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au fost învinşi clar de macedonenii de la 
FC Struga (liga I), scor 0-4.
În fine, în preziua plecării, elevii lui Cristi 
Pustai şi-au măsurat forţele şi cu gazdele 
de la PFC Bansko (L3), cedând de 
asemenea cu 3-1. Pentru noi a înscris 
tânărul Salvatore Marrone.

Iată configuraţia lotului 
deplasat la Bansko

Portari: Alessandro Caparco, Gabriel Popa 
şi Stefan Krell (austriac)
Jucători: Ionuţ Ţenea, Alin Mutu, Gaston 
Mendy, Costel Avram, Georgian Honciu, 
Cristian Raiciu, Gabriel Preoteasa, 
Salvatore Marrone, Andrei Zete, Dias 
Matheus Ceschin, Thaer Bawab, Costin 
Petru, Alex. Dobre (Înainte Modelu), Laur 
Manole (Sportul Snagov – în probe), de verificare, bilanţul fiind unul În perioada 9-21 iulie, Dunărea 
Andrei Manole, Ekrem Oltay, Alexandru nefavorabil: o victorie şi 3 înfrângeri.Călăraşi şi-a mutat cartierul general 
Săbăngeanu (FC Viitorul – împrumut 1 În prima partidă, Dunărea a fost învinsă cu în Bulgaria la Bansko pregătind noul 
an), Kazu, Ştefan Pacionel (FCSB – 2-1 de bulgarii de la PFC Montana, echipă sezon al ligii a 2-a care va începe în împrumut 1 an)ce evoluează în liga a 2-a. Golul echipei weekendul 3-4 august.

noastrte a fost marcat în prima repriză de 
Georgian Honciu. n Rezultate înregistrate în Bulgaria„Principalul” Cristian Pustai a avut la 
A urmat victoria la limită, 1-0 cu formaţia dispoziţie un lot format din 22 de jucători, Dunărea – PFC Montana (L2 Bulgaria) 1-2
de primă ligă din Armenia, FC Gandzasar, incluzând aici şi câţiva tineri jucători din Dunărea – FC Gandzasar (L1 Armenia) 1-0
reuşind aparţinând lui Cătălin Măgureanu, pepiniera proprie.

Dunărea – FC Struga (L1 Macedonia) 0-4în partea a doua.În afara şedinţelor de antrenament, 
Dunărea – PFC Bansko (L3 Bulgaria) 1-3În cel de-al 3-lea test, „galben – albaştrii” „galben – albaştrii” au susţinut şi 4 jocuri 

Miercuri, 17 iulie, s-a stabilit la sediul FRF ţintarul 
partidelor din cadrul noului sezon al ligii a 2-a Casa 
Pariurilor. Dunărea Călăraşi va debuta în deplasare 
urmând a-şi măsura forţele cu UTA Arad.

Iată programul jocurilor din runda I, programată 
sâmbătă, 3 august

Fotbal Club Rapid – ASSCS Farul Constanța

Concordia Chiajna – Daco-Getica București

Turris-Oltul Turnu Măgurele - Pandurii Lignitul Tg. Jiu

ASU Politehnica Timișoara – CS Mioveni

CSM Reșița – FC Universitatea Cluj

Luceafărul Oradea – Sportul Snagov

Fotbal Club Argeș – Ripensia Timișoara

SCM Gloria Buzău – AFK Csikszereda Miercurea Ciuc

Metaloglobus București – FC Petrolul Ploiești

AFC UTA Arad – Dunărea Călărași

n Dunărea Călăraşi

O serie de comentatori 
avizaţi susţin că noul sezon 
al ligii a 2-a ar putea fi chiar 
mai atractiv decât cel al ligii 
1. În această vară, echipele 
„cu pretenţii” s-au fortificat 
transferând jucători pe 
bandă rulantă, inclusiv din 
L1, pe sume interesante. 
Noul preşedinte executiv al 
Dunării, Eugen Pîrvulescu s-
a arătat impresionat de „mutările” realizate până 
acum de echipele din cel de-al doilea eşalon 
alcătuind şi un mic top al formaţiilor care au investit 
masiv în această pauză competiţională. „Văd că toată 
lumea se grăbeşte. Iau jucători, preţurile sunt mari, 
nu vrea să spun ce contracte se dau. Nu înţeleg 
chiar nimic. Văd că se mişcă foarte bine Petrolul, FC 
Argeş şi surpriză sau nu Turris Tr. Măgurele care a 
spart toate baremurile” a declarat Pîrvulescu în 
prima conferinţă de presă la care a participat în 
calitate de oficial al Dunării.

Dunărea Călăraşi pregăteşte noul sezon al ligii n Ekrem Oltay. Născut pe 3 aprilie 2000, este Viitorul iar în ultimul sezon a evoluat în liga a 
a 2-a declanşând o amplă campanie de fundaş dreapta şi a evoluat în echipa de 2-a la SSC Farul Constanţa bifând 11 partide 
achiziţii. După portarul Alessandro Caparco juniori Dinamo Bucureşti U19 care l-a (un gol marcat). Component al loturilor 
(Concordia), mijlocaşul, Cristi Raiciu (Pandurii) împrumutat la Călăraşi pentru un sezon. naţionale România U16 şi România U17. Cotat 
şi Thaer Bawab (Concordia), gruparea din B- de www.transfermarkt.com la 125 de mii de n Alin Mutu. S-a născut pe 24 februarie 1995, 
dul Republicii, 39, a anunţat în ultima euro, Săbăngeanu este împrumutat de la FC la Sângeorz Băi (190 cm). A început să joace 
perioadă alte 8 achiziţii vizând toate Viitorul pentru un 1 an. fotbal la U Cluj U19. În 2014 e cooptat în 
compartimentele. E vorba de portarul echipa de seniori a U Cluj care-l împrumută n Ariel Ignacio Lopez Varela. Fundaş central 
austriac, Stefan Krell, fundaşii Alex. pentru un sezon, 2014-2015, la Metalurgistul (181 cm). S-a născut pe 26 mai 1995, În 
Săbăngeanu, Ekrem Oltay, Alin Mutu şi Cugir. Revine la Cluj Napoca, îmbrăcând Uruguay, la Montevideo.Are şi cetăţenie 
uruguayanul care are şi naţionalitate spaniolă, pentru un 1 an tricoul lui U (9 partide). În spaniolă. A jucat până acum la echipe din 
Ariel Lopez, mijlocaşul, Ştefan Pacionel şi ediţia 2016-2017 joacă la Suceava pentru ligile inferioare ale Spaniei: UD Las Zocas 
Andrei Zete şi atacantul, Cătălin Măgureanu. Foresta adunând 28 de jocuri şi 3 goluri. (2015 / 2018), Getafe CF B (2018), 
Lucrurile nu se vor opri aici, perioada de Urmează Luceafărul Oradea (2017-2018), Navalcarnero (2018 / 2019 – 12 jocuri), 
transferuri finalizându-se pe 3 septembrie. Pe evoluând în 17 partide. În vara anului 2018 se Internacional de Madrid (2019 – 5 jocuri / 1 
lista de achiziţii figurează şi alte nume transferă la ACS Poli Timişoara, bifând o gol). Este evaluat de site-ul 
importante care vor da şi mai multă partidă după care din 2 septembrie „se mută” www.transfermarkt.com la 150 de mii de 
consistenţă şi valoare echipei al cărei obiectiv la Bacău. A evoluat în 26 de partide pentru euro.
este revebirea în liga I Aerostar, echipă pentru care a marcat 2 goluri. n Ştefan Cristinel Pacionel. S-a născut la 

Jocuri în liga a 2-a: 76 (5 goluri marcate). Craiova pe 16 februarie 1999. A jucat pentru 
Jocuri în Cupa României: 5. Este evaluat de FCSB (un joc în Cupa României, ediţia 2017 – Cine sunt cei nou - veniţi
site-ul www.transfermarkt.co la 135 de mii de 2018), FCSB II şi SSC Farul Constanţa (2 

n Stefan Krell (foto). Portar (189 cm). S-a euro. partide). Cotat la 25 de mii de euro, Pacionel 
născut la Viena pe 12 iunie 1997. A jucat până este împrumutat pentru un an de la FCSB.n Andrei Alexandru Zete. În vârstă de 19 ani 
acum la Donaufeld JGD., Austria Jugend (2001 pe care i-a împlinit pe 29 ianuarie, Zete este n Cătălin Măgureanu. Născut pe 5 iunie 
/ 2002), Stadlau Jugend (2002/2006), SV mijlocaş lateral şi a evoluat ultima oară la CS U 2000, a început să joace fotbal la piticii FCSB 
Polten U19 (2006-2008), FAC TfW (2008 / Craiova. Va îmbrăca tricoul Dunării pentru iar din 2012 a trecut în curtea rivalei sale, 
2010), Austria Wien Am. (2010 / 2012), FAC urmării 3 ani. Dinamo Bucureşti.. Evaluat de 
TfW (2012 / 2013), TSV Hartberg (2013), SC / www.transfermarkt.com la 50 de mii de euro, n Alexandru Paul Săbăngeanu. S-a născut la 
ESV Parndorf (2013 / 2017), SV Horn (2017 / Măgureanu a făcut parte din lotul lui Dinamo Constanţa pe 12 octombrie 2000. Fundaş 
2019). Este cotat de www.transfermark.com la U19 care a jucat în UEFA Youth League, bifând dreapta, poate juca în axul central. A începu 
75 de mii de euro. şi două partide.să joace fotbal la Academia Hagi, a urmat FC 

n Liviu Rusu. S-a născut pe 16 Noul antrenor principal al liga 1 (10 goluri marcate) şi 
aprilie 1981 la Bucureşti. Fost Dunării, Cristian Pustai şi-a 145 de partide disputate în liga 
fundaş stânga al echipelor stabilit şi colaboratorii pentru a 2-a (13 goluri înscrise). A 
Sportul Studenţesc (1999 – noul sezon al ligii a 2-a. Din bifat 6 prezenţe în Europa 
2006), FC Naţional (2006 – stafful tehnic vor face parte League cu Gaz Metan, ediţia 
2007), Progresul Bucureşti Cristian Todea (secund), Mirel 2011-2012. A antrenat pe UTA 
(2007 – 2008), Unirea Urziceni Condei (secund), Dorin Roşca Arad (2015 – 2017 / secund), 
(2007 – 2008), Sportul (antrenor cu portarii) şi Liviu UTA Arad (2017-2018 / 
Studenţesc (2008 – 2011), Gaz Rusu (preparator fizic). principal), Victoria Zăbrani 
Metan Mediaş (2011-2012), (2018 / L4 / principal) şi 

Cine sunt noii Săgeata Năvodari (2012 – (1997 – 2002 / L2), AC Naţional Sebiş (2019 / L3).
2013). Are 101 partide jucate Mantova (2002-2005 / Italia – componenţi ai n Dorin Roşca. Numele său se 
în liga 1 (nici un gol marcat) şi Serie C), ac Bellinzona (2005- confundă cu Gaz Metan staffului tehnic 106, în liga a 2-a (nici un gol 2007 / Eleveţia – Challenge Mediaş, echipă la care a lucrat 
înscris). Ca preparator fizic a n Cristian Todea. Născut la League), UTA Arad (2006 – la portar şi antrenor timp de 
lucrat la FC Voluntari, AFK Arad pe 18 octombrie 1978, 2008 / L1; 2008-2009 / L2), 30 de ani. Tot ca antrenor cu 
Csikszereda, Dinamo şi Todea a evoluat ca jucător Gaz Metan Mediaş (2009 – portarii a mai “profesat” la 
Energeticianul.(mijlocaş defensiv) la UTA Arad 2015 / L1). Are 204 jocuri în Astra Giurgiu (2012-2013).

n Dunărea Călăraşi

Vineri, 26 iulie şi 2 august: ora 12.30 Ape ucigaşe - 2D
Sâmbătă, 27 iulie şi 3 august: ora 10.30 şi 

Regia: Alexandre Aja12.30
Cu: Kaya Scodelario, Barry Pepper, Ross Duminică, 28 iulie şi 4 august: ora 10.30 
Anderson, Anson Boon, George Somnerşi 12.30
Gen film: Horror

Regele Leu - 3D (varianta Durată: 87 minute
Premiera în România: 26.07.2019dublată)

Regia: Jon Favreau

Cu: Donald Glover, Seth Rogen, Alfre 
Woodard, Chiwetel Ejiofor, Keegan-
Michael Key

Gen film: Animaţie, Aventuri, Dramă, 
Familie, Muzical

Rating: AG 

Durata: 118 min

Premiera în România: 19.07.2019

În acest remake live-action, Disney ne 
poartă într-o nouă călătorie în savana 

Informaţii suplimentare: tel: 0242-
africană, acolo unde se naşte un viitor 

312800 şi site: www.culturalcl.ro 
rege. Tânărul leu Simba îl venerează pe 

Sediul: Parcul central, Bulevardul 1 Mai , tatăl său, regele Mufasa şi îşi asumă rolul 
nr. 5A. Preţul biletelor (acelaşi pt. filme de viitor conducător. Însă, nu toţi cei din 
3D şi 2D): 8 lei – copii cu vârste de maxim regat se bucură de venirea pe lume a 
14 ani; 12 lei – persoane cu vârste peste puiului de leu.
14 ani. Nu se efectuează rezervări. 
Biletele pot fi cumpărate cu o săptămână 

26 iulie – 01 august înainte de data spectacolului.
Orele: 17.00 şi 20.00 În zilele de luni filmul rulează începând cu 

Luni: ora 20.00 ora 20.00.

O tânără, fostă înotătoare de 
performanţă, se întoarce în oraşul natal 
înainte ca acesta să fie lovit de un uragan 
de categoria 5.
Exact când ajunge la casa tatălui ei, se 
dezlănţuie iadul: tatăl nu e de găsit 
nicăieri, iar ea va trebui să înfrunte ape 
care ucid şi prin forţa cu care năvălesc în 
oraş, dar şi prin creaturile care invadează 
oraşul, şi intră în casele inundate, aligatori 
fioroşi în căutare de pradă.

CINEMA 3D/2D Program Cinema 3D/2D Călăraşi în perioada 26 iulie - 4 august 2019

Regele Leu (3D varianta dublată) şi Ape ucigaşe (2D)

vizita, moneda naţională, mâncarea 
tradiţională iar concluziile 
investigaţiei au fost transpuse într-
o manieră atractivă în postere care 
au fost afişate pe holul şcolii şi 
distribuite pe spaţiul Twinspace pe 
pagina de Facebook a proiectului. 
Investigaţia călătoriei pentru prima 
oară într-o ţară străină pentru elevii 
noştri a continuat cu realizarea de 
mind maps în care elevii au calculat 
vitezele de deplasare pe diferitele 
secţiuni de parcurs pentru diferite 
mijloace de transport. Etapa de 
pregătire a întâlnirii a presupus şi 
realizarea de prezentări a României 
şi a şcolii lor, finalizarea imaginii 
fericirii pe etamină precum şi 
alegerea seminţelor pe care urma 
să le schimbăm cu echipele din partenerilor şi şi-au exersat fost foarte apreciate. unde a locuit Papa Ioan Paul al II-

În perioada 5 – 11 mai 2019 s-a şcolile partenere. abilităţile de comunicare în limba lea. Ziua următoare a fost dedicată desfăşurat cea de-a doua întâlnire Programul întâlnirii desfăşurate la engleză în mod direct. integrării în familiile poloneze astfel Ultima zi de activităţi a fost ziua transnaţională (Short-term Grybow a fost dens şi interesant În continuare elevii şi profesorii încât elevii, în grupe mixte au vizitei la Jaslo unde elevii au învăţat exchanges of groups of pupils pentru elevi şi profesori. Astfel, în grupaţi în echipe au participat la socializat şi s-au familiarizat cu să facă pizza şi au vizitat muzeul event) a proiectului nostru FIT FOR prima zi, activităţile au debutat cu dezbateri cu tema: ”Ce ştii despre acadelelor unde au învăţat pe viu mediul de viaţă polonez, au FUTURE. Aceasta s-a desfăşurat în ceremonia de deschidere securitatea pe Internet?” şi au despre istoricul fabricii, au vizionat participat la pregătirea prânzului şi Polonia şi a fost organizată de desfăşurată la şcoala gazdă unde creat postere cu tema ”Avantajele utilajele şi aparatele folosite în şcoala gazdă Szkola Podstawowa a cinei şi au utilizat aplicaţii cum ar am fost întâmpinaţi de directorul şi dezavantajele Internetului”. De acest scop, s-au familiarizat cu nr.1 im.Kazimierza Wielkiego din fi InstaGork, Google Knowledge şcolii, primarul localităţii Grybow asemenea, elevii polonezi au diversele tipuri de zahăr şi Grybow. Activităţile derulate au dar şi de elevii şcolii care au Graph, Infotopia, Mymunka, KidRex  prezentat aplicaţiile educaţionale îndulcitori precum şi cu urmărit obiectivele: pregătit moment artistice iar profesorii au participat la o ce pot fi folosite în diferite contexte multitudinea de arome utilizate deosebite, care ne-au făcut să ne - Realizarea schimbului  Imaginii vizită la Auschwitz.de învăţare. Seara s-a încheiat cu pentru acadele. Iar activitatea s-a simţim ca acasă. Apoi a urmat Fericirii şi a Robotului Fericit A urmat apoi o zi destinată utilizării degustarea produselor culinare încheiat cu un atelier de lucru în prezentarea materialelor pregătite - Siguranţa pe Internet pregătite de elevii polonezi dar şi a aplicaţiilor orientate pe ştiinţe: care elevii şi-au realizat propriile de fiecare echipă din parteneriat şi celor aduse de noi şi de celelalte Photomath, Periodic Table, - Aplicaţii mobile pentru acadele.astfel elevii au început să cunoască echipe din parteneriat iar zacusca, WolframAlpha, Khan Academy pe matematică şi ştiinţe, pentru limbă mai multe despre ţările şi şcolile Consider că întâlnirea şi-a atins brânza şi caşcavalul românesc au şi comunicare, pentru evaluare care elevii le-au utilizat ca să 
obiectivele şi că elevii participanţi 

măsoare distanţa parcursă atunci La această întâlnire de proiect din s-au integrat corespunzător în 
când au făcut rafting pe râul partea şcolii noastre a participat o activităţile propuse de gazdele 

echipă alcătuită din 2 profesori: dir. Dunajec unde au studiat speciile de poloneze. Schimbul cultural şi 
prof. Chiriţă Petronela, prof. Milea păsări, au observat urmele lăsate contactele realizate între elevi au 
Artemiza şi 8 elevi de la clasele VII de castori, au urmărit relieful însemnat o puternică motivaţie 
şi VIII, respectiv: Oprişan Petronela- specific, arhitectura zonei. pentru elevii noştrii, aceştia având 
Valentina, Chiţu Alexandra-Ionela, Ziua destinată vizitei la Cracovia, cunoştinţe mai bune legate de 
Radu Geanina-Petronela, Enache 

fosta capitală regală a Poloniei a tematica implicată, o înţelegere Viki-Georgiana, Gavrilă Elena-
fost orientată pe utilizarea crescută a contextului european Georgiana, Dumbravu Roxana-
aplicaţiilor care îi pot ajuta pe elevi privind subiectul tratat  fiind mult Anamaria,  Ursache Georgiana-

mai motivaţi în implicarea în să comunice mai uşor şi mai bine, Andreea, Manea Răzvan-Marian. 
activităţile proiectului dar şi în să înveţe cuvinte noi. Însă aspectul Tema întâlnirii a fost ”Telefoanele 
lecţiile de zi cu zi deoarece au pus cel mai important al vizitei a fost mobile în educaţie şi securitatea pe 
mai multe întrebări  în timpul cel cultural şi anume faptul că elevii internet” iar participarea la această 
orelor, au fost mai activi şi mai au putut să facă cunoştinţă cu întâlnire a presupus realizarea unor 
implicaţi în realizarea sarcinilor de unele din cele mai importante activităţi de pregătire, respectiv 
lucru. locuri istorice ale Poloniei, cum ar fi elevii participanţi s-au documentat, 

Prof. Milea Artemiza au investigat ţara pe care o vor castelul Wawel, palatul episcopal 

Într-un spaţiu modern care oferă condiţii optime pentru vizionarea unui spectacol 
atât în format 3D cât şi în format 2D puteţi viziona în perioada 26 iulie – 4 
august 2019 filmele: Regele Leu (3D varianta dublată) şi Ape ucigaşe (2D). Filmele 
vor fi difuzate după cum urmează:

Întâlnire transnaţională de proiect FIT FOR FUTURE

n Liga a 2-a

UTA Arad - Dunărea, 
în prima etapă!

În noua ediţia a ligii a 2-a Casa Pariurilor care va 
debuta pe 3 august, Dunărea va disputa, în tur, 9 
partide pe teren propriu şi 10, în deplasare. În 
primele două runde, echipa noastră va juca în 
deplasare, succesiv cu UTA Arad şi Farul Constanţa.

Dunărea va juca acasă cu Petrolul Plieşti (et. 3 – 17 
august), U Cluj (et. 7 – 14 septembrie), FC Rapid (et. 
11 – 12 octombrie) şi FC Argeş (et. 17 – 13 
noiembrie)

n Program jocuri TUR
Et. 1 / 03.08. UTA Arad – Dunărea

Et. 2 / 10.08. Farul Constanţa - Dunărea

Et. 3 / 17.08. Dunărea – Petrolul

Et. 4 / 24.08. AFK Csikszereda – Dunărea

Et. 5 / 31.08. Dunărea – Ripensia Timişoara

Et. 6 / 07.09. Sportul Snagov – Dunărea

Et. 7 / 14.09. Dunărea – U Cluj

Et. 8 / 21.09. CS Mioveni – Dunărea

Et. 9 / 28.09. Dunărea – Pandurii Tg. Jiu

Et. 10 / 05.10. Daco Getica – Dunărea

Et. 11 / 12.10. Dunărea – FC Rapid

Et. 12 / 16.10. Concordia – Dunărea

Et. 13 / 19.10. Dunărea – Turris Tr. Măgurele

Et. 14 / 26.10. ASU Poli Timişoara – Dunărea

Et. 15 / 02.11. Dunărea – CSM Reşiţa

Et. 16 / 09.11. Luceafărul Oradea – Dunărea

Et. 17 / 13.11. Dunărea – FC Argeş

Et. 18 / 16.11. Gloria Buzău – Dunărea

Et. 19 / 23.11. Dunărea – Metaloglobus

n Liga a 2-a

Dunărea, 9 partide 
acasă, 10 în deplasare. 

Vezi programul TURULUI!

E. Pîrvulescu: Văd că 
toată lumea se grăbeşte!

Bilanţul stagiului din Bulgaria: 
o victorie şi 3 eşecuri!

n Dunărea Călăraşi

Cristian Pustai şi-a stabilit colaboratorii!

Noutăţile Dunării pentru noul sezon
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au fost învinşi clar de macedonenii de la 
FC Struga (liga I), scor 0-4.
În fine, în preziua plecării, elevii lui Cristi 
Pustai şi-au măsurat forţele şi cu gazdele 
de la PFC Bansko (L3), cedând de 
asemenea cu 3-1. Pentru noi a înscris 
tânărul Salvatore Marrone.

Iată configuraţia lotului 
deplasat la Bansko

Portari: Alessandro Caparco, Gabriel Popa 
şi Stefan Krell (austriac)
Jucători: Ionuţ Ţenea, Alin Mutu, Gaston 
Mendy, Costel Avram, Georgian Honciu, 
Cristian Raiciu, Gabriel Preoteasa, 
Salvatore Marrone, Andrei Zete, Dias 
Matheus Ceschin, Thaer Bawab, Costin 
Petru, Alex. Dobre (Înainte Modelu), Laur 
Manole (Sportul Snagov – în probe), de verificare, bilanţul fiind unul În perioada 9-21 iulie, Dunărea 
Andrei Manole, Ekrem Oltay, Alexandru nefavorabil: o victorie şi 3 înfrângeri.Călăraşi şi-a mutat cartierul general 
Săbăngeanu (FC Viitorul – împrumut 1 În prima partidă, Dunărea a fost învinsă cu în Bulgaria la Bansko pregătind noul 
an), Kazu, Ştefan Pacionel (FCSB – 2-1 de bulgarii de la PFC Montana, echipă sezon al ligii a 2-a care va începe în împrumut 1 an)ce evoluează în liga a 2-a. Golul echipei weekendul 3-4 august.

noastrte a fost marcat în prima repriză de 
Georgian Honciu. n Rezultate înregistrate în Bulgaria„Principalul” Cristian Pustai a avut la 
A urmat victoria la limită, 1-0 cu formaţia dispoziţie un lot format din 22 de jucători, Dunărea – PFC Montana (L2 Bulgaria) 1-2
de primă ligă din Armenia, FC Gandzasar, incluzând aici şi câţiva tineri jucători din Dunărea – FC Gandzasar (L1 Armenia) 1-0
reuşind aparţinând lui Cătălin Măgureanu, pepiniera proprie.

Dunărea – FC Struga (L1 Macedonia) 0-4în partea a doua.În afara şedinţelor de antrenament, 
Dunărea – PFC Bansko (L3 Bulgaria) 1-3În cel de-al 3-lea test, „galben – albaştrii” „galben – albaştrii” au susţinut şi 4 jocuri 

Miercuri, 17 iulie, s-a stabilit la sediul FRF ţintarul 
partidelor din cadrul noului sezon al ligii a 2-a Casa 
Pariurilor. Dunărea Călăraşi va debuta în deplasare 
urmând a-şi măsura forţele cu UTA Arad.

Iată programul jocurilor din runda I, programată 
sâmbătă, 3 august

Fotbal Club Rapid – ASSCS Farul Constanța

Concordia Chiajna – Daco-Getica București

Turris-Oltul Turnu Măgurele - Pandurii Lignitul Tg. Jiu

ASU Politehnica Timișoara – CS Mioveni

CSM Reșița – FC Universitatea Cluj

Luceafărul Oradea – Sportul Snagov

Fotbal Club Argeș – Ripensia Timișoara

SCM Gloria Buzău – AFK Csikszereda Miercurea Ciuc

Metaloglobus București – FC Petrolul Ploiești

AFC UTA Arad – Dunărea Călărași

n Dunărea Călăraşi

O serie de comentatori 
avizaţi susţin că noul sezon 
al ligii a 2-a ar putea fi chiar 
mai atractiv decât cel al ligii 
1. În această vară, echipele 
„cu pretenţii” s-au fortificat 
transferând jucători pe 
bandă rulantă, inclusiv din 
L1, pe sume interesante. 
Noul preşedinte executiv al 
Dunării, Eugen Pîrvulescu s-
a arătat impresionat de „mutările” realizate până 
acum de echipele din cel de-al doilea eşalon 
alcătuind şi un mic top al formaţiilor care au investit 
masiv în această pauză competiţională. „Văd că toată 
lumea se grăbeşte. Iau jucători, preţurile sunt mari, 
nu vrea să spun ce contracte se dau. Nu înţeleg 
chiar nimic. Văd că se mişcă foarte bine Petrolul, FC 
Argeş şi surpriză sau nu Turris Tr. Măgurele care a 
spart toate baremurile” a declarat Pîrvulescu în 
prima conferinţă de presă la care a participat în 
calitate de oficial al Dunării.

Dunărea Călăraşi pregăteşte noul sezon al ligii n Ekrem Oltay. Născut pe 3 aprilie 2000, este Viitorul iar în ultimul sezon a evoluat în liga a 
a 2-a declanşând o amplă campanie de fundaş dreapta şi a evoluat în echipa de 2-a la SSC Farul Constanţa bifând 11 partide 
achiziţii. După portarul Alessandro Caparco juniori Dinamo Bucureşti U19 care l-a (un gol marcat). Component al loturilor 
(Concordia), mijlocaşul, Cristi Raiciu (Pandurii) împrumutat la Călăraşi pentru un sezon. naţionale România U16 şi România U17. Cotat 
şi Thaer Bawab (Concordia), gruparea din B- de www.transfermarkt.com la 125 de mii de n Alin Mutu. S-a născut pe 24 februarie 1995, 
dul Republicii, 39, a anunţat în ultima euro, Săbăngeanu este împrumutat de la FC la Sângeorz Băi (190 cm). A început să joace 
perioadă alte 8 achiziţii vizând toate Viitorul pentru un 1 an. fotbal la U Cluj U19. În 2014 e cooptat în 
compartimentele. E vorba de portarul echipa de seniori a U Cluj care-l împrumută n Ariel Ignacio Lopez Varela. Fundaş central 
austriac, Stefan Krell, fundaşii Alex. pentru un sezon, 2014-2015, la Metalurgistul (181 cm). S-a născut pe 26 mai 1995, În 
Săbăngeanu, Ekrem Oltay, Alin Mutu şi Cugir. Revine la Cluj Napoca, îmbrăcând Uruguay, la Montevideo.Are şi cetăţenie 
uruguayanul care are şi naţionalitate spaniolă, pentru un 1 an tricoul lui U (9 partide). În spaniolă. A jucat până acum la echipe din 
Ariel Lopez, mijlocaşul, Ştefan Pacionel şi ediţia 2016-2017 joacă la Suceava pentru ligile inferioare ale Spaniei: UD Las Zocas 
Andrei Zete şi atacantul, Cătălin Măgureanu. Foresta adunând 28 de jocuri şi 3 goluri. (2015 / 2018), Getafe CF B (2018), 
Lucrurile nu se vor opri aici, perioada de Urmează Luceafărul Oradea (2017-2018), Navalcarnero (2018 / 2019 – 12 jocuri), 
transferuri finalizându-se pe 3 septembrie. Pe evoluând în 17 partide. În vara anului 2018 se Internacional de Madrid (2019 – 5 jocuri / 1 
lista de achiziţii figurează şi alte nume transferă la ACS Poli Timişoara, bifând o gol). Este evaluat de site-ul 
importante care vor da şi mai multă partidă după care din 2 septembrie „se mută” www.transfermarkt.com la 150 de mii de 
consistenţă şi valoare echipei al cărei obiectiv la Bacău. A evoluat în 26 de partide pentru euro.
este revebirea în liga I Aerostar, echipă pentru care a marcat 2 goluri. n Ştefan Cristinel Pacionel. S-a născut la 

Jocuri în liga a 2-a: 76 (5 goluri marcate). Craiova pe 16 februarie 1999. A jucat pentru 
Jocuri în Cupa României: 5. Este evaluat de FCSB (un joc în Cupa României, ediţia 2017 – Cine sunt cei nou - veniţi
site-ul www.transfermarkt.co la 135 de mii de 2018), FCSB II şi SSC Farul Constanţa (2 

n Stefan Krell (foto). Portar (189 cm). S-a euro. partide). Cotat la 25 de mii de euro, Pacionel 
născut la Viena pe 12 iunie 1997. A jucat până este împrumutat pentru un an de la FCSB.n Andrei Alexandru Zete. În vârstă de 19 ani 
acum la Donaufeld JGD., Austria Jugend (2001 pe care i-a împlinit pe 29 ianuarie, Zete este n Cătălin Măgureanu. Născut pe 5 iunie 
/ 2002), Stadlau Jugend (2002/2006), SV mijlocaş lateral şi a evoluat ultima oară la CS U 2000, a început să joace fotbal la piticii FCSB 
Polten U19 (2006-2008), FAC TfW (2008 / Craiova. Va îmbrăca tricoul Dunării pentru iar din 2012 a trecut în curtea rivalei sale, 
2010), Austria Wien Am. (2010 / 2012), FAC urmării 3 ani. Dinamo Bucureşti.. Evaluat de 
TfW (2012 / 2013), TSV Hartberg (2013), SC / www.transfermarkt.com la 50 de mii de euro, n Alexandru Paul Săbăngeanu. S-a născut la 
ESV Parndorf (2013 / 2017), SV Horn (2017 / Măgureanu a făcut parte din lotul lui Dinamo Constanţa pe 12 octombrie 2000. Fundaş 
2019). Este cotat de www.transfermark.com la U19 care a jucat în UEFA Youth League, bifând dreapta, poate juca în axul central. A începu 
75 de mii de euro. şi două partide.să joace fotbal la Academia Hagi, a urmat FC 

n Liviu Rusu. S-a născut pe 16 Noul antrenor principal al liga 1 (10 goluri marcate) şi 
aprilie 1981 la Bucureşti. Fost Dunării, Cristian Pustai şi-a 145 de partide disputate în liga 
fundaş stânga al echipelor stabilit şi colaboratorii pentru a 2-a (13 goluri înscrise). A 
Sportul Studenţesc (1999 – noul sezon al ligii a 2-a. Din bifat 6 prezenţe în Europa 
2006), FC Naţional (2006 – stafful tehnic vor face parte League cu Gaz Metan, ediţia 
2007), Progresul Bucureşti Cristian Todea (secund), Mirel 2011-2012. A antrenat pe UTA 
(2007 – 2008), Unirea Urziceni Condei (secund), Dorin Roşca Arad (2015 – 2017 / secund), 
(2007 – 2008), Sportul (antrenor cu portarii) şi Liviu UTA Arad (2017-2018 / 
Studenţesc (2008 – 2011), Gaz Rusu (preparator fizic). principal), Victoria Zăbrani 
Metan Mediaş (2011-2012), (2018 / L4 / principal) şi 

Cine sunt noii Săgeata Năvodari (2012 – (1997 – 2002 / L2), AC Naţional Sebiş (2019 / L3).
2013). Are 101 partide jucate Mantova (2002-2005 / Italia – componenţi ai n Dorin Roşca. Numele său se 
în liga 1 (nici un gol marcat) şi Serie C), ac Bellinzona (2005- confundă cu Gaz Metan staffului tehnic 106, în liga a 2-a (nici un gol 2007 / Eleveţia – Challenge Mediaş, echipă la care a lucrat 
înscris). Ca preparator fizic a n Cristian Todea. Născut la League), UTA Arad (2006 – la portar şi antrenor timp de 
lucrat la FC Voluntari, AFK Arad pe 18 octombrie 1978, 2008 / L1; 2008-2009 / L2), 30 de ani. Tot ca antrenor cu 
Csikszereda, Dinamo şi Todea a evoluat ca jucător Gaz Metan Mediaş (2009 – portarii a mai “profesat” la 
Energeticianul.(mijlocaş defensiv) la UTA Arad 2015 / L1). Are 204 jocuri în Astra Giurgiu (2012-2013).

n Dunărea Călăraşi

Vineri, 26 iulie şi 2 august: ora 12.30 Ape ucigaşe - 2D
Sâmbătă, 27 iulie şi 3 august: ora 10.30 şi 

Regia: Alexandre Aja12.30
Cu: Kaya Scodelario, Barry Pepper, Ross Duminică, 28 iulie şi 4 august: ora 10.30 
Anderson, Anson Boon, George Somnerşi 12.30
Gen film: Horror

Regele Leu - 3D (varianta Durată: 87 minute
Premiera în România: 26.07.2019dublată)

Regia: Jon Favreau

Cu: Donald Glover, Seth Rogen, Alfre 
Woodard, Chiwetel Ejiofor, Keegan-
Michael Key

Gen film: Animaţie, Aventuri, Dramă, 
Familie, Muzical

Rating: AG 

Durata: 118 min

Premiera în România: 19.07.2019

În acest remake live-action, Disney ne 
poartă într-o nouă călătorie în savana 

Informaţii suplimentare: tel: 0242-
africană, acolo unde se naşte un viitor 

312800 şi site: www.culturalcl.ro 
rege. Tânărul leu Simba îl venerează pe 

Sediul: Parcul central, Bulevardul 1 Mai , tatăl său, regele Mufasa şi îşi asumă rolul 
nr. 5A. Preţul biletelor (acelaşi pt. filme de viitor conducător. Însă, nu toţi cei din 
3D şi 2D): 8 lei – copii cu vârste de maxim regat se bucură de venirea pe lume a 
14 ani; 12 lei – persoane cu vârste peste puiului de leu.
14 ani. Nu se efectuează rezervări. 
Biletele pot fi cumpărate cu o săptămână 

26 iulie – 01 august înainte de data spectacolului.
Orele: 17.00 şi 20.00 În zilele de luni filmul rulează începând cu 

Luni: ora 20.00 ora 20.00.

O tânără, fostă înotătoare de 
performanţă, se întoarce în oraşul natal 
înainte ca acesta să fie lovit de un uragan 
de categoria 5.
Exact când ajunge la casa tatălui ei, se 
dezlănţuie iadul: tatăl nu e de găsit 
nicăieri, iar ea va trebui să înfrunte ape 
care ucid şi prin forţa cu care năvălesc în 
oraş, dar şi prin creaturile care invadează 
oraşul, şi intră în casele inundate, aligatori 
fioroşi în căutare de pradă.

CINEMA 3D/2D Program Cinema 3D/2D Călăraşi în perioada 26 iulie - 4 august 2019

Regele Leu (3D varianta dublată) şi Ape ucigaşe (2D)

vizita, moneda naţională, mâncarea 
tradiţională iar concluziile 
investigaţiei au fost transpuse într-
o manieră atractivă în postere care 
au fost afişate pe holul şcolii şi 
distribuite pe spaţiul Twinspace pe 
pagina de Facebook a proiectului. 
Investigaţia călătoriei pentru prima 
oară într-o ţară străină pentru elevii 
noştri a continuat cu realizarea de 
mind maps în care elevii au calculat 
vitezele de deplasare pe diferitele 
secţiuni de parcurs pentru diferite 
mijloace de transport. Etapa de 
pregătire a întâlnirii a presupus şi 
realizarea de prezentări a României 
şi a şcolii lor, finalizarea imaginii 
fericirii pe etamină precum şi 
alegerea seminţelor pe care urma 
să le schimbăm cu echipele din partenerilor şi şi-au exersat fost foarte apreciate. unde a locuit Papa Ioan Paul al II-

În perioada 5 – 11 mai 2019 s-a şcolile partenere. abilităţile de comunicare în limba lea. Ziua următoare a fost dedicată desfăşurat cea de-a doua întâlnire Programul întâlnirii desfăşurate la engleză în mod direct. integrării în familiile poloneze astfel Ultima zi de activităţi a fost ziua transnaţională (Short-term Grybow a fost dens şi interesant În continuare elevii şi profesorii încât elevii, în grupe mixte au vizitei la Jaslo unde elevii au învăţat exchanges of groups of pupils pentru elevi şi profesori. Astfel, în grupaţi în echipe au participat la socializat şi s-au familiarizat cu să facă pizza şi au vizitat muzeul event) a proiectului nostru FIT FOR prima zi, activităţile au debutat cu dezbateri cu tema: ”Ce ştii despre acadelelor unde au învăţat pe viu mediul de viaţă polonez, au FUTURE. Aceasta s-a desfăşurat în ceremonia de deschidere securitatea pe Internet?” şi au despre istoricul fabricii, au vizionat participat la pregătirea prânzului şi Polonia şi a fost organizată de desfăşurată la şcoala gazdă unde creat postere cu tema ”Avantajele utilajele şi aparatele folosite în şcoala gazdă Szkola Podstawowa a cinei şi au utilizat aplicaţii cum ar am fost întâmpinaţi de directorul şi dezavantajele Internetului”. De acest scop, s-au familiarizat cu nr.1 im.Kazimierza Wielkiego din fi InstaGork, Google Knowledge şcolii, primarul localităţii Grybow asemenea, elevii polonezi au diversele tipuri de zahăr şi Grybow. Activităţile derulate au dar şi de elevii şcolii care au Graph, Infotopia, Mymunka, KidRex  prezentat aplicaţiile educaţionale îndulcitori precum şi cu urmărit obiectivele: pregătit moment artistice iar profesorii au participat la o ce pot fi folosite în diferite contexte multitudinea de arome utilizate deosebite, care ne-au făcut să ne - Realizarea schimbului  Imaginii vizită la Auschwitz.de învăţare. Seara s-a încheiat cu pentru acadele. Iar activitatea s-a simţim ca acasă. Apoi a urmat Fericirii şi a Robotului Fericit A urmat apoi o zi destinată utilizării degustarea produselor culinare încheiat cu un atelier de lucru în prezentarea materialelor pregătite - Siguranţa pe Internet pregătite de elevii polonezi dar şi a aplicaţiilor orientate pe ştiinţe: care elevii şi-au realizat propriile de fiecare echipă din parteneriat şi celor aduse de noi şi de celelalte Photomath, Periodic Table, - Aplicaţii mobile pentru acadele.astfel elevii au început să cunoască echipe din parteneriat iar zacusca, WolframAlpha, Khan Academy pe matematică şi ştiinţe, pentru limbă mai multe despre ţările şi şcolile Consider că întâlnirea şi-a atins brânza şi caşcavalul românesc au şi comunicare, pentru evaluare care elevii le-au utilizat ca să 
obiectivele şi că elevii participanţi 

măsoare distanţa parcursă atunci La această întâlnire de proiect din s-au integrat corespunzător în 
când au făcut rafting pe râul partea şcolii noastre a participat o activităţile propuse de gazdele 

echipă alcătuită din 2 profesori: dir. Dunajec unde au studiat speciile de poloneze. Schimbul cultural şi 
prof. Chiriţă Petronela, prof. Milea păsări, au observat urmele lăsate contactele realizate între elevi au 
Artemiza şi 8 elevi de la clasele VII de castori, au urmărit relieful însemnat o puternică motivaţie 
şi VIII, respectiv: Oprişan Petronela- specific, arhitectura zonei. pentru elevii noştrii, aceştia având 
Valentina, Chiţu Alexandra-Ionela, Ziua destinată vizitei la Cracovia, cunoştinţe mai bune legate de 
Radu Geanina-Petronela, Enache 

fosta capitală regală a Poloniei a tematica implicată, o înţelegere Viki-Georgiana, Gavrilă Elena-
fost orientată pe utilizarea crescută a contextului european Georgiana, Dumbravu Roxana-
aplicaţiilor care îi pot ajuta pe elevi privind subiectul tratat  fiind mult Anamaria,  Ursache Georgiana-

mai motivaţi în implicarea în să comunice mai uşor şi mai bine, Andreea, Manea Răzvan-Marian. 
activităţile proiectului dar şi în să înveţe cuvinte noi. Însă aspectul Tema întâlnirii a fost ”Telefoanele 
lecţiile de zi cu zi deoarece au pus cel mai important al vizitei a fost mobile în educaţie şi securitatea pe 
mai multe întrebări  în timpul cel cultural şi anume faptul că elevii internet” iar participarea la această 
orelor, au fost mai activi şi mai au putut să facă cunoştinţă cu întâlnire a presupus realizarea unor 
implicaţi în realizarea sarcinilor de unele din cele mai importante activităţi de pregătire, respectiv 
lucru. locuri istorice ale Poloniei, cum ar fi elevii participanţi s-au documentat, 

Prof. Milea Artemiza au investigat ţara pe care o vor castelul Wawel, palatul episcopal 

Într-un spaţiu modern care oferă condiţii optime pentru vizionarea unui spectacol 
atât în format 3D cât şi în format 2D puteţi viziona în perioada 26 iulie – 4 
august 2019 filmele: Regele Leu (3D varianta dublată) şi Ape ucigaşe (2D). Filmele 
vor fi difuzate după cum urmează:

Întâlnire transnaţională de proiect FIT FOR FUTURE

n Liga a 2-a

UTA Arad - Dunărea, 
în prima etapă!

În noua ediţia a ligii a 2-a Casa Pariurilor care va 
debuta pe 3 august, Dunărea va disputa, în tur, 9 
partide pe teren propriu şi 10, în deplasare. În 
primele două runde, echipa noastră va juca în 
deplasare, succesiv cu UTA Arad şi Farul Constanţa.

Dunărea va juca acasă cu Petrolul Plieşti (et. 3 – 17 
august), U Cluj (et. 7 – 14 septembrie), FC Rapid (et. 
11 – 12 octombrie) şi FC Argeş (et. 17 – 13 
noiembrie)

n Program jocuri TUR
Et. 1 / 03.08. UTA Arad – Dunărea

Et. 2 / 10.08. Farul Constanţa - Dunărea

Et. 3 / 17.08. Dunărea – Petrolul

Et. 4 / 24.08. AFK Csikszereda – Dunărea

Et. 5 / 31.08. Dunărea – Ripensia Timişoara

Et. 6 / 07.09. Sportul Snagov – Dunărea

Et. 7 / 14.09. Dunărea – U Cluj

Et. 8 / 21.09. CS Mioveni – Dunărea

Et. 9 / 28.09. Dunărea – Pandurii Tg. Jiu

Et. 10 / 05.10. Daco Getica – Dunărea

Et. 11 / 12.10. Dunărea – FC Rapid

Et. 12 / 16.10. Concordia – Dunărea

Et. 13 / 19.10. Dunărea – Turris Tr. Măgurele

Et. 14 / 26.10. ASU Poli Timişoara – Dunărea

Et. 15 / 02.11. Dunărea – CSM Reşiţa

Et. 16 / 09.11. Luceafărul Oradea – Dunărea

Et. 17 / 13.11. Dunărea – FC Argeş

Et. 18 / 16.11. Gloria Buzău – Dunărea

Et. 19 / 23.11. Dunărea – Metaloglobus

n Liga a 2-a

Dunărea, 9 partide 
acasă, 10 în deplasare. 

Vezi programul TURULUI!

E. Pîrvulescu: Văd că 
toată lumea se grăbeşte!

Bilanţul stagiului din Bulgaria: 
o victorie şi 3 eşecuri!

n Dunărea Călăraşi

Cristian Pustai şi-a stabilit colaboratorii!

Noutăţile Dunării pentru noul sezon
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