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2019 a fost un an dificil pentru sau dacă am fi concretizat măcar o clasament al celor mai buni 5 componenţii României U18. A primul până la ultimul minut. Şi-a 
Dunărea Călăraşi. A avut nevoie de ocazie din cele 6-7 cu Rapid sau jucători ai Dunării care au evoluat evoluat în 11 jocuri, în 8 dintre trecut în cont şi un gol, marcat în 
doar câteva secunde pentru a se dacă portarul nostru Calancea n-ar în sezonul de toamnă. Ca orice top, acestea fiind integralist. Este deplasare, în partida cu FK 
salva de la retrogradare în acea couatorul autogolului semnat de Csikszereda din runda a 4-a.
partidă de pomină de la Sibiu cu arădeanul Cristian Melinte de la 

2. GEORGIAN HONCIU. Decarul Hermannstadt însă şansa a ocolit-o. UTA în partida din prima etapă a 
returului câştigată de echipa Dunării (30 de ani împliniţi pe 20 În vară a luat-o de la capăt cu un 
noastră cu 1-0.tehnician nou, Cristian Pustai care aprilie) a fost în câteva rânduri 

s-a trezit la Călăraşi cu un lot „motorul” masinăriei create de 
4. GASTON MENDY. Fundaşul format din...3-4 jucători. A început profesorul Pustai. Are 5 goluri 
stânga senegalez, sosit la Călăraşi la reconstrucţia „pe repede înainte” înscrise în 18 partide jucate (din 
începutul anului 2018 a fost unul cu jucători aduşi de peste tot care 3 integralist). Cu un potenţial 
dintre jucătorii de bază ai Dunării, pentru că timpul devenise uriaş, „Gică” poate face un mini – cu evoluţii sigure în linia defensivă. principalul inamic al profesorului retur de neuitat.În prima parte a sezonului, Mendy venit de la Mediaş să repună 
(34 de ani, pe care i-a împlinit pe 22 Dunărea pe făgaşul performanţei. 1. BOGDAN RUSU. Atacantul pe noiembrie) a fost prezent pe teren 

care multe echipe din liga a 2-a şi l-În cele 20 de etape disputate în în 17 partide (15 integralist). A 
ar dori a făcut în dese rânduri prima parte a sezonului 2019 – marcat un gol în partida cu U Cluj, 
diferenţa. Cu 8 goluri înscrise, 2020, „galben – albaştrii” au avut o însă rezultatul de pe teren, 3-2, a 

evoluţie bună reuşind să obţină nu fost anulat de FRF. Bogdan (29 de ani împliniţi pe 9 
mai puţin de 27 de puncte aprilie) a fost prezent pe teren în 
clasându-se la finele anului pe 3. RADU CRIŞAN. A început timid toate cele 20 de partide, în 14 
poziţia a 11-a. Se putea, desigur, şi însă spre finalul sezonului de dintre ele fiind integralist. Foarte 
mai bine dacă n-am fi pierdu, din toamnă „uriaşul” de la Turda a avut bun la jocul aerian, Bogdan Rusu a 
cauza unei neglijenţe crase, cele 3 evoluţii realmente foarte bune. Cel fi primit un gol de pomină în doza de subiectivism este evidentă! etalat şi o tehnică de invidiat 
puncte obţinute pe teren în faţa puţin în partidele cu Metaloglobus, partida cu FC Argeş sau dacă... reuşind în multe rânduri să-şi pună 5. ALEXANDRU SÎRBU. În vârstă de Universităţii Cluj sau dacă am fi fost Rapid şi UTA a fost la înălţime. Venit 

în încurcătură adversarii direcţi. Cu Arena Media, platforma care 18 ani (născut la Tg. Jiu pe 20 mai atenţi şi n-am fi dat la Călăraşi sub formă de împrumut 
certitudine, „vârful” sosit în vară de cuprinde bilunarul Arena şi martie 2001), Sîrbu a sosit la posibilitatea timişorenilor de la de la Astra Giurgiu, „Crişu” (23 de 
la Sibiu va urca şi în topul cotidianul online Călăraşi de la juniorii Universităţii Ripensia să egaleze în ultimele ani pe care i-a împlinit pe 27 aprilie) 

www.arenamedia.ro a alcătuit un Craiova, fiind unul dintre golgeterilor campionatului.secvenţe ale partide din penalty a fost prezent în 17 paride, de la 

De la începutul lunii mai 2019, 
conducerea Centrului Judeţean de 
Creaţie şi Cultură Călăraşi, instituţie 
finanţată de Consiliul Judeţean, este 
asigurată de Virgiliu Diaconu. În calitate 
de manager, Diaconu a trecut în revistă 
pentru cititorii www.arenamedia.ro 
evenimentele derulate anul trecut, 
realizând şi o scurtă prezentare a 
activităţii desfăşurate. Pentru 2020, 
Diaconu şi echipa pe care o 
coordonează are planuri mari şi vă 
invită să le descoperiţi cu precădere pe 
scena Centrului Cultural Barbu Ştirbei.

Cum catalogaţi activitatea dvs. din luna 
mai, de când aţi preluat şefia CJCC şi 
până în prezent? Ce credeţi că aţi adus 
nou în această instituţie?

D.V.: În primul rând cred că am adus mult 
optimism. Am venit cu dorinţa de a-i 
încuraja pe cei pe care i-am găsit aici să 
fie încrezători în propria lor valoare, care 
se demonstrează prin muncă şi 
rezultatele acesteia. Am încercat să 
modernizez modul de gândire, modul de 
acţiune, mai pe scurt să restructurez casa închisă, contra unor sume mari. achizitionarea acestui autocar cu scopul 
programul prăfuit pe care l-am gasit aici, declarat de a face din acest ansamblu Pe scurt, cred că am reuşit să oferim 
demonstrând tuturor că acest lucru este amator, unul profesionist, care să acces la evenimente culturale de calitate 
posibil cu aceiaşi oameni. Aşa am promoveze la cât mai multe evenimente tuturor categoriilor de vârstă şi să 
organizat spectacole dintr-o paletă culturale imaginea judeţului nostru – un răspundem cât mai multor preferinţe.
foarte largă de genuri artistice, ca acelea judeţ cu oameni harnici, inteligenţi şi Ştiu că aţi reuşit şi câteva investiţii. Ce 
cu  Randi, Clejanii, Jean de la Craiova, dar creativi!ne puteţi spune?
şi cu Bianca Ionescu, Alfredo Pascu, Ce ne mai pregătiţi? Da, se simţea nevoia de a înnoi câte 
trupă de balet, stand up comedy, Maria 

ceva. Idealurile noi cer investiţii noi. Cu Începem anul 2020 cu un spectacol Buză şi Taraful, Alifantis, Fără Zahăr, 
concursul preşedintelui CJC am reuşit să omagial dedicat Micii Uniri, în care veţi Mircea Rusu, Baniciu, Miora Velicu, 
achiziţionăm un autocar premium putea vedea live, interpreţi gigantici ai Enceanu, Iris, Kripton, Bănică,  Brenciu, 
extrem de necesar în vederea dezvoltării muzicii populare şi ai umorului neaoş Rimes, Maia Morgenstern, Radu Ipate, 
actului cultural în judeţul nostru. românesc. Pe 24 ianuarie, pe scena Oana Pellea, Emy Drăgoi, Caramitru, 
Vreau să vă amintesc faptul că, de când noastră, ne vor încânta Irina  Loghin, Strătilă şi mulţi alţii. Să nu uităm nici de 
am preluat şefia CJCC,  prin munca Mioara Velicu, Floarea Calotă, Vasile spectacolele pentru copii: Showlandia, 
depusă de noi, ansambul Bărăganul - Muraru şi alţii. Un spectacol de suflet, Domnul Goe, Fachirii etc.
unicul brand recunoscut al judeţului - a pentru suflet.

Aş fi nerecunoscător dacă nu aş aminti reuşit pentru prima oară în istoria lui să Anul acesta avem planuri mari, mult mai ajutorul şi încrederea cu care am fost obţină un premiu naţional, şi anume la mari faţă de anul precedent. Ţineţi învestit de preşedintele Consiliului festivalul Naţional de la Mioveni. Locul 2 aproape, la Călăraşi va fi ceva ce nu aţi Judeţean, domnul Vasile Iliuţă, fără de pe ţară, în concurenţă cu alte 18 mai văzut sau trăit. Mai multe nu spun. care toate acestea nu ar fi existat. Am fi ansambluri din ţară, dintre care 4 Va vorbi munca noastră pentru noi!fost ca pe vremea lui Filipescu, adică profesioniste! Acest prim premiu Pe final ce ne mai puteţi spune?nişte mari zerouri. naţional, coroborat şi cu premiul întâi 
Îmi doresc să fim cu toţii sănătoşi şi ca Nu trebuie uitaţi, bineînţeles, consilierii obţinut tot în 2019 la festivalul 
echipa din care fac parte să arate tuturot judeţeni, care au votat în unanimitate internaţional de Kala Neos Marmaras, în 
cât este de valoroasă şi că îi pasă de pentru ca locuitorii judeţului nostru să concurs cu alte 8 ţări, au constituit 
călărăşeni. vadă pe viu, şi pe bani puţini, spectacole factorii care l-au determinat pe domnul 

extrordinare care la Bucureşti se văd cu Mulţumesc mult!preşedinte Vasile Iliuţă „să forţeze” 

Managerul CJCC Călăraşi, Virgil Diaconu s-Un autocar Temsa HD13 clasă 
a arătat încântat de achiziţia făcută Premium a intrat, la finele anului 
subliniind necesitatea acesteia. “Este un 

trecut, în dotarea Centrului autocar “Premium”, mai este unul la 
Judeţean de Cultură şi Creaţie Poiana 45. O să mai vedeţi că or să mai 
Călăraşi, subordonată a Consiliului apără în ţară multe dar nu toate sunt 

“premium”, în sensul că nu au toate Judeţean Călăraşi.
condiţiile pe care le-am cerut noi. 

Cele 55 de locuri vor deservi artiştii care Distanţa între scaune este bună, 
se vor deplasa în judeţ, în ţară sau în ecartamentul pentru curse lungi, spaţiu 
străinătate la diferitele festivaluri pentru picioare, se pot rabata, se pot face 
culturale. Valoarea de achiziţie a fotolii, sistem audio nemţesc. Tot ce este 
autocarului este de 1.118.169 lei. pe el este DAF, producţie DAF, motor, 

transmisie, partea electrică... Noi sperăm “Acest autocar a fost achiziţionat în urma 
că vom face cu acest autocar imagine unei licitaţii. Ne bucurăm că am reuşit să 
judeţului nostru. După cum vedeţi scrie o finalizăm în anul acesta. Pot să vă spun 
mare pe el “Călăraşi One”. Ne-am permis că preţul de achiziţie al autocarului este 
să fim şi puţin “aroganţi” pentru că ne 939.638 lei, fără TVA. El a fost 
bucurăm că am ajuns să aducem în achiziţionat în leasing, pe o perioadă de 5 
Călăraşi aşa ceva. E un bun al judeţului, şi ani. La acest moment am achitat, undeva, 
cu el vrem să facem imagine judeţului că la 40% din valoarea totală, motiv pentru 
de aia suntem aici. E o bucurie mare care nu dorim să stăm 5 ani cu leasingul. 
pentru noi că am reuşit să avem aşa ceva. Este clasă Premium, în sensul că are 
Ne costa foarte mult orice transport, toaletă, două televizoare, două frigider 
extraordinar de mult. La Hora Mare, de iar scaunele sunt piele cu textil. Sperăm 
pildă, când trebuia să ducem la aeroport ca acesta autocar să deservească tot 
delegaţiile participante, extrem de mult judeţul Călăraşi, nu doar Centrul de 
ne costa întotdeauna transportul. Acum Cultură, noi fiind doar, să zic aşa, pionierii 
eu cred că în doar câţiva ani el va fi achiziţiei acestui autocar.” a declarat 
amortizat şi va fi un bun al judeţului. Georgiana Teodorescu, director adjunct al 
Trebuie să avem grijă de el.” a precizat Centrului Judeţean de Creaţie şi Cultură 
Diaconu.Călăraşi.

băieţii urmând a se caza la Grand Park 
Lara, hotel situat la 20 de km de centrul 
oraşului Antalya

Jucătorii prezenţi 
miercuri la reunire

Portari: Nicolai Calancea, Stefan Krell, 
Ionuţ Alexandru

Fundaşi: Bogdan Şandru, Paul 
Sabangeanu, Alexandru Sîrbu, Gaston 
Mendy, Ahmet Ozcan, Ionuţ Ţenea, 
Andrei Puţaru

Mijlocaşi: Georgian Honciu, Robert 
Boboc, Ariel Lopez, Adrian Zaluschi, 
Gabriel Toma, Serge Ekollo, Andrei 
Moise, George Tudoran, Cristian Raiciu, 
Andrei Zete

Atacanţi: Bogdan Rusu, Thaer Bawab, 
Mediop Ndiaye

Jocuri amicale / 
Dunărea Călăraşi s-a reunit pe 15 (20 de ani), fundaş care în prima parte a 
ianuarie, la sediul clubului, efectuând în sezonului a evoluat la ACS Daco Getica Stagiu Antalya
acea zi şi prima şedinţă de pregătire sub Bucureşti. Au absentat stoperul, Radu 

27.01. Dunărea –comanda profesorului Cristian Pustai Crişan, rechemat de şefii Astrei la 
chiar pe terenul central. Au răspuns Giurgiu care l-au redirecţionat spre UTA 29.01. Dunărea – FK Taraz (L1 Kazahstan)
prezent nu mai puţin de 23 de jucători Arad şi mijlocaşul de bandă, Salvatore 31.01. Dunărea –
printre care şi nou – venitul Adrian Marrone, aflat în vizorul harghitenilor de 

03.02 Dunărea – FK Yenisey KrasnoyarskZaluschi, transferat în decembrie de la la FK Csikszereda. 
06.02. Dunărea – KF Flamurtari Pristina Ripensia Timişoara. Între 24 ianuarie şi 7 februarie, Dunărea 
(L1 Kosovo)În probe se află şi tânărul Andrei Puţaru îşi mută cartierul general în Turcia, 

Pentru un an şi jumătate, Dunărea şi-a asigurat mi-am făcut datoria. Am 
marcat golul de 1-1 din serviciile mijlocaşului Adrian Zaluschi (30 de ani), 
penalty în finalul ultima oară la Ripensia Timişoara. Prezent la reunire, 
partidei. Ce să mai Zalu a oferit şi primele sale gânduri, susţinând că 
spun...obiectivul său este ca noua sa formaţie Dunărea să 
Ce obiectiv ţi-ai propus ocupe la finalul stagiunii un loc promovabil.
la Călăraşi?

Adi, mai întâi de toate, Bun venit la Călăraşi! Am venit într-un 
Mulţumesc frumos moment mai puţin fast 

pentru Dunărea. Am Cum de a apărut această oportunitate de a veni la Călăraşi?
urmărit echipa, e în Am fost sunat de Sorin Boiangiu, am înţeles că sunt dorit aici şi 
creştere şi ca obiectiv, eu după ce m-am consultat cu familia, am zis că e bine să joc 
zic că avem şanse la un pentru Dunărea şi am acceptat propunerea.
loc de promovare. E o nouă provocare pentru tine, nu?
Pentru mine, sincer să 

Da, aşa e. Sper să mă ridic la nivelul aşteptărilor suporterilor 
fiu, prima etapă cu Petrolul contează foarte mult. La Ploieşti e 

din Călăraşi, al antrenorilor, al conducerii. Sper să fie un pas 
un joc cheie.

înainte în cariera mea.
Un mesaj pentru suporteri?Să-ţi reamintesc că ne-ai pricinuit multe momente grele în 
Sper să-i bucur la fiecare meci!tur, cu Ripensia?
Mulţumesc şi succes!Da, aşa este (zâmbeşte). Ce să zic...eram jucătorul Ripensiei, 

Dunărea Călăraşi a perfectat vinerea trecută al doilea 
transfer al pauzei competiţionale. După mijlocaşul Adrian 
Zaluschi (30 de ani), adus de la Ripensia Timişoara, 
„galben – albaştrii” şi-au asigurat serviciile portarului 
Răzvan Began. În vârstă de 23 de ani, Began a evoluat în 
prima parte a sezonului la ACS Daco Getica Bucureşti, 
echipă care încă din toamnă s-a retras din campionat. El a 
semnat un contract valabil pe un an şi jumătate.
Conducerea clubului îi urează mult succes la Călăraşi. Bun 
venit, Răzvan Began!
Răzvan Cătălin Began. Portar (193 cm / 85 kg). S-a născut 
la Sighetu Marmaţiei, pe 12 august 1996. A debutat la CFR 
Cluj U19 în 2015. A jucat la CSM Sighet (01.08-
20.02.2016), Farul Constanţa (21.02-30.06.2016), CFR Cluj 
U19 (30.06.2016 – 18.01.2017), Luceafărul Oradea 
(18.01.2017 – 31.08.2017), Foresta Suceava (01.09.2017 – 
30.06.2018), Hermannstadt (01.07.2018 – 01.02.2019), 
Poli Timişoara (01.02.-30.06.2019), Daco Getica Bucureşti 
(din 01.07. până la retragerea din campionat).
A bifat 37 de prezenţe în Liga a 2-a.

Recent a avut loc tragerea la sorţi a partidelor 
contând pentru sferturile de finală ale Cupei 
României – faza judeţeană la fotbal.

Cel mai disputat joc se anunţă cel dintre finalista ultimei 
ediţii, ACS Roseţi şi Venus Independenţa, echipă care 
domniă cu autoritate fotbalul judeţeană de vreo 2 decenii.
În această etapă s-au calificat 6 echipe din liga a 4-a şi 2 
din liga a 5-a. Partidele vor avea loc miercuri, 15 aprilie 
2020, de la ora 14.30 de minute.
Finala va avea loc pe arena Nelu Baraitaru din Grădiştea.

Sferturi de finală / Program jocuri /   
Miercuri, 15 aprilie, ora 14.30

Viitorul Dichiseni (L5) – CSM Olteniţa (L4)
Petrolul Ileana (L4) – Unirea Mânăstirea (L4)
Şoimii Progresu (L5) – Dunărea Ciocăneşti (L4)
ACS Roseţi (L4) – Venus Independenţa (L4)

n Dunărea Călăraşi

Seria de spectacole, creionate pentru acest 
an de conducerea Centrului Judeţean de 
Creaţie şi Cultură Călăraşi, instituţie 
finanţată de Consiliul Judeţean debutează, 
în forţă, vineri, 24 ianuarie, de Ziua Unirii 
Principatelor Române sub conducerea lui 
Alexandru Ioan Cuza.

„Mica Unire” este şi numele spectacolului care 
reuneşte, pe scena Centrului Cultural Barbu Ştirbei, 
voci de aur ale cântecului popular românesc şi nu 
numai. Începând cu ora 16.00 vor susţine recitaluri 
Irina Loghin, Floarea Calotă şi Mioara Velicu, 
momente de veselie şi bună dispoziţie fiind asigurate 
noul cuplu de succes al comediei româneşti Valentina 
Fătu – Vasile Muraru.
Organizatorii susţin că va fi un spectacol de neuitat la 
care sunt invitaţii toţi călărăşenii iubitori de folclor. 
Preţul unui bilet este de 20 de lei.

Un autocar clasă Premium a 
intrat în dotarea CJCC Călăraşi

Mica Unire, 
spectacol grandios 

organizat la Călăraşi 
pe 24 ianuarie!

n CJCC

n CJCC Călăraşi

V. Diaconu: Cred că am reuşit să oferim acces la 
evenimente culturale de calitate tuturor categoriilor 
de vârstă şi să răspundem cât mai multor preferinţe

Arena Media: Bogdan Rusu este alesul nostru!

23 de jucători prezenţi la reunire!

A. Zaluschi: Sper să-i bucur la fiecare meci!

Dunărea l-a transferat pe 
portarul Răzvan Began!

n AJF Călăraşi

ACS Roseţi - Venus, capul de 
afiş al sferturilor Cupei 

României - faza judeţeană
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www.arenamedia.ro a alcătuit un Craiova, fiind unul dintre golgeterilor campionatului.secvenţe ale partide din penalty a fost prezent în 17 paride, de la 

De la începutul lunii mai 2019, 
conducerea Centrului Judeţean de 
Creaţie şi Cultură Călăraşi, instituţie 
finanţată de Consiliul Judeţean, este 
asigurată de Virgiliu Diaconu. În calitate 
de manager, Diaconu a trecut în revistă 
pentru cititorii www.arenamedia.ro 
evenimentele derulate anul trecut, 
realizând şi o scurtă prezentare a 
activităţii desfăşurate. Pentru 2020, 
Diaconu şi echipa pe care o 
coordonează are planuri mari şi vă 
invită să le descoperiţi cu precădere pe 
scena Centrului Cultural Barbu Ştirbei.

Cum catalogaţi activitatea dvs. din luna 
mai, de când aţi preluat şefia CJCC şi 
până în prezent? Ce credeţi că aţi adus 
nou în această instituţie?

D.V.: În primul rând cred că am adus mult 
optimism. Am venit cu dorinţa de a-i 
încuraja pe cei pe care i-am găsit aici să 
fie încrezători în propria lor valoare, care 
se demonstrează prin muncă şi 
rezultatele acesteia. Am încercat să 
modernizez modul de gândire, modul de 
acţiune, mai pe scurt să restructurez casa închisă, contra unor sume mari. achizitionarea acestui autocar cu scopul 
programul prăfuit pe care l-am gasit aici, declarat de a face din acest ansamblu Pe scurt, cred că am reuşit să oferim 
demonstrând tuturor că acest lucru este amator, unul profesionist, care să acces la evenimente culturale de calitate 
posibil cu aceiaşi oameni. Aşa am promoveze la cât mai multe evenimente tuturor categoriilor de vârstă şi să 
organizat spectacole dintr-o paletă culturale imaginea judeţului nostru – un răspundem cât mai multor preferinţe.
foarte largă de genuri artistice, ca acelea judeţ cu oameni harnici, inteligenţi şi Ştiu că aţi reuşit şi câteva investiţii. Ce 
cu  Randi, Clejanii, Jean de la Craiova, dar creativi!ne puteţi spune?
şi cu Bianca Ionescu, Alfredo Pascu, Ce ne mai pregătiţi? Da, se simţea nevoia de a înnoi câte 
trupă de balet, stand up comedy, Maria 

ceva. Idealurile noi cer investiţii noi. Cu Începem anul 2020 cu un spectacol Buză şi Taraful, Alifantis, Fără Zahăr, 
concursul preşedintelui CJC am reuşit să omagial dedicat Micii Uniri, în care veţi Mircea Rusu, Baniciu, Miora Velicu, 
achiziţionăm un autocar premium putea vedea live, interpreţi gigantici ai Enceanu, Iris, Kripton, Bănică,  Brenciu, 
extrem de necesar în vederea dezvoltării muzicii populare şi ai umorului neaoş Rimes, Maia Morgenstern, Radu Ipate, 
actului cultural în judeţul nostru. românesc. Pe 24 ianuarie, pe scena Oana Pellea, Emy Drăgoi, Caramitru, 
Vreau să vă amintesc faptul că, de când noastră, ne vor încânta Irina  Loghin, Strătilă şi mulţi alţii. Să nu uităm nici de 
am preluat şefia CJCC,  prin munca Mioara Velicu, Floarea Calotă, Vasile spectacolele pentru copii: Showlandia, 
depusă de noi, ansambul Bărăganul - Muraru şi alţii. Un spectacol de suflet, Domnul Goe, Fachirii etc.
unicul brand recunoscut al judeţului - a pentru suflet.

Aş fi nerecunoscător dacă nu aş aminti reuşit pentru prima oară în istoria lui să Anul acesta avem planuri mari, mult mai ajutorul şi încrederea cu care am fost obţină un premiu naţional, şi anume la mari faţă de anul precedent. Ţineţi învestit de preşedintele Consiliului festivalul Naţional de la Mioveni. Locul 2 aproape, la Călăraşi va fi ceva ce nu aţi Judeţean, domnul Vasile Iliuţă, fără de pe ţară, în concurenţă cu alte 18 mai văzut sau trăit. Mai multe nu spun. care toate acestea nu ar fi existat. Am fi ansambluri din ţară, dintre care 4 Va vorbi munca noastră pentru noi!fost ca pe vremea lui Filipescu, adică profesioniste! Acest prim premiu Pe final ce ne mai puteţi spune?nişte mari zerouri. naţional, coroborat şi cu premiul întâi 
Îmi doresc să fim cu toţii sănătoşi şi ca Nu trebuie uitaţi, bineînţeles, consilierii obţinut tot în 2019 la festivalul 
echipa din care fac parte să arate tuturot judeţeni, care au votat în unanimitate internaţional de Kala Neos Marmaras, în 
cât este de valoroasă şi că îi pasă de pentru ca locuitorii judeţului nostru să concurs cu alte 8 ţări, au constituit 
călărăşeni. vadă pe viu, şi pe bani puţini, spectacole factorii care l-au determinat pe domnul 

extrordinare care la Bucureşti se văd cu Mulţumesc mult!preşedinte Vasile Iliuţă „să forţeze” 

Managerul CJCC Călăraşi, Virgil Diaconu s-Un autocar Temsa HD13 clasă 
a arătat încântat de achiziţia făcută Premium a intrat, la finele anului 
subliniind necesitatea acesteia. “Este un 

trecut, în dotarea Centrului autocar “Premium”, mai este unul la 
Judeţean de Cultură şi Creaţie Poiana 45. O să mai vedeţi că or să mai 
Călăraşi, subordonată a Consiliului apără în ţară multe dar nu toate sunt 

“premium”, în sensul că nu au toate Judeţean Călăraşi.
condiţiile pe care le-am cerut noi. 

Cele 55 de locuri vor deservi artiştii care Distanţa între scaune este bună, 
se vor deplasa în judeţ, în ţară sau în ecartamentul pentru curse lungi, spaţiu 
străinătate la diferitele festivaluri pentru picioare, se pot rabata, se pot face 
culturale. Valoarea de achiziţie a fotolii, sistem audio nemţesc. Tot ce este 
autocarului este de 1.118.169 lei. pe el este DAF, producţie DAF, motor, 

transmisie, partea electrică... Noi sperăm “Acest autocar a fost achiziţionat în urma 
că vom face cu acest autocar imagine unei licitaţii. Ne bucurăm că am reuşit să 
judeţului nostru. După cum vedeţi scrie o finalizăm în anul acesta. Pot să vă spun 
mare pe el “Călăraşi One”. Ne-am permis că preţul de achiziţie al autocarului este 
să fim şi puţin “aroganţi” pentru că ne 939.638 lei, fără TVA. El a fost 
bucurăm că am ajuns să aducem în achiziţionat în leasing, pe o perioadă de 5 
Călăraşi aşa ceva. E un bun al judeţului, şi ani. La acest moment am achitat, undeva, 
cu el vrem să facem imagine judeţului că la 40% din valoarea totală, motiv pentru 
de aia suntem aici. E o bucurie mare care nu dorim să stăm 5 ani cu leasingul. 
pentru noi că am reuşit să avem aşa ceva. Este clasă Premium, în sensul că are 
Ne costa foarte mult orice transport, toaletă, două televizoare, două frigider 
extraordinar de mult. La Hora Mare, de iar scaunele sunt piele cu textil. Sperăm 
pildă, când trebuia să ducem la aeroport ca acesta autocar să deservească tot 
delegaţiile participante, extrem de mult judeţul Călăraşi, nu doar Centrul de 
ne costa întotdeauna transportul. Acum Cultură, noi fiind doar, să zic aşa, pionierii 
eu cred că în doar câţiva ani el va fi achiziţiei acestui autocar.” a declarat 
amortizat şi va fi un bun al judeţului. Georgiana Teodorescu, director adjunct al 
Trebuie să avem grijă de el.” a precizat Centrului Judeţean de Creaţie şi Cultură 
Diaconu.Călăraşi.

băieţii urmând a se caza la Grand Park 
Lara, hotel situat la 20 de km de centrul 
oraşului Antalya

Jucătorii prezenţi 
miercuri la reunire

Portari: Nicolai Calancea, Stefan Krell, 
Ionuţ Alexandru

Fundaşi: Bogdan Şandru, Paul 
Sabangeanu, Alexandru Sîrbu, Gaston 
Mendy, Ahmet Ozcan, Ionuţ Ţenea, 
Andrei Puţaru

Mijlocaşi: Georgian Honciu, Robert 
Boboc, Ariel Lopez, Adrian Zaluschi, 
Gabriel Toma, Serge Ekollo, Andrei 
Moise, George Tudoran, Cristian Raiciu, 
Andrei Zete

Atacanţi: Bogdan Rusu, Thaer Bawab, 
Mediop Ndiaye

Jocuri amicale / 
Dunărea Călăraşi s-a reunit pe 15 (20 de ani), fundaş care în prima parte a 
ianuarie, la sediul clubului, efectuând în sezonului a evoluat la ACS Daco Getica Stagiu Antalya
acea zi şi prima şedinţă de pregătire sub Bucureşti. Au absentat stoperul, Radu 

27.01. Dunărea –comanda profesorului Cristian Pustai Crişan, rechemat de şefii Astrei la 
chiar pe terenul central. Au răspuns Giurgiu care l-au redirecţionat spre UTA 29.01. Dunărea – FK Taraz (L1 Kazahstan)
prezent nu mai puţin de 23 de jucători Arad şi mijlocaşul de bandă, Salvatore 31.01. Dunărea –
printre care şi nou – venitul Adrian Marrone, aflat în vizorul harghitenilor de 

03.02 Dunărea – FK Yenisey KrasnoyarskZaluschi, transferat în decembrie de la la FK Csikszereda. 
06.02. Dunărea – KF Flamurtari Pristina Ripensia Timişoara. Între 24 ianuarie şi 7 februarie, Dunărea 
(L1 Kosovo)În probe se află şi tânărul Andrei Puţaru îşi mută cartierul general în Turcia, 

Pentru un an şi jumătate, Dunărea şi-a asigurat mi-am făcut datoria. Am 
marcat golul de 1-1 din serviciile mijlocaşului Adrian Zaluschi (30 de ani), 
penalty în finalul ultima oară la Ripensia Timişoara. Prezent la reunire, 
partidei. Ce să mai Zalu a oferit şi primele sale gânduri, susţinând că 
spun...obiectivul său este ca noua sa formaţie Dunărea să 
Ce obiectiv ţi-ai propus ocupe la finalul stagiunii un loc promovabil.
la Călăraşi?

Adi, mai întâi de toate, Bun venit la Călăraşi! Am venit într-un 
Mulţumesc frumos moment mai puţin fast 

pentru Dunărea. Am Cum de a apărut această oportunitate de a veni la Călăraşi?
urmărit echipa, e în Am fost sunat de Sorin Boiangiu, am înţeles că sunt dorit aici şi 
creştere şi ca obiectiv, eu după ce m-am consultat cu familia, am zis că e bine să joc 
zic că avem şanse la un pentru Dunărea şi am acceptat propunerea.
loc de promovare. E o nouă provocare pentru tine, nu?
Pentru mine, sincer să 

Da, aşa e. Sper să mă ridic la nivelul aşteptărilor suporterilor 
fiu, prima etapă cu Petrolul contează foarte mult. La Ploieşti e 

din Călăraşi, al antrenorilor, al conducerii. Sper să fie un pas 
un joc cheie.

înainte în cariera mea.
Un mesaj pentru suporteri?Să-ţi reamintesc că ne-ai pricinuit multe momente grele în 
Sper să-i bucur la fiecare meci!tur, cu Ripensia?
Mulţumesc şi succes!Da, aşa este (zâmbeşte). Ce să zic...eram jucătorul Ripensiei, 

Dunărea Călăraşi a perfectat vinerea trecută al doilea 
transfer al pauzei competiţionale. După mijlocaşul Adrian 
Zaluschi (30 de ani), adus de la Ripensia Timişoara, 
„galben – albaştrii” şi-au asigurat serviciile portarului 
Răzvan Began. În vârstă de 23 de ani, Began a evoluat în 
prima parte a sezonului la ACS Daco Getica Bucureşti, 
echipă care încă din toamnă s-a retras din campionat. El a 
semnat un contract valabil pe un an şi jumătate.
Conducerea clubului îi urează mult succes la Călăraşi. Bun 
venit, Răzvan Began!
Răzvan Cătălin Began. Portar (193 cm / 85 kg). S-a născut 
la Sighetu Marmaţiei, pe 12 august 1996. A debutat la CFR 
Cluj U19 în 2015. A jucat la CSM Sighet (01.08-
20.02.2016), Farul Constanţa (21.02-30.06.2016), CFR Cluj 
U19 (30.06.2016 – 18.01.2017), Luceafărul Oradea 
(18.01.2017 – 31.08.2017), Foresta Suceava (01.09.2017 – 
30.06.2018), Hermannstadt (01.07.2018 – 01.02.2019), 
Poli Timişoara (01.02.-30.06.2019), Daco Getica Bucureşti 
(din 01.07. până la retragerea din campionat).
A bifat 37 de prezenţe în Liga a 2-a.

Recent a avut loc tragerea la sorţi a partidelor 
contând pentru sferturile de finală ale Cupei 
României – faza judeţeană la fotbal.

Cel mai disputat joc se anunţă cel dintre finalista ultimei 
ediţii, ACS Roseţi şi Venus Independenţa, echipă care 
domniă cu autoritate fotbalul judeţeană de vreo 2 decenii.
În această etapă s-au calificat 6 echipe din liga a 4-a şi 2 
din liga a 5-a. Partidele vor avea loc miercuri, 15 aprilie 
2020, de la ora 14.30 de minute.
Finala va avea loc pe arena Nelu Baraitaru din Grădiştea.

Sferturi de finală / Program jocuri /   
Miercuri, 15 aprilie, ora 14.30

Viitorul Dichiseni (L5) – CSM Olteniţa (L4)
Petrolul Ileana (L4) – Unirea Mânăstirea (L4)
Şoimii Progresu (L5) – Dunărea Ciocăneşti (L4)
ACS Roseţi (L4) – Venus Independenţa (L4)

n Dunărea Călăraşi

Seria de spectacole, creionate pentru acest 
an de conducerea Centrului Judeţean de 
Creaţie şi Cultură Călăraşi, instituţie 
finanţată de Consiliul Judeţean debutează, 
în forţă, vineri, 24 ianuarie, de Ziua Unirii 
Principatelor Române sub conducerea lui 
Alexandru Ioan Cuza.

„Mica Unire” este şi numele spectacolului care 
reuneşte, pe scena Centrului Cultural Barbu Ştirbei, 
voci de aur ale cântecului popular românesc şi nu 
numai. Începând cu ora 16.00 vor susţine recitaluri 
Irina Loghin, Floarea Calotă şi Mioara Velicu, 
momente de veselie şi bună dispoziţie fiind asigurate 
noul cuplu de succes al comediei româneşti Valentina 
Fătu – Vasile Muraru.
Organizatorii susţin că va fi un spectacol de neuitat la 
care sunt invitaţii toţi călărăşenii iubitori de folclor. 
Preţul unui bilet este de 20 de lei.

Un autocar clasă Premium a 
intrat în dotarea CJCC Călăraşi

Mica Unire, 
spectacol grandios 

organizat la Călăraşi 
pe 24 ianuarie!

n CJCC

n CJCC Călăraşi

V. Diaconu: Cred că am reuşit să oferim acces la 
evenimente culturale de calitate tuturor categoriilor 
de vârstă şi să răspundem cât mai multor preferinţe

Arena Media: Bogdan Rusu este alesul nostru!

23 de jucători prezenţi la reunire!

A. Zaluschi: Sper să-i bucur la fiecare meci!

Dunărea l-a transferat pe 
portarul Răzvan Began!

n AJF Călăraşi

ACS Roseţi - Venus, capul de 
afiş al sferturilor Cupei 

României - faza judeţeană
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