evidente Eduard Grama, “trimis” de 
profesorului Pustai, un om modest, pentru mine că acest club a fost pentru o revenire în L1?Când a avut loc ultima discuţie Consiliul Judeţean să 
inteligent şi extrem de aplicat. L- condus de oameni care au înşelat cu domnul Cristian Pustai?monitorizeze modul de Aşa cum a declarat şi preşedintele 
am întrebat la un moment dat de opinia publică mimând Au fost discuţii aproape zi de zi cheltuire a sumelor aprobate Vasile Iliuţă ne gândim în primul 
suma care ar fi necesară pentru performanţa.începând cu 18 iunie iar negocierile rând la o revenire în Liga 1 dar în de CJ în cadrul AFC Dunărea salariile jucătorilor şi membrilor s-au închis duminică, în jurul Edi Grama a fost găsit „vinovat” acelaşi timp ne gândim la un 2005 Călăraşi, dezvăluie modul staff-ului tehnic. Foarte calm a prânzului. Sunt convins că alegerea de retrogradare. Îl facem proiect pe termen lung. în care au decurs negocierile cerut un pix şi o foaie schiţând un domnului Pustai este cea mai bună responsabil şi pentru  Preşedintele Vasile Iliuţă sprijină pentru stabilirea antrenorului repromovare? echipa de fotbal şi va continua cu care gruparea de la malul 

Acest club a reprezentat şi proiectul Dunărea Călăraşi. Sunt 
Borcei va demara lupta pentru reprezintă un punct de atracţie convins că suporterii şi susţinătorii 
revenirea în liga 1. Grama, financiară. Faptul că împreună cu echipei vor fi alături de noi şi 
votat recent de consilierii preşedintele Vasile Iliuţă am împreună vom reuşi tot ceea ce ne-
judeţeni ca membru în ordonat în mod clar şi transparent am propus.
Consiliul Director al AFC suma care intră şi iese din club, am În legătură cu investiţiile 

schimbat structura organigramei, Dunărea 2005 Călăraşi, oferă şi preconizate a se realiza la baza 
am responsabilizat personalul detalii în legătură cu investiţiile sportivă de către Consiliul 
administrativ, toate aceste lucruri preconizate a se realiza în Judeţean, aveţi noutăţi?
au creat o stare de disconfort.continuare în incinta 

Proiectul început de preşedintele Sunt vinovat de retrogradarea Complexului Sportiv Dunărea, Vasile Iliuţă privind investiţiile în echipei (aşa cum le place unora să sumele necesare fiind asigurate stadionul Dunărea Călăraşi va spună), sunt vinovat şi de faptul că de instituţia condusă de continua prin montarea nocturnei. Primăria a investit suma de 
preşedintele Vasile Iliuţă. Cei patru stâlpi sunt în incinta 100.000 euro pe un teren care nu-i 

stadionului, lucrările de degivrare aparţine (proprietatea MTS- 
nu sunt lucrări complexe şi vor Domnule Grama, cum au decurs administrarea CSM), sunt vinovat 
dura câteva zile, modernizarea negocierile astea? de faptul că împreună cu 
terenului 2, toate aceste investiţii Negocierile au început odată cu preşedintele Vasile Iliuţă încercăm 
fiind realizate pentru dezvoltarea plecarea lui Dan Alexa şi am avut o să creăm o bază sportivă, dar vreau schelet de 6 jucători (menţionând variantă pentru Dunărea Călăraşi.
sportului la Călăraşi.listă de cel puţin 15 antrenori, să fiu „vinovat” şi de noile decizii de bază) cu care să pornim În paralel cu funcţia de 

antrenori cu care am discutat care se vor lua la club începând cu reclădirea echipei. A continuat prin Vă garantez că echipa Vasile Iliuţă antrenor, au fost iniţiate „căutări” 
împreună cu preşedintele Vasile numirea antrenorului principal şi a a argumenta că nu este oportun ca este o echipă care îşi doreşte ca şi pentru cea de preşedinte 
Iliuţă. Negocierile au fost intense preşedintelui executiv.mâine să avem tot lotul ci să lucrurile să se întâmple ieri şi nu executiv. Până la urmă e un 
având chiar 2-3 întâlniri pe zi la aşteptăm până în septembrie astăzi iar intrarea în normalitate „tandem” venit din zona Mediaş, Chiar astăzi am înaintat unele 
Călăraşi şi Bucureşti. completarea lotului. este ceva firesc şi ne dorim să Pârvulescu- preşedinte executiv şi documente care pot readuce 

lăsăm în urma noastră fapte şi nu Ne-am dorit un om cu experienţă, Pustai- antrenor. clubul în prima Liga şi îmi doresc să Vor fi jucători care nu vor reuşi să 
vorbe pentru că noi toţi am fost şi un antrenor cu CV, un om care fiu „vinovat” şi de acest lucru. încheie contractele dorite cu Eugen Pârvulescu este un 
suntem plictisiţi de vorbe. Atât cunoaşte foarte bine Liga 2 şi     Oamenii trebuie să ştie că îmi cluburile aflate în negociere (Liga 1 conducător cu rezultate în fotbalul 
oamenii care au mimat Liga 1. doresc să fiu „vinovat” de crearea şi Liga 2) şi atunci putem interveni. românesc, un conducător care la 
performanţa cât şi cei care s-au unei academii de fotbal, crearea echipele la care a activat a pus A fost singurul care ne-a convins Discuţiile au început cu Pelici şi s-
agăţat intr-un mod josnic de unei echipe care să promoveze în accent pe dezvoltarea centrului de printr-un singur calcul matematic au încheiat cu Pustai. Între cei doi 
performanţele altora trebuie să Liga 1, crearea unei baze sportive copii şi juniori.că bugetul de care are nevoie este au fost diferite propuneri venite 
plece.performantă.din partea unor oameni de fotbal şi cu cel puţin 40% mai mic decât Personal, ce impresie ţi-au lăsat 

mă refer la Claudiu Niculescu, solicitările primite în celelalte cei doi? E clar că nu o să fim singuri în Am convingerea că putem schimba 
negocieri. Un alt element esenţial Măldărăşanu, Vasile Neagu, competiţia asta. Mai sunt şi alte Oameni cu experienţă, oameni de o generaţie măcar (cel puţin) odată 
l-a constituit dorinţa ca proiectul Panduru, Leo Grozavu. echipe puternice, de tradiţie. În fotbal de care Călăraşiul are nevoie la 30 ani iar acum este momentul.
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Pentru noul sezon al ligii a 2-a, Dunărea va miza, pentru noul sezon 
al ligii a 2-a, pe serviciile portarului Italian, Alessandro Caparco. În 
vârstă de 35 de ani, Caparco a apărat în ultimele două sezoane 
buturile ilfovenilor de la Concordia Chiajna. El a semnat un 
contract valabil până la 30 iunie 2019.
Alessandro Caparco. Portar. Născut pe 7 septembrie 1983 în Italia 
la Moncalieri. După câteva sezoane petrecute în ligile inferioare 
din Italia, Caparco a venit în România în 2010, jucând până în 2012 
la FCSM Târgu Mureş (L1). A urmat un sezon în liga a 2-a la ASA Tg. 
Mureş. Din 2013 joacă pentru CSMS Iaşi până în 2017, bifând 
ultimele 3 stagiuni în L1. În 2017 se transferă la Concordia 
evoluând timp de sezoane în L1 (38 de partide).
A strâns până acum 77 de prezenţe în liga 1, 22, în liga a 2-a şi 5, în 
Cupa Ligii. Este evaluat de www.transfermarkt.ro la 150 de mii de 
euro.

campionatului judeţean de fotbal va debuta Campionatul judeţean va cuprinde 18 Adunarea Generală a membrilor 
sâmbătă, 3 august. Până atunci, potrivit competitoare, printre acestea, destul de AJF Călăraşi se va desfăşura  
calendarului va avea loc sâmbătă, 20 iulie probabil şi cele două echipe care au 

sâmbătă, 20 iulie. O săptămână mai şedinţa de lucru a membrilor Adunării retrogradat din L3, Agricola Borcea şi ACSM 
târziu sunt programate jocurile din Generale în cadrul căreia vor fi abordate o Olteniţa. Ambele speră însă să rămână în 
cadrul primei etape a Cupei serie de chestiuni organizatorice. liga a 3-a, depunând deja cereri de 

reînscriere la Federaţie. Totul depinde de Sâmbătă, 27 iulie vor avea loc şi partidele României – Faza judeţeană 2019 / 
numărul de formaţii care se vor înscrie în din cadrul primei etape a Cupei României – 2020.
competiţie. Faza judeţeană, Ediţia 2019 / 2020.

Puţine zile de vacanţă pentru cei care Cel mai probabil până la finele anului vor fi Startul ediţiei 2019 / 2020 a ligii a 4-a se va 
conduc AJF Călăraşi. Noul sezon al programate minim 2-3 etape din retur.da sâmbătă, 3 august. 

Stadionul din Ciocăneşti a găzduit 
duminica trecută barajul de 
promovare în liga a 4-a. S-au aflat faţă 
în faţă Rapid Răzvani şi Atletico 
Unirea, echipe care au încheiat play – 
off-ul ligii a 5-a pe locul 2 în Seria A, 
respectiv Seria B.

Partida s-a încheiat cu victoria meritată a 
formaţiei Atletico Unirea, scor 3-1, după ce la 
pauză a condus cu 2-0. Atletico devine cea de-
a 3-a echipă din liga a 5-a care va juca din 
sezonul viitor în campionatul judeţean după 
Vulturii Gălbinaşi şi Petrolul Ileana.

Viitoarea ediţie a ligii a 4-a va debuta pe 3 
august.

AJF Călăraşi 

Sezonul 2018 – 2019
n A câştigat campionatul L4, promovând în 
liga a 3-a: Mostiştea Ulmu

Au promovat în L4: Vulturii Gălbinaşi, 
Petrolul Ileana, Atletico Unirea

Au retrogradat în L5: Victoria Lehliu, 
Victoria Dragoş Vodă, Viitorul Plătăreşti, Zarea 
Cuza Vodă

Echipe retrogradate din liga a 3-a care vor 
juca în L4: Agricola Borcea, ACSM Olteniţa

Câştigătoarea Cupei României – Faza 
judeţeană: Mostiştea Ulmu

Campioană juniori U19: Venus 
Independenţa

Ce echipe vor evolua din sezonul 2019 – 
2020 în liga a 4-a: Agricola Borcea, ACSM 
Olteniţa, Dunărea Ciocăneşti, Unirea 
Mânăstirea, Venus Independenţa, Tricolorul 
Jegălia, Dunărea Grădiştea, Victoria Chirnogi, 
Partizan Crivăţ, ACS Roseţi, Progresul 
Fundulea, Steaua Radovanu, Spicul Vîlcelele, 
Viitorul Curcani, Unirea Dragalina, Vulturii 
Gălbinaşi, Petrolul Ileana, Atletico Unirea.
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Mostiştea Ulmu este cea de-a 7 echipă din 
campionatul judeţean care a izbutit în 
ultimii 10 ani să promoveze în liga a 3-a. 

În dublă manşă echipa patronată de Vasile 
Târşolea a trecut de campioana Bucureştiului, 
Carmen. (3-3, la Ulmu, 1-2, în Capitală). Târşolea 
nu e la prima promovare de genul acesta. În 
2010, Phoenix Ulmu, echipă pe care o finanţa, 
reuşea să învingă la baraj campioana Giurgiului, 
CS Nova Force cu scorul de 2-1. 

De atunci şi până acum au mai trecut cu brio de 
baraj, în ordine, Venus Independenţa (2012 – 
echipa nu s-a înscris în competiţie!), Înainte 
Modelu (2014), ACSM Olteniţa (2015), Agricola 
Borcea (2017), ultimele două retrogradând în 
această vară în L4, Venus Indendenţa (2018 – 
echipa nu s-a mai înscris în competiţie!) şi 
desigur, Mostiştea Ulmu.

15.06.2010 CS Nova Force – Phoenix Ulmu 1-2

15.06.2011 Eolica Baia – V. Independenţa 6-3

20.06.2012 CS Agigea – Venus Indendenţa 3-4

19.06.2013 V. Independenţa – CS Corbeanca 2-3

21.06.2014 Înainte Modelu – Petrolul Roata 3-1

20.06.2015 FC Chitila – ACSM Olteniţa 0-3  

(la masa verde)

18.06.2016 TUR Venus – Axiopolis Cernavodă 4-3

25.06.2016 RETUR Axiopolis – Venus 3-0

17.06.2017 TUR D. Giurgiu – Agricola Borcea 2-2

24.06.2017 RETUR Agricola – Dunărea 1-0

23.06.2018 Venus – CS Blejoi 5-1

30.06.2018 RETUR CS Blejoi – Venus 1-1

15.06.2019 TUR M. Ulmu – Carmen Buc. 3-3

22.06.2019 RETUR Carmen – Mostiştea 1-2

 n Baraj promovare Liga a 3-a

Campioană judeţeană de necontestat, Mostiştea a dat la baraj de 
campioana Bucureştiului, Carmen, echipă cu nume de legendă care a 
reuşit să-i ia faţa CSA-ului, creditată de toată lumea fotbalistică cu cele mai 
mari şanse la dobândirea titlului.
În tur, Mostiştea n-a izbutit decât o remiză, la 3 iar returul se anunţa 
extrem de încins. Şi de data asta, credinţa a învins, Mostiştea câştigând cu 
2-1. După 9 ani, Vasile Târşolea e din nou în culmea fericirii. Mostiştea 
calcă pe urmele lui Phoenix, aureolată în 2010 cu promovarea obţinută 
atunci în faţa giurgivenilor de la CS Nova Force (scor 2-1).
Mostiştea a devenit regina incontestabilă a fotbalului călărăşean, ori 
pentru asta principalul „vinovat” este Vasile Târşolea, omul care şi-a hrănit 
cu mulţu bani pasiunea pentru un sport care l-a făcut poate să şi plângă de 
fericire.
Sâmbătă, Târşolea&Mostiştea ţintesc eventul, adică victoria şi în finala 
Cupei României – Faza judeţeană cu ACS Roseţi. Spectacolul, vă asigur, 

După Phoenix, Mostiştea Ulmu este un alt proiect fotbalistic de merită urmărit!
suflet al lui Vasile Târşolea care i-a adus acestuia într-un timp Mostiştea Ulmurelativ scurt multiple satisfacţi. Povestea a început în vara anului 

l Ediţia 2016 / 2017 - Liga a 5-a / Seria A2016 iar 3 ani mai târziu, echipa finanţată în întregime de omul de 
afaceri cu rădăcinile în Ulmu a urcat în L3. 1. Partizan Crivăţ   20 16 2 2 67-18 50

2. Mostiştea Ulmu  20 15 2 3   74-27   47Mostştea a luat-o de jos din L5 reuşind la finele sezonului 2016 – 2017 să 
l Ediţia 2017 / 2018 - Liga a 4-aocupe locul secund în topul Seriei A şi împreună cu Partizan Crivăţ, prima 

în top, să promoveze în liga a 4-a. 1. Venus Independenţa   30 28 2 0   136-29 86

Desigur, au urmat alte pretenţii, alte investiţii. Târşolea şi-a dorit încă 2. Dunărea Ciocăneşti      30 25 2 3   106-36 77
primul an în L4 un sezon de excepţie pentru Mostiştea însă a trebuit să se 3. Mostiştea Ulmu            30 22 4 4   126-27 70
mulţumească doar cu trofeul Cupei României – Faza judeţeană pe care l-a 

l Ediţia 2018 / 2019 - Liga a 4-acucerit la Mânăstirea după o finală tare disputată cu Dunărea Ciocăneşti.
1. Mostiştea Ulmu         32 28 3 1   144-12 87În campionat, Mostiştea n-a ocupat decât locul 3, la ceva distanţă după 
2. Dunărea Ciocăneşti   32 19 7 6     79-41 64Venus şi Dunărea Ciocăneşti, prima devenind pentru a 9-a oară în istorie 

campioană judeţeană. 3. Unirea Mânăstirea    32 18 8 6     90-52 62

Vasile Târşolea n-a disperat şi a luat-o de la capăt. Ştia prea bine că-i va Phoenix Ulmuveni şi lui rândul într-o bună zi. Iar acea zi n-a fost aşa de departe. 
l Baraj promovare L3 – Ediţia 2008 / 2009Încăpăţânarea sa a dat roade. Mostiştea a încheiat sezonul 2018 – 2019 pe 

primul loc cu o linie de clasament care n-a mai lăsat loc de comentarii: 28 Phoenix Ulmu – Viscofil Popeşti Leordeni 2-4
de victorii, 3 egaluri şi doar o singură înfrângere, este bilanţul realizat de l Baraj promovare L3 – Ediţia 2009 / 2010
elevii antrenaţi de Mihai Ionescu, o fostă glorie a Ceahlăulului în anii 80 şi 

Phoenix Ulmu – CS Nova Force Giurgiu 2-190.

E. Grama: Sunt convins că alegerea domnului Pustai 
este cea mai bună variantă pentru Dunărea Călăraşi

Dunărea a obţinut semnătura lui Caparco!

Atacantul iordanian care are şi cetăţenie din septembrie devenind jucătorul celor 
spaniolă, Tha'er Bawab (34 de ani) va de la CS U Craiova. Pe 15 ianuarie 2016 
îmbrăca din sezonul viitor tricoul se transferă la Steaua Bucureşti unde 
„galben – albastru” al Dunării. Fostul joacă până la finalul sezonului. Partea a 
jucător al Gazului, Craiovei, Dinamo, doua a anului 2016 o petrece în Qatar la 
Steaua şi Concordia a semnat un Umm Salal. Din 31 ianuarie şi până pe 4 
contract pe 1 an cu gruparea din B-dul septembrie joacă la Dinamo Bucureşti 
Republicii, 39. Bun venit  şi mult succes după care semnează cu Concordia 
sub tricoul Dunării! Chiajna.
n Tha'er Fayed Bawab. Atacant. S-a Are 168 de partide disputate în liga 1, 
născut pe 1 martie 1985 la Amman marcând 37 de goluri (20 de assisturi). 
(Iordania). Are şi cetăţenie spaniolă. Alte 25 de jocuri, în play – out-ul ligii 1 
Primul său club a fost Real Madrid U19. (4 goluri) şi 17, în play-off-ul ligii 1 (1 
Au urmat apoi Real Madrid C, Real gol). De asemenea are şi 6 partide 
Madrid Castilla, FC Barcelona B, CE L' jucate în Cupa României, marcând un 
Hospitalet, CS Alfaro. gol. Cu Gaz Metan Mediaş a prins 8 

partide în Europa League (2011 / 2012).În vara anului 2010 se transferă în 
România la Gloria Bistriţa. Din februarie A marcat primul gol pentru Concordia în 
2011 şi până în iulie 2014 evoluează la partida cu Dunărea din turul play – out -
Gaz Metan Mediaş lucrând chiar cu ului ligii 1 (scor 3-0), oferind şi pasa de 
antrenorul de azi al Dunării, Cristi gol lui Nivaldo (la 3-0)
Pustai. Este evaluat de site/ul 
În 2014, preţ de două luni se mută în www.transfermarkt.ro la 200 de mii de 
Emiratele Arabe Unite la Ittihad Kalba, euro.

Bawab a devenit jucătorul Dunării!

n AJF Călăraşi

Atletico Unirea 
a promovat în L4!

Ce echipe călărăşene 
au promovat în L3 în 

ultimul deceniu!

Mostiştea a câştigat şi Cupa!

Mostiştea Ulmu, în 3 ani de la „nicăieri” în L3!

n AJF Călăraşi

Noul sezon al ligii a 4-a debutează pe 3 august

Jiu. A mai evoluat la Concordia Se transferă apoi la Concordia 
Chiajna II, Concordia Chiajna (3 (2014 – 2015) bifând şi 3 jocuri 
partide în L1), Rapid Bucureşti şi în L1. În sezonul 2015-2016 
FCSB 2. Este al 3-lea jucător, joacă la Rapid Bucureşti, în liga 
după portarul Alessandro a 2-a. Urmează FCSB 2 (2016 – 
Caparco şi atacantul Tha'er 2017) iar din iulie 2017 îmbracă 
Bawab, care optează pentru preţ de două sezoane tricoul 
Dunărea în această pauză echipei Pandurii Tg. Jiu.
competiţională. “La Mulţi Ani! 

Are 65 de partide disputate în Cristi şi bun venit la Călăraşi!”
Chiar în ziua în care împlineşte liga a 2-a (1 gol marcat), 8, în n Cristian Ştefan Raiciu. S-a 23 de ani, Cristi Raiciu a semnat play . off-ul L2 şi 3, în L1 născut în Bucureşti pe 3 iulie un contract valabil pe un sezon (Concordia).1996 (181 cm). A început să cu posibilitate de prelungire 

joace fotbal la Academia Hagi în Este evaluat de site-ul încă unul cu Dunărea Călăraşi. 
2009. Din 2012 evoluează până www.transfermarkt.ro la 175 de Mijlocaş central, Raiciu a jucat 
în 2014 la Concordia Chiajna I. mii de euroultima oară în L2 la Pandurii Tg. 

Cristi Raiciu se alătură Dunării 
pentru cel puţin un sezon!
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Mostiştea Ulmu este cea mai bună 
echipă a sezonului 2018 – 2019. 
După ce a cucerit titlul de 
campioană câştigând şi barajul de 
promovare în liga a 3-a, echipa 
patronată de Vasile Tîrşolea a intrat 
şi în posesia Cupei României – faza 
judeţeană. 

Sâmbătă seară, Mostiştea a dispus cu 4-1 de 
ACS Roseţi chiar pe terenul acesteia. 
Golurile au fost marcate de Nicuşor 
Romanescu (minutele 20, 73 şi 89), el fiind 
desemnat şi „cel mai bun jucător” al finalei 
şi Costi Alexe (62), „onoarea” gazdelor fiind 
salvată de Florin Perlea, în minutul 77. 
Victorie fără dubii pentru Mostiştea care-şi 
trece-n cont eventul, performanţă pe care 
au mai realizat-o în ultimii ani Agricola 
Borcea (2017) şi Înainte Modelu (2014)!
Câştigătoarea trofeului se va alinia şi la Emil Lambă (cpt.), 17. Alexandru Caragea, 2. Perlea, 14. Marius Simion (18. Nelu Oprea, 
startul ediţiei naţionale a Cupei României. Nicuşor Filip – 8. Alexandru Mihai, 9. 84'), 11. Cristian Bărăscu (Alexandru 
Felicitări învingătorilor dar şi învinşilor care Constantin Alexe, 3. Saron Chirică (18. Vasilică, 78'), 9. Alin Nicolescu. Rezerve: 13. 
au oferit împreună un spectacol agreabil Valentin Radu, 90'), 7. Ionuţ Oprea (20. Marian Mănuş, 16. Costel Sbîrcea, 6. 
„gustat” de circa 200 de iubitori ai Cristian Velicu, 90')– 11. Bogdan Chirică, 10. George Poenaru.
fotbalului călărăşean. Nicuşor Romanescu (16. Cosmin Neagu, Antrenor: Gheorghe Ioniţă

90'). Rezerve: 6. Silviu Radu. Au arbitrat: Marius Leca – Ştefan Tudor, Mostiştea Ulmu - ACS Antrenor: Mihai Ionescu Valerian Toma. Rezervă: Mihăiţă 
ACS: 1. Marian Crăciun (12. Alexandru Drăgănescu.Roseţi 4-1 (1-0)
Căciularu, 67') – 15. Ionuţ Crăciun (17. Observator: Iulian BobeicăAu marcat: Nicuşor Romanescu (20, 73, 89), 
Marian Apostol, 75'), 5. Daniel Chiriţă, 4. Cartonaşe galbene: R. Bodeanu (44), D. Constantin Alexe (62) / Florin Perlea (77)
Florentin Cotitu, 2. Aurelian Florea, 3. Chiriţă (49), M. Simion (14) / S. Chirică (34), Mostiştea: 40. Laurenţiu Constantin (31. 
Răducu Bodeanu, 7. Marius Ţeicu, 10. Florin Al. Caragea (47)Răzvan Matei, 90') – 5. Ovidiu Grigorie, 26. 

O discuţie care într-adevăr m-a Directorul Direcţiei Dezvoltare, început la CJ să fie pe cel puţin 2 şi de la care putem învăţa foarte urma discuţiilor purtate cu acest 
fascinat a fost cea purtată cu ani. multe lucruri. Este o mare frustrare tandem,  păstrăm şanse evidente Eduard Grama, “trimis” de 
profesorului Pustai, un om modest, pentru mine că acest club a fost pentru o revenire în L1?Când a avut loc ultima discuţie Consiliul Judeţean să 
inteligent şi extrem de aplicat. L- condus de oameni care au înşelat cu domnul Cristian Pustai?monitorizeze modul de Aşa cum a declarat şi preşedintele 
am întrebat la un moment dat de opinia publică mimând Au fost discuţii aproape zi de zi cheltuire a sumelor aprobate Vasile Iliuţă ne gândim în primul 
suma care ar fi necesară pentru performanţa.începând cu 18 iunie iar negocierile rând la o revenire în Liga 1 dar în de CJ în cadrul AFC Dunărea salariile jucătorilor şi membrilor s-au închis duminică, în jurul Edi Grama a fost găsit „vinovat” acelaşi timp ne gândim la un 2005 Călăraşi, dezvăluie modul staff-ului tehnic. Foarte calm a prânzului. Sunt convins că alegerea de retrogradare. Îl facem proiect pe termen lung. în care au decurs negocierile cerut un pix şi o foaie schiţând un domnului Pustai este cea mai bună responsabil şi pentru  Preşedintele Vasile Iliuţă sprijină pentru stabilirea antrenorului repromovare? echipa de fotbal şi va continua cu care gruparea de la malul 

Acest club a reprezentat şi proiectul Dunărea Călăraşi. Sunt 
Borcei va demara lupta pentru reprezintă un punct de atracţie convins că suporterii şi susţinătorii 
revenirea în liga 1. Grama, financiară. Faptul că împreună cu echipei vor fi alături de noi şi 
votat recent de consilierii preşedintele Vasile Iliuţă am împreună vom reuşi tot ceea ce ne-
judeţeni ca membru în ordonat în mod clar şi transparent am propus.
Consiliul Director al AFC suma care intră şi iese din club, am În legătură cu investiţiile 

schimbat structura organigramei, Dunărea 2005 Călăraşi, oferă şi preconizate a se realiza la baza 
am responsabilizat personalul detalii în legătură cu investiţiile sportivă de către Consiliul 
administrativ, toate aceste lucruri preconizate a se realiza în Judeţean, aveţi noutăţi?
au creat o stare de disconfort.continuare în incinta 

Proiectul început de preşedintele Sunt vinovat de retrogradarea Complexului Sportiv Dunărea, Vasile Iliuţă privind investiţiile în echipei (aşa cum le place unora să sumele necesare fiind asigurate stadionul Dunărea Călăraşi va spună), sunt vinovat şi de faptul că de instituţia condusă de continua prin montarea nocturnei. Primăria a investit suma de 
preşedintele Vasile Iliuţă. Cei patru stâlpi sunt în incinta 100.000 euro pe un teren care nu-i 

stadionului, lucrările de degivrare aparţine (proprietatea MTS- 
nu sunt lucrări complexe şi vor Domnule Grama, cum au decurs administrarea CSM), sunt vinovat 
dura câteva zile, modernizarea negocierile astea? de faptul că împreună cu 
terenului 2, toate aceste investiţii Negocierile au început odată cu preşedintele Vasile Iliuţă încercăm 
fiind realizate pentru dezvoltarea plecarea lui Dan Alexa şi am avut o să creăm o bază sportivă, dar vreau schelet de 6 jucători (menţionând variantă pentru Dunărea Călăraşi.
sportului la Călăraşi.listă de cel puţin 15 antrenori, să fiu „vinovat” şi de noile decizii de bază) cu care să pornim În paralel cu funcţia de 

antrenori cu care am discutat care se vor lua la club începând cu reclădirea echipei. A continuat prin Vă garantez că echipa Vasile Iliuţă antrenor, au fost iniţiate „căutări” 
împreună cu preşedintele Vasile numirea antrenorului principal şi a a argumenta că nu este oportun ca este o echipă care îşi doreşte ca şi pentru cea de preşedinte 
Iliuţă. Negocierile au fost intense preşedintelui executiv.mâine să avem tot lotul ci să lucrurile să se întâmple ieri şi nu executiv. Până la urmă e un 
având chiar 2-3 întâlniri pe zi la aşteptăm până în septembrie astăzi iar intrarea în normalitate „tandem” venit din zona Mediaş, Chiar astăzi am înaintat unele 
Călăraşi şi Bucureşti. completarea lotului. este ceva firesc şi ne dorim să Pârvulescu- preşedinte executiv şi documente care pot readuce 

lăsăm în urma noastră fapte şi nu Ne-am dorit un om cu experienţă, Pustai- antrenor. clubul în prima Liga şi îmi doresc să Vor fi jucători care nu vor reuşi să 
vorbe pentru că noi toţi am fost şi un antrenor cu CV, un om care fiu „vinovat” şi de acest lucru. încheie contractele dorite cu Eugen Pârvulescu este un 
suntem plictisiţi de vorbe. Atât cunoaşte foarte bine Liga 2 şi     Oamenii trebuie să ştie că îmi cluburile aflate în negociere (Liga 1 conducător cu rezultate în fotbalul 
oamenii care au mimat Liga 1. doresc să fiu „vinovat” de crearea şi Liga 2) şi atunci putem interveni. românesc, un conducător care la 
performanţa cât şi cei care s-au unei academii de fotbal, crearea echipele la care a activat a pus A fost singurul care ne-a convins Discuţiile au început cu Pelici şi s-
agăţat intr-un mod josnic de unei echipe care să promoveze în accent pe dezvoltarea centrului de printr-un singur calcul matematic au încheiat cu Pustai. Între cei doi 
performanţele altora trebuie să Liga 1, crearea unei baze sportive copii şi juniori.că bugetul de care are nevoie este au fost diferite propuneri venite 
plece.performantă.din partea unor oameni de fotbal şi cu cel puţin 40% mai mic decât Personal, ce impresie ţi-au lăsat 

mă refer la Claudiu Niculescu, solicitările primite în celelalte cei doi? E clar că nu o să fim singuri în Am convingerea că putem schimba 
negocieri. Un alt element esenţial Măldărăşanu, Vasile Neagu, competiţia asta. Mai sunt şi alte Oameni cu experienţă, oameni de o generaţie măcar (cel puţin) odată 
l-a constituit dorinţa ca proiectul Panduru, Leo Grozavu. echipe puternice, de tradiţie. În fotbal de care Călăraşiul are nevoie la 30 ani iar acum este momentul.
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Pentru noul sezon al ligii a 2-a, Dunărea va miza, pentru noul sezon 
al ligii a 2-a, pe serviciile portarului Italian, Alessandro Caparco. În 
vârstă de 35 de ani, Caparco a apărat în ultimele două sezoane 
buturile ilfovenilor de la Concordia Chiajna. El a semnat un 
contract valabil până la 30 iunie 2019.
Alessandro Caparco. Portar. Născut pe 7 septembrie 1983 în Italia 
la Moncalieri. După câteva sezoane petrecute în ligile inferioare 
din Italia, Caparco a venit în România în 2010, jucând până în 2012 
la FCSM Târgu Mureş (L1). A urmat un sezon în liga a 2-a la ASA Tg. 
Mureş. Din 2013 joacă pentru CSMS Iaşi până în 2017, bifând 
ultimele 3 stagiuni în L1. În 2017 se transferă la Concordia 
evoluând timp de sezoane în L1 (38 de partide).
A strâns până acum 77 de prezenţe în liga 1, 22, în liga a 2-a şi 5, în 
Cupa Ligii. Este evaluat de www.transfermarkt.ro la 150 de mii de 
euro.

campionatului judeţean de fotbal va debuta Campionatul judeţean va cuprinde 18 Adunarea Generală a membrilor 
sâmbătă, 3 august. Până atunci, potrivit competitoare, printre acestea, destul de AJF Călăraşi se va desfăşura  
calendarului va avea loc sâmbătă, 20 iulie probabil şi cele două echipe care au 

sâmbătă, 20 iulie. O săptămână mai şedinţa de lucru a membrilor Adunării retrogradat din L3, Agricola Borcea şi ACSM 
târziu sunt programate jocurile din Generale în cadrul căreia vor fi abordate o Olteniţa. Ambele speră însă să rămână în 
cadrul primei etape a Cupei serie de chestiuni organizatorice. liga a 3-a, depunând deja cereri de 

reînscriere la Federaţie. Totul depinde de Sâmbătă, 27 iulie vor avea loc şi partidele României – Faza judeţeană 2019 / 
numărul de formaţii care se vor înscrie în din cadrul primei etape a Cupei României – 2020.
competiţie. Faza judeţeană, Ediţia 2019 / 2020.

Puţine zile de vacanţă pentru cei care Cel mai probabil până la finele anului vor fi Startul ediţiei 2019 / 2020 a ligii a 4-a se va 
conduc AJF Călăraşi. Noul sezon al programate minim 2-3 etape din retur.da sâmbătă, 3 august. 

Stadionul din Ciocăneşti a găzduit 
duminica trecută barajul de 
promovare în liga a 4-a. S-au aflat faţă 
în faţă Rapid Răzvani şi Atletico 
Unirea, echipe care au încheiat play – 
off-ul ligii a 5-a pe locul 2 în Seria A, 
respectiv Seria B.

Partida s-a încheiat cu victoria meritată a 
formaţiei Atletico Unirea, scor 3-1, după ce la 
pauză a condus cu 2-0. Atletico devine cea de-
a 3-a echipă din liga a 5-a care va juca din 
sezonul viitor în campionatul judeţean după 
Vulturii Gălbinaşi şi Petrolul Ileana.

Viitoarea ediţie a ligii a 4-a va debuta pe 3 
august.

AJF Călăraşi 

Sezonul 2018 – 2019
n A câştigat campionatul L4, promovând în 
liga a 3-a: Mostiştea Ulmu

Au promovat în L4: Vulturii Gălbinaşi, 
Petrolul Ileana, Atletico Unirea

Au retrogradat în L5: Victoria Lehliu, 
Victoria Dragoş Vodă, Viitorul Plătăreşti, Zarea 
Cuza Vodă

Echipe retrogradate din liga a 3-a care vor 
juca în L4: Agricola Borcea, ACSM Olteniţa

Câştigătoarea Cupei României – Faza 
judeţeană: Mostiştea Ulmu

Campioană juniori U19: Venus 
Independenţa

Ce echipe vor evolua din sezonul 2019 – 
2020 în liga a 4-a: Agricola Borcea, ACSM 
Olteniţa, Dunărea Ciocăneşti, Unirea 
Mânăstirea, Venus Independenţa, Tricolorul 
Jegălia, Dunărea Grădiştea, Victoria Chirnogi, 
Partizan Crivăţ, ACS Roseţi, Progresul 
Fundulea, Steaua Radovanu, Spicul Vîlcelele, 
Viitorul Curcani, Unirea Dragalina, Vulturii 
Gălbinaşi, Petrolul Ileana, Atletico Unirea.
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Mostiştea Ulmu este cea de-a 7 echipă din 
campionatul judeţean care a izbutit în 
ultimii 10 ani să promoveze în liga a 3-a. 

În dublă manşă echipa patronată de Vasile 
Târşolea a trecut de campioana Bucureştiului, 
Carmen. (3-3, la Ulmu, 1-2, în Capitală). Târşolea 
nu e la prima promovare de genul acesta. În 
2010, Phoenix Ulmu, echipă pe care o finanţa, 
reuşea să învingă la baraj campioana Giurgiului, 
CS Nova Force cu scorul de 2-1. 

De atunci şi până acum au mai trecut cu brio de 
baraj, în ordine, Venus Independenţa (2012 – 
echipa nu s-a înscris în competiţie!), Înainte 
Modelu (2014), ACSM Olteniţa (2015), Agricola 
Borcea (2017), ultimele două retrogradând în 
această vară în L4, Venus Indendenţa (2018 – 
echipa nu s-a mai înscris în competiţie!) şi 
desigur, Mostiştea Ulmu.

15.06.2010 CS Nova Force – Phoenix Ulmu 1-2

15.06.2011 Eolica Baia – V. Independenţa 6-3

20.06.2012 CS Agigea – Venus Indendenţa 3-4

19.06.2013 V. Independenţa – CS Corbeanca 2-3

21.06.2014 Înainte Modelu – Petrolul Roata 3-1

20.06.2015 FC Chitila – ACSM Olteniţa 0-3  

(la masa verde)

18.06.2016 TUR Venus – Axiopolis Cernavodă 4-3

25.06.2016 RETUR Axiopolis – Venus 3-0

17.06.2017 TUR D. Giurgiu – Agricola Borcea 2-2

24.06.2017 RETUR Agricola – Dunărea 1-0

23.06.2018 Venus – CS Blejoi 5-1

30.06.2018 RETUR CS Blejoi – Venus 1-1

15.06.2019 TUR M. Ulmu – Carmen Buc. 3-3

22.06.2019 RETUR Carmen – Mostiştea 1-2

 n Baraj promovare Liga a 3-a

Campioană judeţeană de necontestat, Mostiştea a dat la baraj de 
campioana Bucureştiului, Carmen, echipă cu nume de legendă care a 
reuşit să-i ia faţa CSA-ului, creditată de toată lumea fotbalistică cu cele mai 
mari şanse la dobândirea titlului.
În tur, Mostiştea n-a izbutit decât o remiză, la 3 iar returul se anunţa 
extrem de încins. Şi de data asta, credinţa a învins, Mostiştea câştigând cu 
2-1. După 9 ani, Vasile Târşolea e din nou în culmea fericirii. Mostiştea 
calcă pe urmele lui Phoenix, aureolată în 2010 cu promovarea obţinută 
atunci în faţa giurgivenilor de la CS Nova Force (scor 2-1).
Mostiştea a devenit regina incontestabilă a fotbalului călărăşean, ori 
pentru asta principalul „vinovat” este Vasile Târşolea, omul care şi-a hrănit 
cu mulţu bani pasiunea pentru un sport care l-a făcut poate să şi plângă de 
fericire.
Sâmbătă, Târşolea&Mostiştea ţintesc eventul, adică victoria şi în finala 
Cupei României – Faza judeţeană cu ACS Roseţi. Spectacolul, vă asigur, 

După Phoenix, Mostiştea Ulmu este un alt proiect fotbalistic de merită urmărit!
suflet al lui Vasile Târşolea care i-a adus acestuia într-un timp Mostiştea Ulmurelativ scurt multiple satisfacţi. Povestea a început în vara anului 

l Ediţia 2016 / 2017 - Liga a 5-a / Seria A2016 iar 3 ani mai târziu, echipa finanţată în întregime de omul de 
afaceri cu rădăcinile în Ulmu a urcat în L3. 1. Partizan Crivăţ   20 16 2 2 67-18 50

2. Mostiştea Ulmu  20 15 2 3   74-27   47Mostştea a luat-o de jos din L5 reuşind la finele sezonului 2016 – 2017 să 
l Ediţia 2017 / 2018 - Liga a 4-aocupe locul secund în topul Seriei A şi împreună cu Partizan Crivăţ, prima 

în top, să promoveze în liga a 4-a. 1. Venus Independenţa   30 28 2 0   136-29 86

Desigur, au urmat alte pretenţii, alte investiţii. Târşolea şi-a dorit încă 2. Dunărea Ciocăneşti      30 25 2 3   106-36 77
primul an în L4 un sezon de excepţie pentru Mostiştea însă a trebuit să se 3. Mostiştea Ulmu            30 22 4 4   126-27 70
mulţumească doar cu trofeul Cupei României – Faza judeţeană pe care l-a 

l Ediţia 2018 / 2019 - Liga a 4-acucerit la Mânăstirea după o finală tare disputată cu Dunărea Ciocăneşti.
1. Mostiştea Ulmu         32 28 3 1   144-12 87În campionat, Mostiştea n-a ocupat decât locul 3, la ceva distanţă după 
2. Dunărea Ciocăneşti   32 19 7 6     79-41 64Venus şi Dunărea Ciocăneşti, prima devenind pentru a 9-a oară în istorie 

campioană judeţeană. 3. Unirea Mânăstirea    32 18 8 6     90-52 62

Vasile Târşolea n-a disperat şi a luat-o de la capăt. Ştia prea bine că-i va Phoenix Ulmuveni şi lui rândul într-o bună zi. Iar acea zi n-a fost aşa de departe. 
l Baraj promovare L3 – Ediţia 2008 / 2009Încăpăţânarea sa a dat roade. Mostiştea a încheiat sezonul 2018 – 2019 pe 

primul loc cu o linie de clasament care n-a mai lăsat loc de comentarii: 28 Phoenix Ulmu – Viscofil Popeşti Leordeni 2-4
de victorii, 3 egaluri şi doar o singură înfrângere, este bilanţul realizat de l Baraj promovare L3 – Ediţia 2009 / 2010
elevii antrenaţi de Mihai Ionescu, o fostă glorie a Ceahlăulului în anii 80 şi 

Phoenix Ulmu – CS Nova Force Giurgiu 2-190.

E. Grama: Sunt convins că alegerea domnului Pustai 
este cea mai bună variantă pentru Dunărea Călăraşi

Dunărea a obţinut semnătura lui Caparco!

Atacantul iordanian care are şi cetăţenie din septembrie devenind jucătorul celor 
spaniolă, Tha'er Bawab (34 de ani) va de la CS U Craiova. Pe 15 ianuarie 2016 
îmbrăca din sezonul viitor tricoul se transferă la Steaua Bucureşti unde 
„galben – albastru” al Dunării. Fostul joacă până la finalul sezonului. Partea a 
jucător al Gazului, Craiovei, Dinamo, doua a anului 2016 o petrece în Qatar la 
Steaua şi Concordia a semnat un Umm Salal. Din 31 ianuarie şi până pe 4 
contract pe 1 an cu gruparea din B-dul septembrie joacă la Dinamo Bucureşti 
Republicii, 39. Bun venit  şi mult succes după care semnează cu Concordia 
sub tricoul Dunării! Chiajna.
n Tha'er Fayed Bawab. Atacant. S-a Are 168 de partide disputate în liga 1, 
născut pe 1 martie 1985 la Amman marcând 37 de goluri (20 de assisturi). 
(Iordania). Are şi cetăţenie spaniolă. Alte 25 de jocuri, în play – out-ul ligii 1 
Primul său club a fost Real Madrid U19. (4 goluri) şi 17, în play-off-ul ligii 1 (1 
Au urmat apoi Real Madrid C, Real gol). De asemenea are şi 6 partide 
Madrid Castilla, FC Barcelona B, CE L' jucate în Cupa României, marcând un 
Hospitalet, CS Alfaro. gol. Cu Gaz Metan Mediaş a prins 8 

partide în Europa League (2011 / 2012).În vara anului 2010 se transferă în 
România la Gloria Bistriţa. Din februarie A marcat primul gol pentru Concordia în 
2011 şi până în iulie 2014 evoluează la partida cu Dunărea din turul play – out -
Gaz Metan Mediaş lucrând chiar cu ului ligii 1 (scor 3-0), oferind şi pasa de 
antrenorul de azi al Dunării, Cristi gol lui Nivaldo (la 3-0)
Pustai. Este evaluat de site/ul 
În 2014, preţ de două luni se mută în www.transfermarkt.ro la 200 de mii de 
Emiratele Arabe Unite la Ittihad Kalba, euro.

Bawab a devenit jucătorul Dunării!

n AJF Călăraşi

Atletico Unirea 
a promovat în L4!

Ce echipe călărăşene 
au promovat în L3 în 

ultimul deceniu!

Mostiştea a câştigat şi Cupa!

Mostiştea Ulmu, în 3 ani de la „nicăieri” în L3!

n AJF Călăraşi

Noul sezon al ligii a 4-a debutează pe 3 august

Jiu. A mai evoluat la Concordia Se transferă apoi la Concordia 
Chiajna II, Concordia Chiajna (3 (2014 – 2015) bifând şi 3 jocuri 
partide în L1), Rapid Bucureşti şi în L1. În sezonul 2015-2016 
FCSB 2. Este al 3-lea jucător, joacă la Rapid Bucureşti, în liga 
după portarul Alessandro a 2-a. Urmează FCSB 2 (2016 – 
Caparco şi atacantul Tha'er 2017) iar din iulie 2017 îmbracă 
Bawab, care optează pentru preţ de două sezoane tricoul 
Dunărea în această pauză echipei Pandurii Tg. Jiu.
competiţională. “La Mulţi Ani! 

Are 65 de partide disputate în Cristi şi bun venit la Călăraşi!”
Chiar în ziua în care împlineşte liga a 2-a (1 gol marcat), 8, în n Cristian Ştefan Raiciu. S-a 23 de ani, Cristi Raiciu a semnat play . off-ul L2 şi 3, în L1 născut în Bucureşti pe 3 iulie un contract valabil pe un sezon (Concordia).1996 (181 cm). A început să cu posibilitate de prelungire 

joace fotbal la Academia Hagi în Este evaluat de site-ul încă unul cu Dunărea Călăraşi. 
2009. Din 2012 evoluează până www.transfermarkt.ro la 175 de Mijlocaş central, Raiciu a jucat 
în 2014 la Concordia Chiajna I. mii de euroultima oară în L2 la Pandurii Tg. 

Cristi Raiciu se alătură Dunării 
pentru cel puţin un sezon!
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