
ANUL TINERILOR TRICOLORI
2021 va fi un an al turneelor finale! România U21 s-a calificat la EURO pentru 
a doua oară consecutiv, naționala Under 19 va participa la campionatul 
european găzduit de țara noastră, iar naționala Under 23 va reprezenta 
România la Jocurile Olimpice la Tokyo după o pauză de 57 de ani!
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Un bilanț diferit după un an complicat

Răzvan Burleanu
Președintele Federației Române de Fotbal

CE VEI DESCOPERI ÎN FIECARE NUMĂR AL REVISTEI FRF RAPORT DE JOC

Analize, interviuri, statistici și reportaje exclusive dedicate tuturor echipelor naționale, juniori și seniori, masculine și feminine, futsal și fotbal pe plajă

Rubrici dedicate fiecărei competiții din fotbalul românesc: Cupa României, Supercupa României, Liga 1, Liga 2, Liga 3, Liga Elitelor, competițiile de fotbal feminin și futsal

Radiografia activității departamentelor Federației Române de Fotbal

Cele mai importante decizii ale Comitetului Executiv FRF privind proiecte și modificări regulamentare

Cele mai proaspete inițiative din teritoriu în rubrica „Proiectele membrilor FRF”

Așteptăm propunerile voastre privind proiectele pe care le desfășurați pe adresa comunicare@frf.ro, iar acestea vor fi reflectate în revistă

După un an atât de complicat, care a testat puterea 
noastră de adaptare, sunt convins că 2021 va însemna, 
cel puțin pentru fotbal, un pas înainte, dincolo de 
limitările restricțiilor și toate provocările cu care, din 
păcate, ne-am obișnuit deja. 

La capătul unor luni pe care le-am simțit împreună 
ca fiind pline de sacrificii și pe durata cărora a trebuit 
să identificăm permanent soluții inteligente pentru 
continuitatea fotbalului, calendarul ne impune exercițiul 
unui bilanț. Dar și acesta are caracteristici cumva atipice, 
când obiectivele de parcurs devin esențiale. 

De aceea, pentru că bilanțul administrației FRF l-am 
împărtășit la Adunarea Generală și fără a evita cumva 
tristețea faptului că naționala de seniori nu va participa 
la EURO 2020 găzduit și de București, vă propun să 
facem în schimb bilanțul sărbătorilor sportive care 
urmează. Asta pentru a ne fundamenta optimismul de 
care avem nevoie în aceste zile cu reușitele incontestabile pe care le-am construit împreună și care ne 
așteaptă în 2021.

Astfel, să ne bucurăm în așteptarea turneului final U21 unde România s-a calificat pentru a doua 
oară consecutiv, o premieră istorică, și pentru că am obținut găzduirea Campionatului European din 
2023, la aceeași categorie de vârstă, devenind astfel prima țară europeană care primește în două 
rânduri această onoare și responsabilitate la tineret.

Vom participa împreună anul viitor la marea sărbătoare a Jocurilor Olimpice, unde fotbalul 
românesc revine după mai bine de jumătate de veac și vom susține România U19 la Campionatul 
European pe care îl găzduim și organizăm, prilej pentru afirmarea noilor talente autohtone.

Vă urez Sărbători Fericite, sănătate și mult succes în noul an plin de fotbal și de bucurii!
Mai buni împreună!
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România va lupta cu Germania, 
Islanda, Macedonia de Nord, Armenia și 
Liechtenstein în drumul spre CM din Qatar 
2022 care începe în luna martie cu primele 
trei partide!

O LUPTĂ 
INTENSĂ 
PENTRU VISUL 
MONDIALULUI

Articol de Gabriel Berceanu

La tragerea la sorți de pe 7 decembrie la Zurich (Elveția), pentru prima 
oară delegațiile celor 55 reprezentative nu au fost prezente, în contextul 
restricțiilor impuse de pandemie. România s-a aflat în urna a doua 
valorică, în baza ultimului clasament FIFA, cel din noiembrie. 

CM 2022 se va desfășura în perioada 21 noiembrie - 18 decembrie 
2022 și va fi găzduit de Qatar, dar drumul nostru spre acest obiectiv începe 
foarte curând, în câteva luni doar! 

• Cele 55 de naționale europene vor evolua în 5 grupe de câte 5 
echipe și 5 grupe de câte 6 echipe

• Câștigătoarele celor 10 grupe se califică direct la Mondial
• Pentru celelalte 3 locuri disponibile Europei vor lupta cele 10 

ocupante ale locurilor secunde + cele mai bune 2 câștigătoare de 

A pierdut doar 2 meciuri din ultimele 20 disputate (2-4 cu Olanda și 0-6 în Spania) și s-a calificat lejer la EURO 
2020, înscriind de 30 de ori în numai 8 partide. Am disputat trei meciuri amicale cu nemții, învingând în deja 
celebrul 5-1 (2004), remizând 1-1 (1998) în Malta și pierzând 1-3 la Koln (2007). La EURO 2000 a fost 1-1.

Nemții joacă fie cu 3 fundași pe linia defensivă, fie cu 4, polivalența starurilor permițând o mobilitate tactică 
incredibilă. Dincolo de nucleul Bayern, lista opțiunilor este uriașă.

Joachim Low, 60 ani, pare să aibă tot mai mulți contestatari, deși a cucerit titlul mondial în 2014, așteptările 
nemților fiind foarte ridicate de la selecționerul aflat în funcție încă din 2006. La ultimul Mondial, Germania a rămas 
în grupe, pe ultimul loc!

grupe în Liga Națiunilor care nu se află pe primele două poziții în 
grupele preliminariilor CM.

Cele 12 echipe angrenate, așadar, în baraj vor fi împărțite în 6 capi de 
serie și alte 6 echipe. Capii de serie vor fi cele 6 locuri secunde din 
preliminarii cu cele mai bune punctaje în grupe. Celelalte 4 locuri 
secunde + cele 2 echipe venite din Liga Națiunilor nu vor fi cap de serie.

Se va disputa un singur meci, pe terenul echipelor cap de 
serie! Vor rezulta, așadar, 6 echipe învingătoare. Iar de aici, se va disputa 
încă un baraj într-o singură manșă, gazda fiind trasă la sorți, pentru 
ultimele 3 echipe care merg la Mondial!  

La toate partidele din preliminarii va fi utilizat sistemul de 
arbitraj VAR.

GERMANIA - O „galaxie” de vedete
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ECHIPA NATIONALA

Cunoștința noastră din barajul amar pentru EURO, 1-2 în deplasare, a pierdut pe linie în Liga Națiunilor și 
a retrogradat, iar în finala pentru European cu Ungaria a fost eliminată în final de meci. Echipa e în proces de 
transformare, s-au retras câțiva consacrați, se așteaptă și viziunea noului selecționer, încă nu a fost ales de federația 
de la Reykjavik.

E de văzut cât va schimba noul selecționer din sistemul 4-4-1-1 utilizat până acum și în ce configurație se va 
prezenta lotul Islandei, e dificil de intuit momentan, însă ne putem face o părere clară asupra câtorva piese de bază 
care nu pot lipsi din preliminarii.

În cel mai bun moment al istoriei sale, s-a calificat la EURO 2020, primul turneu final all-time, prin barajele Ligii 
Națiunilor, 1-0 în Georgia și 2-1 acasă cu Kosovo. În preliminariile clasice a fost depășită de Polonia și Austria, dar a 
încheiat totuși grupa peste Slovenia și Israel. Are o singură înfrângere în ultimele 9 partide disputate.

A alternat 3-4-1-2 din barajele pentru EURO 2020 cu 4-2-3-1 în partidele din Liga Națiunilor. Lotul este aproape 
în totalitate alcătuit din stranieri, jucători din Serie A, prima ligă portugheză, Premier League sau campionatele 
Ungariei, Croației, Slovaciei.

Fost antrenor la Rabotnicki Skopje (2013-2015), cu care a devenit campion național, Igor Angelovski, 44 ani, 
pregătește din octombrie 2015 naționala și a calificat-o pentru prima oară în istorie la un turneu final, EURO 2020, 
prin barajele Ligii Națiunilor.

Echipă în creștere, câștigătoare cu o singură înfrângere a grupei de Liga Națiunilor cu Georgia, Macedonia de Nord și 
Estonia. Anterior, oscilantă în preliminariile EURO 2020: victorii cu Bosnia-Herțegovina și Grecia, dar și 1-9 cu Italia sau 
1-1 cu Liechtenstein! Ne-am întâlnit recent, în dubla din 2018, 1-0 la București și 5-0 pentru tricolori la Erevan.

Joacă un deja clasic 4-2-3-1 care se transformă, funcție de conjunctura partidei, în 4-2-2-2, cu doi închizători. Lotul 
e un mix între fotbaliști din prima ligă rusă, jucători naturalizați, dar și stranieri din Bundesliga, Suedia, Cipru, Argentina 
sau Kazahstan!

Cunoscut din perioada când a pregătit Sevilla (promovare în prima ligă), Bilbao, Deportivo, Levante, Mallorca, 
Granada sau Osasuna, ibericul Joaquin Caparros, 65 ani, e selecționer din martie 2020. Și are doar o înfrângere în 6 
partide pregătite!

A reușit 2 puncte cumva surprinzătoare în preliminariile EURO 2020, după 1-1 acasă cu Armenia și în deplasare 
cu Grecia. Mai departe însă, în Liga Națiunilor, a luat doar un punct din șase cu Gibraltar și a remizat cu San Marino, 
anulând semnele promițătoare.

Naționala principatului joacă în 4-1-4-1, cu foarte mici variațiuni, iar aria de selecție este firește restrânsă 
numeric, dar și în calitate extraordinară, cei mai bine cotați jucători, în jurul a 500.000 euro, fiind Salanovici și N. 
Frick, ambii legitimați în liga a doua elvețiană.

După doar un an și jumătate de experiență, ca selecționer U21, fostul internațional cu peste 100 de meciuri 
Martin Stocklasa, 41 ani, a fost numit în această lună. L-a înlocuit pe islandezul Helgi Kolvidsson, care pregătise 
naționala începând din 2018.

ISLANDA - Vikingi în schimbare

MACEDONIA DE NORD - La maximul istoric

ARMENIA - Imprevizibilă sub liderul Mkhitaryan

LIECHTENSTEIN - Principat cu șanse foarte mici
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Finalul de an a însemnat trei partide la care Mirel Rădoi a avut o 
serie uriașă de absenți, atât din cauza accidentărilor, cât și în urma 
efectelor pandemiei.

A fost 5-3 la Ploiești cu Belarus în partida amicală impusă de 
calendarul UEFA, apoi un 3-0 la “masa verde” cu Norvegia, acasă, în 
Liga Națiunilor. Forul continental a decis acest deznodământ după ce 
delegația nordică nu s-a prezentat, limitată de normele autorităților 
norvegiene după un caz pozitiv de COVID în rândul jucătorilor săi. 
Decizia a venit cu puțin timp înaintea ultimei partide din 2020, tot în 

La 24 de ore de la tragerea la 
sorți, UEFA a fixat programul 
României în această campanie, 
ținând cont de diferite restricții 
meteo și de distanțe

Tricolorii au reușit să evite urna a treia valorică, în care s-ar fi aflat 
potrivit clasamentului FIFA din octombrie, prin două victorii și o remiză 

înregistrate luna trecută

CALENDARUL 
TRICOLORILOR ÎN 
PRELIMINARIILE 
CM 2022

CUM AM AJUNS ÎN URNA A DOUA VALORICĂ

ECHIPA NATIONALA

CALENDARUL GRUPEI ROMÂNIEI

   25 martie 2021
ora 21:45 - ROMÂNIA - Macedonia de Nord, Germania - Islanda, 
Liechtenstein - Armenia

   28 martie 2021
ora 19:00 - Armenia - Islanda
ora 21:45 - ROMÂNIA - Germania, Macedonia de Nord - 
Liechtenstein

   31 martie 2021
ora 19:00 - Armenia - ROMÂNIA
ora 21:45 - Germania - Macedonia de Nord, Liechtenstein - Islanda

   2 septembrie 2021
ora 21:45 - Islanda - ROMÂNIA, Liechtenstein - Germania, 
Macedonia de Nord - Armenia

   5 septembrie 2021
ora 19:00 - Islanda - Macedonia de Nord

ora 21:45 - ROMÂNIA - Liechtenstein, Germania - Armenia
   8 septembrie 2021

ora 19:00 - Armenia - Liechtenstein
ora 21:45 - Macedonia de Nord - ROMÂNIA, Islanda - Germania

   8 octombrie 2021
ora 21:45 - Germania - ROMÂNIA, Islanda - Armenia, Liechtenstein 
- Macedonia de Nord

   11 octombrie 2021
ora 21:45 - ROMÂNIA - Armenia, Islanda - Liechtenstein, 
Macedonia de Nord - Germania

   11 noiembrie 2021
ora 19:00 - Armenia - Macedonia de Nord
ora 21:45 - ROMÂNIA - Islanda, Germania - Liechtenstein

   14 noiembrie 2021
ora 19:00 - Liechtenstein - ROMÂNIA, Armenia - Germania, 
Macedonia de Nord - Islanda

Liga Națiunilor, deplasare la Belfast cu Irlanda de Nord. Deși conduși, 
tricolorii au revenit prin golul lui Bicfalvi și s-a încheiat 1-1. 

România a urcat astfel 7 locuri în clasamentul FIFA, cea mai mare 
ascensiune la nivel continental, s-a fixat pe poziția 37 în lume și pe 
locul 20 la nivel de Europa, ultimul din urna a doua valorică pentru 
tragerea la sorți a preliminariilor de Mondial.

România a încheiat pe locul 3 în grupa 1 din Liga B a Ligii 
Națiunilor. Cu 8 puncte, în spatele Austriei și Norvegiei, depășind 
Irlanda de Nord. Asta înseamnă că tricolorii își păstrează locul în Liga B 
a Ligii Națiunilor, a doua ligă valorică la nivel continental.
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ECHIPA NATIONALA

Dincolo de convocarea lui Mario Camora, fobalistul cu origini 
lusitane devenit cetățean român, parcursul tricolorilor a însemnat 
și alte episoade interesante în aceste luni complicate de efectele 
pandemiei.

Cele 8 meciuri ale Românie din perioada septembrie-
noiembrie, singurele din 2020, au prilejuit câteva 

momente speciale pentru echipa națională

TOAMNA REPERELOR INEDITE

Un sfert de veac pentru UTA. Trecuseră 26 de ani de când 
clubul arădean nu mai furnizase un jucător naționalei (Adrian Ungur). 
Acum, Alexandru Albu a fost convocat de Mirel Rădoi dar nu a apucat 
încă să debuteze pentru România.
Debut și gol la 33 de ani! Convocat în lotul final pe ultima sută 
de metri, fundașul Bogdan Mitrea (Sepsi OSK) a îmbrăcat în premieră 
tricoul României și a și marcat golul deschiderii de scor în România-
Belarus 5-3!
Oslo obsesiv? Prin rezultatele înregistrate în Liga Națiunilor, în 
2022, la a treia ediție a competiției, tricolorii ar putea fi iar în grupă 
cu Norvegia! Ar însemna 6 dueluri în 4 ani cu nordicii, primele fiind 
încheiate 2-2, 1-1, 0-5 și 3-0 în preliminariile EURO 2020 și Liga 
Națiunilor.
Dubla de neuitat. Fundașul Ionuț Nedelcearu a reușit două goluri 
cu Belarus, prima “dublă” din cariera sa, atât la nivel de club, cât și la 
nivelul echipelor naționale!
4 ani de la 5 goluri. Din 2016 nu mai marcase România de cinci 
ori într-un meci, până la cel cu Belarus (5-3). Precedentul era din
victoria din Armenia, 5-0.

Tricourile de la partida România-Norvegia din Liga Națiunilor au 
devenit tricouri de colecție, imprimate cu numele jucătorilor și datele 
meciului, după ce întâlnirea a fost anulată de UEFA. Ele au fost purtate 
de tricolori la un meci-test organizat la Mogoșoaia și apoi au intrat în 
campania organizată de FRF împreună cu Asociația ZI de BINE.

Românii au fost invitați să doneze pentru victimele tragediei de 
la Spitalul Piatra Neamț și familiile celor dispăruți, iar la final, prin 
tragere la sorți, au fost aleși 23 de donatori care au primit tricourile 
speciale ale primei reprezentative.

Incendiul de la spitalul nemțean produs pe 
durata cantonamentului naționalei din 
noiembrie a îndurerat România, iar 
Federația Română de Fotbal și echipa 
națională au încercat să sprijine 
victimele și familiile celor dispăruți

FRF ȘI TRICOLORII, ALĂTURI DE VICTIMELE 
TRAGEDIEI DE LA PIATRA NEAMȚ

Bogdan Mitrea sărbătorește 
golul marcat cu Belarus
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ECHIPA NATIONALA

Locul 17 în topul all-time al partidelor 
pentru tricolor, Ciprian Tătărușanu 
s-a retras de la prima reprezentativă. 
FRF și echipa națională îi mulțumesc 
pentru întreaga activitate în tricoul 
României și pentru exemplul de 
profesionalism construit ca reper 
pentru noile generații, publicând 
scrisoarea portarului nostru

POVESTEA 
SE ÎNCHEIE CU 
73 DE MECIURI
PENTRU ROMÂNIA!

Am început să mă gândesc serios la 
momentul retragerii mele de la echipa 
națională încă de la începutul acestui an. 
Până la 34 de ani, am jucat mai bine de 
un deceniu pentru România, cu onoare și 
mândrie, de fiecare dată recunoscător pentru 
că sunt convocat și pentru că pot cânta imnul 
purtând cel mai important tricou pentru mine. 
Tricoul în care am visat să joc de când eram 
copil.

În curând voi împlini 35 de ani, așa că în 
ultimele luni mi s-a întărit convingerea că e 
momentul să iau această decizie. Am avut 
o relație foarte bună cu toți selecționerii 
României din acești 11 ani și cu toți membrii 
staff-urilor tehnice, așa că orice speculație 
legată de alte presupuse motive decât cele 
pe care vi le împărtășesc nu își are locul. Am 
fost convocat, am jucat, am apărat pentru 
România și în această misiune specială am 
pus tot ce am avut mai bun ca fotbalist.

Pur și simplu cred că este timpul ca alți 
portari români să vină din urmă, să apere 
poarta echipei naționale, iar eu să fac un 
pas în spate. Avem portari tineri de mare 
perspectivă, avem portari cu experiență 
care pot face față oricând acestui rol. S-a 
încheiat un ciclu, prin finalul campaniei de 
calificare la EURO și prin disputarea ultimei 
ediții din Liga Națiunilor, și începe un alt ciclu, 
prin preliminariile de Mondial programate 
în primăvară. Așadar, acesta cred că e 
momentul cel mai bun pentru ca povestea 
mea frumoasă la echipa națională să se 
încheie.

Vreau să mulțumesc tuturor suporterilor, 
selecționerilor, membrilor staff-urilor tehnice, 
Federației Române de Fotbal, oamenilor din 
staff-urile administrative și medicale, alături 
de care am lucrat și de la care am învățat 
atât de multe lucruri.

Poate că felul meu de a fi nu a fost mereu 
cel așteptat de public și jurnaliști, dar știu 
sigur că acest fel de a fi a contat enorm pe 
teren, acolo unde am avut responsabilitatea 
cea mai importantă, aceea de a apăra poarta 
României.

Sunt fericit pentru 11 ani frumoși și vă 
asigur că am fost de fiecare dată mândru să 
joc pentru România, dând totul pentru echipa 
mea.

Să pot fi căpitanul României a însemnat 
pentru mine cel mai frumos lucru din carieră. 
Vă mulțumesc!
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IMAGINILE BUCURIEI! 
ROMÂNIA U21 MERGE DIN NOU LA EURO!

14 FRF RAPORT DE JOC | Decembrie 2020



U21

IMAGINILE BUCURIEI! 
ROMÂNIA U21 MERGE DIN NOU LA EURO!
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DRUMUL UNEI CALIFICĂRI 



U21

Punctajul obținut a fost suficient pentru ca 
tricolorii să se numere între cele mai bune cinci locuri 
doi și să își asigure prezența la EURO 2021.

Tricolorii U21 au încheiat 
preliminariile cu 20 de 
puncte, după ce au obținut 
6 victorii și 2 remize, 
pierzând doar două meciuri, 
ambele în deplasare, 1-2 în 
Danemarca și 0-1 în Ucraina

Programul tricolorilor U21 în preliminariile 
EURO 2021

    10 septembrie 2019: Danemarca - ROMÂNIA 2-1
Olsen (3, 55) / Fl. Coman (80)

    10 octombrie 2019: ROMÂNIA - Ucraina 3-0
Moruțan (75), Ad. Petre (80, 90+4)

    14 octombrie 2019: ROMÂNIA - Irlanda de Nord 3-0
Băluță (48), Mihăilă (59), Ciobanu (67)

    14 noiembrie 2019: ROMÂNIA - Finlanda 4-1
Mihăilă (8, 16, 78), Hyvarinen (45+5 autogol) / Kairinen (3)

    19 noiembrie 2019: Irlanda de Nord - ROMÂNIA 0-0
    4 septembrie 2020: Finlanda - ROMÂNIA 1-3

Soisalo (25) / Olaru (22), Mihăilă (58), Ciobanu (85)
    8 septembrie 2020: Malta - ROMÂNIA 0-3

Man (6), Costache (41 pen), Haruț (83)
    9 octombrie 2020: Ucraina - ROMÂNIA 1-0 

Buletsa (80 pen)
    13 octombrie 2020: ROMÂNIA - Malta 4-1 

Mățan (17), Man (27, 40 pen), G. Ganea (36) / Elouni (51)
    17 noiembrie 2020: ROMÂNIA - Danemarca 1-1 

Costache (72) / Laursen (50 pen)

Danemarca 10 8 2 0 21 9 +12 26

ROMÂNIA 10 6 2 2 22 7 +15 20

Ucraina 10 5 1 4 17 11 +6 16

Finlanda 10 4 1 5 14 15 −1 13

Irlanda de Nord 10 2 3 5 7 13 −6 9

Malta 10 0 1 9 4 30 −26 1

Clasamentul Grupei 8

DRUMUL UNEI CALIFICĂRI 
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Selecționerul Adrian Mutu e încrezător 
înainte de turneul final și spune 

că actuala generație U21 poate să 
depășească parcursul din vara lui 2019, 

când tricolorii s-au oprit în semifinale

„NU NE VOM IMPUNE 
NICIO LIMITĂ LA EURO!”

Ce înseamnă pentru Adrian Mutu să fie selecționerul 
României Under 21?
E o mare onoare pentru mine! Să reprezint România e un lucru 
extraordinar, fie că am făcut-o din teren, fie că acum o fac de pe 
bancă. Imnul României este la fel de emoționant. Sunt mândru că mă 
voi afla pe banca tehnică a României la un turneu final.

Cum este să lucrați cu cei mai buni tineri din România?
Am fost surprins să văd cât de serioși sunt. Am niște băieți 
extraordinari, profesioniști. Ascultă ceea ce le cer să facă și pun în 
practică la meciuri. Au și capacitatea de a se adapta la anumite situații 
care apar în timpul unor partide. În plus, există o unitate extraordinară 
între ei. Poate părea un clișeu, dar chiar asta am văzut și sunt foarte 
mândru că sunt antrenorul lor.

Care a fost cel mai greu moment din aceste preliminarii?
Nu știu dacă a existat un astfel de moment. A fost dificil în Ucraina, 
când am pierdut un meci din cauza unui penalty inventat. E foarte 
greu să treci peste un asemenea eșec, frustrarea te macină. Apoi, a 
fost greu și în ultimul meci, cu Danemarca. Am făcut o primă repriză 
extraordinară, am controlat total jocul, iar în minutul 50 danezii au 
primit un penalty care a fost un metru în afara careului. Dar nu mi-a 
fost teamă. Mi-am zis că nu putem pierde o calificare cu două penalty-
uri inventate.

Apropo de acel meci, ce s-a întâmplat în ultimele 20 de 
minute, după ce am reușit să egalăm?
În ultimele 20 de minute ne-am calificat, asta s-a întâmplat! Știu, au 
fost voci care au spus că trebuia să obținem victoria. Întotdeauna am 

jucat la victorie, indiferent de ce adversar am avut în față. Doar că la 
meciul cu Danemarca victoria era calificarea, iar noi am obținut-o. De 
ce să atacăm? Danezii s-au așezat în jumătatea lor și ne-au așteptat, 
dar de ce să ne ducem peste ei? Aveam calificarea în buzunar, am fi 
riscat pentru o victorie pe tabelă care nu ne-ar fi adus nimic în plus. 
Eu cred că băieții au dat dovadă de o maturitate extraordinară în acele 
ultime minute. În istoria noastră, am mai comis greșeli în ultimele 
minute și am ratat calificări. Suntem la EURO și asta e tot ce contează!

„Țările de Jos, cel mai dificil adversar”

Cum vi se pare grupa de la EURO?
Nu știu dacă este chiar cea mai grea pentru că nu am avut timp să le 
analizez pe toate, dar avem două formații foarte puternice, Țările de 
Jos și Germania, plus Ungaria, țara gazdă. În plus, echipa din Țările 
de Jos are o ofensivă extraordinară, cu o medie pe meci de aproape 
5 goluri marcate în preliminarii. La prima vedere, mi se pare mai 
puternică decât Germania.

Vom întâlni din nou Germania, după semifinala din 2019. Ne 
vom lua revanșa în fața lor?
Bineînțeles că asta ne dorim. Obiectivul nostru este de a egala și 
de a întrece performanța din vara lui 2019. Nu ne temem de niciun 
adversar. Avem încredere în noi și cred că putem face o figură 
frumoasă la acest campionat european.

La ce să ne așteptăm la acest turneu final, ce ar însemna să 
facem o figură frumoasă?
Odată cu disputarea semifinalei de anul trecut, echipa națională 
U21 a României și-a fixat un standard, iar acum noi ne dorim să îl 
depășim. Poate pare un obiectiv îndrăzneț, dar noi avem gânduri mari, 
importante. Mergem să facem performanță, nu doar să participăm. Eu 
vreau să jucăm finala, asta îmi doresc. Le-am spus și jucătorilor mei, 
au valoare și nu trebuie să își impună un obiectiv anume pentru că 
asta ar însemna să se limiteze. Vreau să obținem maxim din ceea ce 
putem, rămâne de văzut care va fi acest maxim.
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EROII CALIFICĂRII, DIN IARBĂ ȘI DE PE BANCĂ: 
52 DE FOTBALIȘTI CONVOCAȚI, 39 AU LUPTAT

DIN TEREN, DOI SELECȚIONERI 
CU CÂTE 10 PUNCTE FIECARE!

SELECȚIONERI

    România U21 a fost condusă în această campanie de doi 
selecționeri: Mirel Rădoi și Adrian Mutu, fiecare obținând 
câte 10 puncte în grupă.

OFENSIVĂ

    România a reușit să marcheze 22 de goluri în cele 10 meciuri, 
cu unul mai mult chiar și decât Danemarca, formație ce a câștigat 
grupa.

DEFENSIVĂ

    Și apărarea tricoloră s-a descurcat mai bine decât cea daneză, 
doar 7 goluri primite spre deosebire de cele 9 încasate de 
danezi!

JUCĂTORI

    În preliminarii, cei doi selecționeri au convocat în total 52 de 
jucători pentru cele 6 acțiuni ce au avut loc. Dintre aceștia, 13 
nu au bifat niciun minut.

    Ca un detaliu inedit, Andrei Rațiu este singurul dintre cei 52 de 
convocați care nu a evoluat deloc în România. Fundașul a fost 
crescut de Villarreal (Spania) și transferat ulterior de ADO Den 
Haag (Țările de Jos). Alt jucător crescut în străinătate e Alexandru 
Pașcanu, care a jucat însă pe perioada preliminariilor la CFR Cluj 
și FC Voluntari, în România.
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EROII CALIFICĂRII, DIN IARBĂ ȘI DE PE BANCĂ: 
52 DE FOTBALIȘTI CONVOCAȚI, 39 AU LUPTAT

DIN TEREN, DOI SELECȚIONERI 
CU CÂTE 10 PUNCTE FIECARE!

U21

TOP 10 FOTBALIȘTI DUPĂ MINUTE JUCATE ÎN PRELIMINARII

1. Andrei Vlad 720
2. Alexandru Pașcanu 713
3. Dennis Man 616
4. Darius Olaru 548
5. Andrei Ciobanu 530
6. Radu Boboc 526
7. Marius Marin 523
8. Andrei Chindriș 507
9. Denis Haruț 450
10. Valentin Mihăilă 420

LAUREAȚII PRELIMINARIILOR

    Cei mai buni marcatori: Valentin Mihăilă, cu 5 goluri, urmat de Dennis Man, cu 3 reușite.
    Cel mai tânăr jucător utilizat: fundașul Radu Drăgușin a debutat în meciul Finlanda - 

România (1-3) la vârsta de 18 ani și 7 luni!

CEI 52 DE JUCĂTORI CONVOCAȚI ÎN PRELIMINARIILE EURO 2021

Portari: Marian Aioani (Chindia), Teodor Axinte, Ștefan Târnovanu (Poli Iași), Cosmin Dur-
Bozoancă (U Cluj), George Micle (FC Argeș), Horațiu Moldovan (UTA), Ionuț Rus (Turris-Oltul), 
Andrei Vlad (FCSB);
Fundași: Andrei Rațiu (Villarreal - Den Haag), Andrei Chindriș, Denis Haruț (FC Botoșani), Radu 
Boboc, Virgil Ghiță (Viitorul), Denis Ciobotariu (CFR Cluj), Alexandru Pașcanu (CFR Cluj - FC Voluntari 
- Ponferradina), Constantin Dima (Astra), Radu Drăgușin (Juventus), Ricardo Grigore (Dinamo), 
Raul Opruț (FC Hermannstadt), Mihai Velisar (Gaz Metan), Ștefan Vlădoiu (Universitatea Craiova);
Mijlocași: Tudor Băluță (Brighton - Den Haag - Dinamo Kiev), Carlo Casap, Andrei Ciobanu, Marco 
Dulca, Alexandru Mățan (Viitorul), George Cîmpanu (FC Botoșani - Universitatea Craiova), Valentin 
Mihăilă (Universitatea Craiova), Alexandru Dobre (Wigan), Vlad Dragomir (Perugia), Denis Drăguș 
(Standard Liege - Crotone), Ianis Hagi (Glasgow Rangers), Cătălin Itu (CFR Cluj), Claudiu Petrila (CFR 
Cluj - Sepsi), Marius Marin (Pisa), George Merloi, Adrian Șut (Clinceni), Olimpiu Moruțan, Răzvan 
Oaidă, Darius Olaru, Gabriel Simion (FCSB), Ion Gheorghe (FC Voluntari);
Atacanți: Nicolae Carnat, Valentin Costache (CFR Cluj), Florinel Coman, Dennis Man (FCSB), George 
Ganea (Viitorul), Robert Moldoveanu, Mihai Neicuțescu (Dinamo), Adrian Petre (Esbjerg), Andrei 
Sîntean (Sepsi), Louis Munteanu (Fiorentina).

*sunt evidențiate cluburile la care erau activau jucătorii în momentul convocării

Federația Română de Fotbal felicită școlile de fotbal și cluburile care au investit în 
descoperirea și formarea tinerelor talente autohtone și care astfel contribuie direct la 
dezvoltarea fotbalului românesc!
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Joi, 10 decembrie, a avut loc tragerea la sorți a grupelor EURO 2021, 
turneu final găzduit de Ungaria și Slovenia. România, care s-a aflat în 

a treia urnă valorică, va întâlni Ungaria, Germania și Țările de Jos

CU EI NE VOM LUPTA 
LA EURO

GERMANIA

• Finalistă în 2019, campioană europeană în 2017, a avut totuși un 
parcurs în ultimii doi ani mai slab decât granzii continentali. Două 
înfrângeri cu Belgia, o remiză amicală cu Slovenia, dar tradiția spune 
că germanii știu să puncteze atunci când contează mai mult.

• Deși profilul jucătorilor permite alternarea sistemelor, încercată de 
selecționer, cel mai des e preferat 4-3-3. Previzibil, fondul de fotbaliști 
vine din primele două ligi germane, cu valori mai mari ale cotei de 
piață spre ofensivă. Deși Havertz e deja la seniori!

Echipa (52,9 milioane euro primul 11)

Grill (Leverkusen) - Baku (Wolfsburg), Pieper (Bielefeld), Mai 
(Darmstadt), Handwerker (Nurnberg) - Geiger (Hoffenheim), Maier 
(Bielefeld), Ozcan (Koln) - Nmecha (Anderlecht), Berisha (RB Salzburg), 

Jakobs (Koln)
Rezerve: Dahmen (Mainz), Leitsch (Bochum), Kilian (Mainz), Passlack 
(Dortmund), Schlotterbeck (Union Berlin), Dorsch (Gent), Mbom (Werder 
Bremen), Wirtz (Leverkusen), Burkardt (Mainz), Wintzheimer (Hamburg), 
Hack (Nurnberg), Kruger (Erzgebirge Aue)
Alți jucători eligibili: Adeyemi (RB Salzburg), Maina (Hannover), 
Jaeckel (Furth), Keitel (Freiburg), Kother (Karlsruhe), Vagnoman 
(Hamburg), Ache (Frankfurt)
Selecționer: Stefan Kuntz (58 ani)

Fost internațional german consacrat la Bochum, Kaiserslautern 
(fotbalistul german al anului în 2001!) și Arminia Bielefeld, a alternat 
inițial funcțiile de antrenor principal la Karlsruhe sau Ahlen cu cele 
administrative la Bochum și Kaiserslautern. În 2016 a fost numit cumva 
surprinzător selecționer U21, devenind anul următor însă campion 
european.
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ȚĂRILE DE JOS

• Deși campioană europeană în 2006 și 2007, a absentat incredibil începând din 2013 
de la turneele finale, de aceea și abia coeficientul numărul 8 din 16 la acest EURO. A 
defilat în preliminarii, 9 victorii din 10, și medie 4,6 goluri marcate per meci!

• Selecționerul alternează 4-3-3 ofensiv cu 4-2-2-2, în fapt un 4-2-4 cu extreme 
avansate. Sunt zeci de jucători cotați la peste 1 milion de euro eligibili rămași în afara 
spațiului limitat al analizei noastre, realitate care spune tot despre forța olandezilor.

Echipa (100,7 milioane euro în primul 11)

Scherpen (Ajax) - Zeefuik (Hertha), Schuurs (Ajax), Botman (Lille), Bakker (PSG) - 
Koopmeiners (Alkmaar), Gravenberch (Ajax) - Dilrosun (Hertha), Gakpo (PSV) - Boadu 
(Alkmaar), Sierhuis (Reims)
Rezerve: Paes (Utrecht), Floranus (Heerenveen), Hogma (Utrecht), Doekhi (Vitesse), 
Matusiwa (Groningen), Reis (Osnabruck), Harroui (Sparta Roterdam), de Wit (Alkmaar), 
Ekkelenkamp (Ajax), Kadioglu (Fenerbahce), Lang (Bruges), Zirkzee (Bayern Munchen)
Alți jucători eligibili: De Ligt (Juventus), Malen (PSV), Kluivert (RB Leipzig), Ihattaren 
(PSV), Stengs (Alkmaar), Wijndal (Alkmaar), Hoever (Wolverhampton)
Selecționer: Erwin van de Looi (48 ani)

A jucat fundaș la Vitesse, Groningen și Breda în prima ligă batavă, devenind antrenor 
la juniorii și tineretul lui Groningen (2005-2010). Apoi 3 ani secund la același club și 3 ani 
principal, câștigând singura Cupă a Olandei din istoria clubului. Au urmat două sezoane la 
Willem Tilburg, după care, din 2018, a început aventura pe banca tineretului Olandei.

UNGARIA

• S-a calificat ultima oară în 1996, cu generația lui Pal Dardai, iar lotul extins actual 
presupune în cvasitotalitate jucători din campionatul intern, cu cote de piață ce nu 
depășesc 0,5 milioane euro, iar mulți dintre ei activând în eșalonul secund.

• A disputat 7 partide amicale în ultimii doi ani, reușind doar o victorie, 2-0 cu 
Rusia, două remize și înfrângeri în fața Norvegiei, Austriei sau Sloveniei. A încercat 
și sistemul 3-5-2, dar eșecurile au dus la revenirea spre deja clasicul 4-2-3-1.

Echipa (2,9 milioane euro primul 11)

Demjen (ZTE) - Hinora (Vasas), Balogh (Parma), Nagy (MTK), Gergenyi (ZTE) - 
Mezei (MTK), Hidi (Vasas) - Schon (MTK), Palincsar (MTK), T. Kiss (Puskas) - Barany 
(Debrecen)
Rezerve: Varga (Soroksar), Huszti (Budafoki), Szucs (Dyosgior), Mocsi (Haladas), 
Deutsch (Puskas), Csonka (Ferencvaros), B. Kiss (Haladas), Skribek (Budafoki), 
Szendrei (Honved), Kovacsreti (Kisvarda), Szabo (Budafoki), Biro (MTK)
Alți jucători eligibili: Szalai (Apollon Limassol), Szoboszlai (RB Salzburg), Bukta 
(Liefering), Bolla (Videoton), Schafer (DAC Streda), Szoke (Heracles), Zsori (Budafoki)
Selecționer: Zoltan Gera (41 ani)

Fost internațional maghiar care a marcat aproape două decenii istoria naționalei 
vecine, Gera a făcut parte din staff-ul tehnic al naționalei de seniori vreme de un 
an (2018-2019), perioadă în care a fost și antrenor secund la Ferencvaros. A preluat 
Ungaria U21 din iunie 2019, fără rezultate îmbucurătoare în partidele de pregătire 
disputate.
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Faza grupelor va avea loc în perioada 24-31 martie 2021, în timp 
ce fazele eliminatorii se vor disputa între 31 mai și 6 iunie 2021. Iată 
programul tricolorilor:
    24 martie: ROMÂNIA - Țările de Jos
    27 martie: Ungaria - ROMÂNIA
    30 martie: Germania - ROMÂNIA

Partidele României din grupa A se vor disputa la Budapesta, pe 
stadionul Bozsik Aréna. Acesta nu este încă finalizat.  Construcția a 
început în martie 2019, iar în prezent se află în ultima fază, lucrându-se 
la finisajele interioare. Stadionul are o capacitate de 8.500 de locuri și va 
fi gazda lui Honved Budapesta.

Selecționerul Adrian Mutu trebuie să își găsească noi 
colaboratori pentru turneul final. După finalul preliminariilor, 
acesta s-a despărțit de trei dintre oamenii săi din staff. 
Secundul Nicolae Grigore a decis să își încheie contractul și să 
accepte oferta de a fi antrenor principal la Rapid București. 
Contractul a încă unui secund, Iulian Matei, a expirat și el, la 
fel cum s-a întâmplat și cu cel al analistului video Alexandru 
Stanciu. Acesta din urmă a împlinit vârsta necesară pentru a 
ieși la pensie. 

STAFF NOU LA EURO

JUCĂM 
TOATE MECIURILE 
LA BUDAPESTA
România a fost repartizată în Grupa A 
și, conform programului, vom evolua în 
prima zi la turneul final, cu Țările de Jos!

Grupele EURO 2021

Grupa A   Ungaria, Germania, ROMÂNIA, Țările de Jos
Grupa B   Slovenia, Spania, Cehia, Italia
Grupa C  Rusia, Islanda, Franța, Danemarca
Grupa D   Portugalia, Croația, Anglia, Elveția

În situația în care se va califica mai departe, în sferturile 
de finală, programate în iunie, România va întâlni una dintre 
echipele din Grupa C.

Programul fazelor superioare

    31 mai: sferturile de finală
    3 iunie: semifinale
    6 iunie: finala
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UEFA a anunțat prin decizia Comitetului Executiv din 3 decembrie 
2020 faptul că EURO U21 din 2023 va fi găzduit de România și Georgia. 
Turneul final, la care vor participa 16 echipe, între care reprezentativele 
țărilor-gazdă, va fi organizat în țara noastră în două orașe, Cluj-Napoca 
și București, fiecare oraș urmând a fi gazda unei grupe. Stadioanele din 
România, în ordinea capacității, vor fi:
    Arena Națională (București) - 54.028 locuri
    Stadionul Steaua (București) - 31.254 locuri
    Cluj Arena (Cluj-Napoca) - 30.201 locuri
    Dr. Constantin Rădulescu (Cluj-Napoca) - 23.500 locuri

În Georgia, partidele se vor desfășura pe stadioanele
    Dinamo Arena (Tbilisi) - 54.202 locuri
    Stadionul “Mikheil Meskhi” (Tbilisi) - 25.154 locuri
    Stadionul Batumi (Batumi) - 20.383 locuri
    Stadionul Fazisi (Poti) - 8.200 locuri

Meciul de deschidere va avea loc în România, iar ultimul act al 
competiției se va desfășura în Georgia.

”Găzduirea Campionatului European din 2023 înseamnă un mare 
succes pentru România și implicit oportunitatea de a ne dezvolta și mai 
mult baza de selecție pentru fotbalul românesc, dar și posibilitatea de 
a contribui decisiv la creșterea numărului de jucători implicați în fotbal, 
precum și a investițiilor din partea cluburilor în propriile echipe de copii și 
juniori. România a primit onoarea și responsabilitatea de a găzdui EURO 
2020, de a organiza tragerea la sorți pentru acest Campionat European, 
apoi întreg turneul EURO pentru U19 de anul viitor. În același timp, Georgia 
a ratat finala Europa League de anul viitor și șansa EURO 2020. Dacă privim 
lucrurile din această perspectivă, este clar că și alte țări merită să capete 

ROMÂNIA A OBȚINUT GĂZDUIREA EURO 
U21 DIN 2023 ALĂTURI DE GEORGIA!
Succesul dosarului de candidatură FRF înseamnă participarea României U21 la 
turneul final de peste trei ani, a treia calificare consecutivă la EURO reprezentând 
o premieră istorică la acest nivel pentru fotbalul românesc. Iar România devine 
singura țară europeană gazdă la două EURO U21!

Această calificare obținută prin organizarea 
turneului final face să avem trei generații 

consecutive de jucători care participă la un 
turneu final de U21. E o chestiune doar de 

timp ca acești jucători tineri să crească și să 
se impună la cluburi mari și apoi la prima 

reprezentativă.

Răzvan Burleanu, 
președintele Federației Române 

de Fotbal

această experiență și vizibilitate europeană. Totodată, UEFA a apreciat în 
repetate rânduri capacitatea de organizare a echipei FRF, avem o echipă de 
profesioniști care lucrează excelent cu colegii din UEFA Events, ceea ce m-a 
determinat permanent să fiu încrezător în șansele țării noastre“, a spus 
Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal

România devine astfel singura țară europeană gazdă la două 
turnee finale U21, după cel găzduit în 1998. Campionatul European 
în formatul cu țară sau țări-gazdă a debutat în 1994 și ediția 2023 va 
fi cea cu numărul 16 de acest fel. Până acum au fost gazde, o singură 
dată, cronologic: Franța, Spania, România, Slovacia, Elveția, Germania, 
Portugalia, Olanda, Suedia, Danemarca, Israel, Cehia, Polonia, Italia, 
Ungaria și Slovenia (2021).

Trei EURO consecutive, obiectiv: Jocurile Olimpice 
2024!

Reprezentativa U21 s-a calificat la EURO 2019 din Italia și San Marino, 
unde a reușit cea mai bună performanță de până acum, disputarea 
semifinalelor și calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo de anul viitor.

Campania următoare s-a încheiat luna trecută cu a doua calificare 
consecutivă, de data aceasta la EURO 2021 din Ungaria și Slovenia. O altă 
premieră, singura prezență la un turneu final U21 anterioară rezultatelor 
succesive fiind ediția 1998, când România a găzduit după calificarea prin 
preliminarii.

Prin găzduirea EURO 2023, România U21 va fi astfel prezentă la al 
treilea turneu final consecutiv. Iar obiectivul este calificarea în ediția 
următoare a Jocurilor Olimpice, Paris 2024, parcursul în Campionatul 
European U21 din 2023 fiind singurul care oferă această posibilitate.
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ECHIPAMENT SPECIAL CREAT 
ÎMPREUNĂ CU SUPORTERII PENTRU 

JOCURILE OLIMPICE DE LA TOKYO
           După mai bine de jumătate de       secol, fotbalul românesc revine la
   Jocurile Olimpice iar performanța       reușită de eroii acestei generații

                              este onorată cu un kit       de joc în ediție limitată

Generația lui Pușcaș, Radu, Hagi sau Coman a realizat în 2019 
nu doar cea mai bună performanță din istoria României U21, 
semifinalele Campionatului European, ci a readus fotbalul nostru 
la Jocurile Olimpice după peste jumătate de veac. Tot la Tokyo, dar 
în 1964, o altă generație de talent, în care se regăseau Adamache, 
Ienei, Pîrcălab și Dan Coe, reprezenta România.

În 2021, cei care și-au spus “generația de fier” merg în Japonia 
pentru a demonstra încă o dată că puterea fotbalului trece dincolo 
de capriciile vremurilor și bucură totdeauna românii. Într-o lume 
schimbată și plină de restricții, avem nevoie mai mult ca oricând 
de spiritul eroilor din teren.

Federația Română de Fotbal a creat împreună cu suporterii un 
echipament de joc special, dedicat sărbătorii olimpice. Am lansat 
fanilor provocarea de a imagina designul echipamentului și am 
primit aproape 100 de propuneri. Ulterior, comisia formată din 

Cum s-a născut din inima și talentul unui suporter 
român designul acest echipament? Iată secretele, dezvăluite 
chiar de către creator, Cătălin Marian: „Întotdeauna am avut 
o pasiune pentru echipamentele de joc. Astfel, când am aflat 
de concurs, nu am putut să stau deoparte. M-am gândit că 
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ECHIPAMENT SPECIAL CREAT 
ÎMPREUNĂ CU SUPORTERII PENTRU 

JOCURILE OLIMPICE DE LA TOKYO
           După mai bine de jumătate de       secol, fotbalul românesc revine la
   Jocurile Olimpice iar performanța       reușită de eroii acestei generații

                              este onorată cu un kit       de joc în ediție limitată

JOCURILE OLIMPICE

Horia Brenciu (artist), Vlad Munteanu (manager operațional loturi 
naționale FRF), Alfonso Flores (manager sponsorizări Joma) și 
reprezentanți ai departamentelor comunicare și marketing FRF a 
ales viziunea câștigătoare a lui Cătălin Marian.

Apoi, alături de partenerul tehnic Joma, am elaborat 
tricourile, șorturile și jambierele, iar acum “armura” eroilor noștri 
se întoarce la suporteri.

Sub blazonul protector al echipelor naționale, cu flacăra 
olimpică aprinsă spre a veghea acest parcurs, tricoul e gata!

În culori noi, așteaptă să-l îmbrăcăm pentru încă o poveste 
frumoasă, de la nopțile italiene spre diminețile japoneze care vor 
rămâne în istorie...

Cu ocazia lansării, tricoul de joc de la Tokyo a fost purtat de 
jurnaliști români în aparițiile lor precum și de alți influenceri care 
susțin această generație fotbalistică.

trebuie să fie un echipament special, să marcăm astfel o ocazie 
precum o participare la Jocurile Olimpice după 57 de ani. 
M-am gândit la flacăra olimpică și am pus-o pe tricou într-un 
mod stilizat. Am emoții când mă gândesc că tricolorii vor 
îmbrăca echipamentul al cărui design eu l-am creat”.
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Meciurile se vor disputa în 
sistem de mini-turneu, ce va fi 
găzduit de una din cele patru 
țări, în perioada 1 iulie-16 
noiembrie 2021.

În runda preliminară, sunt 
13 grupe a câte 4 echipe și după 
disputarea partidelor, primele 
două clasate și cele mai bune 
patru formații, care vor termina 
pe locul trei, vor merge din 
runda de calificare în Turul de 
Elită, ultima fază dinaintea 
Campionatului European U17 
Israel 2022. 

Spania și Țările de Jos fac 
parte deja din Turul de Elită 
pentru că sunt echipele cu cel 
mai mare coeficient la această 
categorie de vârstă. Competiția 
va avea 8 grupe a câte 4 echipe, 
iar meciurile se vor desfășura 
în primăvara anului 2022. La 
turneul final se vor califica 
câștigătoarele grupelor și cele 
mai bune 7 echipe de pe locurile 
secunde. 

Decizia a fost luată din dorința de a oferi în 
continuare meciuri internaționale generațiilor U19, care 
încheie ciclul, eliminând astfel ecartul dintre U19 și U21. 
Membrii CEx au votat înființarea acestei selecționate, 
care va disputa meciuri amicale internaționale până când 
jucătorii vor face pasul spre selecționata U21.

Astfel, România se alătură unor țări precum Franța, 
Anglia, Italia, Spania, Germania, Portugalia, Țările de 
Jos sau Danemarca, fiind în același timp singura țară din 
Europa de Est cu o selecționată la acest nivel de vârstă.

JUNIORI

Viitoarea generație de tricolori U17, formată din jucători 
născuți începând cu 1 ianuarie 2005, se va duela, în Grupa 6, 
cu Germania, Rusia și San Marino, în drum spre EURO 2022

Propunerea administrației 
FRF în Comitetul Executiv din 
30 noiembrie de a crea echipa 
națională U20 a fost aprobată

ROMÂNIA, DUEL CU GERMANIA ȘI LA U17

O NOUĂ ECHIPĂ 
NAȚIONALĂ: 
ROMÂNIA U20!
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Ripensia a luat naștere la data de 21 octombrie 1928, numele 
provine de la provincia romană Dacia Ripensis, iar stema e inspirată 
din cea a Banatului. În 1933, Ripensia a ieșit pentru prima dată 
Campioană Naţională, urmând alte titluri în 1935, 1936 și 1938. 
Clubul are în palmares și două Cupe ale României, cucerite în 1934 și 
1936.

În 1948, Ripensia a părăsit scena fotbalistică din cauza unor 
probleme financiare și a restricțiilor impuse de regimul comunist, însă 
clubul s-a reînființat 64 de ani mai târziu, în 2012. A plecat la drum 
din Liga 6, Seria I a Campionatului Municipal, pentru ca în 2017 să 
revină în Liga 2 după o pauză de 69 de ani. 

Academia Ripensia și principiile ei

Academia are „o istorie scurtă, dar intensă”, după cum o descrie 
președintele Dumitru Mihu: „Începând din 2017, anul promovării în 
Liga 2, ne-am propus să începem și construcția unei academii serioase. 
Am înființat primele 6 grupe, iar axul cel mai semnificativ s-a făcut în 
cursul anului 2018 și începutul lui 2019.”.

În prezent sunt înscriși aproximativ 170 de copii, cu vârste cuprinse 
între 5 și 19 ani. În cadrul academiei se regăsesc 11 grupe, dintre care 
una de fete. “Avem și o grupă de fete, care este la inițiere. E o grupă 
eterogenă, dar ne dorim să dezvoltăm și fotbalul feminin în cadrul 



ROMÂNIA U19, 
ÎN DRUM SPRE A 
DOUA CALIFICARE 
LA RÂND PENTRU 
EURO
Tricolorii sunt deja calificați la 
Campionatul European U19 din 
2021. Competiția va reuni 8 echipe 
ce vor disputa un total de 15 partide. 
Turneul va debuta pe 30 iunie 2021, 
iar finala competiției se va 
desfășura pe 13 iulie 

JUNIORI

Selecționata U19, pregătită de Daniel Oprescu, a avut parte de 
un an dificil. Tinerii tricolori aveau programate mai multe acțiuni 
de pregătire, care au fost însă anulate din cauza pandemiei cu noul 
coronavirus. Chiar dacă strategia staff-ului tehnic a fost schimbată de 
mai multe ori, selecționerul rămâne optimist că va reuși să-i motiveze 
pe jucători pentru a obține o performanță istorică la un turneu final 
desfășurat în România. 

„Campionatul European va avea un nivel foarte ridicat pentru că vor 
veni în România cele mai bune echipe din Europa, la această categorie 
de vârstă. Suntem cu ochii pe turneele play-off, cele care vor decide 
echipele calificate și în momentul în care ne vom afla adversarii, vom 
începe să-i disecăm pentru a-i studia în cel mai mic detaliu. Această 
pandemie ne-a demonstrat că nu putem să ne bazăm pe strategii 
interne și internaționale pe termen lung. Ne adaptăm la situația creată 
și încercăm să scoatem maxim din orice oportunitate. E șansa unei 
generații să demonstreze chiar la ei acasă că pot să facă performanță. 
Abordăm acest turneu final cu încredere și sunt sigur că primul obiectiv, 
cel de a trece de grupe, va fi realizat. La un singur lucru mai sper, să-i 
avem pe suporteri alături de noi în tribune.”, a spus Daniel Oprescu, 
selecționer România U19.

Cele 4 stadioane din București, Ploiești și Voluntari, care au fost 
nominalizate de FRF în dosarul câștigător de candidatură:
    Stadionul “Ilie Oană” - Ploiești (15.073 locuri)
    Stadionul “Giulești” - București (14.047 locuri)
    Stadionul “Arcul de Triumf” - București (8.155 locuri)
    Stadionul “Anghel Iordănescu” - Voluntari (4.518 locuri)

Generația 2003 pregăteste o nouă calificare pentru 
turneul continental

Pentru un loc la Campionatul European U19 Slovacia 2022, 

selecționata României, din care vor face parte jucători născuți 
începând cu 1 ianuarie 2003, va trebui să treacă de runda preliminară 
și turul de elită. 

România face parte din Grupa 9, alături de Turcia, Letonia și San 
Marino. În această fază a competiției sunt 13 grupe a câte 4 echipe. 
Primele două locuri și cea mai bună formație clasată pe locul trei vor 
merge mai departe în Turul de Elită, unde li se vor alătura Portugalia, 
echipă cu cel mai mare coeficient la acestă categorie de vârstă. 

Meciurile se vor disputa în sistem de mini-turneu, ce va fi găzduit 
de una din cele patru țări. Cu excepția cazului în care toate echipele 
dintr-o grupă sunt de acord să joace la alte date, mini-turneul de 
calificare trebuie disputat în 2021, la următoarele perioade: 30 
august-7 septembrie, 4-12 octombrie 2021, 8-16 noiembrie. 

Turul de Elită va fi format din 8 grupe a câte 4 echipe și va avea 
loc în primăvara anului 2022. Pentru EURO U19 din 2022 vor merge 
câștigătoarele grupelor și cele mai bune 7 echipe de pe locurile 
secunde. 

Mălăele și Bodișteanu (Viitorul), Pantea și Niță (FCSB), Caia și 
Croitoru (Botoșani), Gheralia (Vitesse), Rus (Southampton), sunt doar 
câteva nume de jucători de perspectivă, eligibili pentru acest truneu 
final. 

Noul sistem competițional, amânat din cauza 
pandemiei

UEFA și-ar fi dori implementarea unui nou sistem de calificare 
pentru EURO U19. Echipele erau împărțite în trei ligi diferite, cu 
promovare și retrogradare, plus un turneu final cu opt echipe, 
asemănător cu cel al Ligii Națiunilor. Din cauza pandemiei, 
introducerea noului format a fost amânată. 
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2021
ANUL 

TURNEELOR 
FINALE

Noul an aduce la București meciuri de la Campionatul 
European, turneu amânat pentru vara care urmează. Tricolorii 
nu au reușit calificarea la EURO, însă România va fi prezentă la 
Jocurile Olimpice de la Tokyo după mai bine de jumătate de 
secol, iar tricolorii mai tineri participă la EURO U21 și EURO U19, 
acesta din urmă găzduit tot de țara noastră. Iată calendarul 
competițiilor confirmate până acum, în prima parte a lui 2021 
urmând a fi stabilt și programul altor competiții naționale și 
internaționale, în funcție de evoluția pandemiei. 

IANUARIE  
12-17 Liga Campionilor futsal, ”16”-imi
12 Startul perioadei de transferuri de iarnă
13 Reluarea Ligii 1

FEBRUARIE  
8 Încheierea perioadei de transferuri de iarnă
9-11 Cupa României, optimi de finală
16-17 Liga Campionilor, optimi de finală (tur)
16-21 Liga Campionilor futsal, optimi de finală
18 Europa League, ”16”-imi (tur)
23-24 Liga Campionilor, optimi de finală (tur)
25 Europa League, ”16”-imi (retur)
27 Reluarea Ligii 2

MARTIE  
2-4 Cupa României, sferturi de finală
3-4 Liga Campionilor feminin, optimi de finală (tur)
9-10 Liga Campionilor, optimi de finală (retur)
10-11 Liga Campionilor feminin, optimi de finală 
 (retur)
11 Europa League, optimi de finală (tur)
13 Reluarea Ligii 3
16-17 Liga Campionilor, optimi de finală (retur)
18 Europa League, optimi de finală (retur)
23-24 Liga Campionilor feminin, sferturi de finală (tur)
23-28 U19 EURO 2021 futsal, preliminarii
24 U21 EURO 2021: România - Țările de Jos
25 Preliminarii CM 2022: România - Macedonia de 
 Nord
27 U21 EURO 2021: Ungaria - România

28 Preliminarii CM 2022: România - Germania
30 U21 EURO 2021: Germania - România
31 Preliminarii CM 2022: Armenia - România
 Liga Campionilor feminin, sferturi de finală 
 (retur)

APRILIE  
1 Europa League, sferturi de finală (tur)
 Liga Campionilor feminin, sferturi de finală 
 (retur)
3 Liga 2, prima etapă din play-off / play-out
6-7 Liga Campionilor, sferturi de finală (tur)
13-14 Liga Campionilor, sferturi de finală (retur)
13-15 Cupa României, semifinale (tur)
15 Europa League, sferturi de finală (retur)
17 Liga 1, prima etapă din play-off / play-out
24-25 Liga Campionilor feminin, semifinale (tur)
24-31 U21 EURO 2021, faza grupelor
27-28 Liga Campionilor, semifinale (tur)
29 Europa League, semifinale (tur)

MAI  
1-2 Liga Campionilor feminin, semifinale (retur)
4-5 Liga Campionilor, semifinale (retur)
6 Europa League, semifinale (retur)
11-13 Cupa României, semifinale (retur)
15 Baraj L2/L3 (tur)
16 Liga Campionilor feminin, finala - Göteborg
22 Cupa României, finala
 Baraj L2/L3 (retur)
26 Europa League, finala - Gdansk
 Liga 1, baraj play-out 
29 Liga Campionilor, finala - Istanbul
 Liga 1, baraj pentru locul din cupele europene
 Baraj promovare/retrogradare (tur)
31 U21 EURO 2021, faze eliminatorii

IUNIE  
2 Baraj promovare/retrogradare (retur)
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REPERELE ANULUI 2021

6 U21 EURO 2021, finala - Ljubljana
11 UEFA EURO 2020, meci inaugural
13 UEFA EURO 2020 la București: Austria - 
 Macedonia de Nord
17 UEFA EURO 2020 la București: Ucraina - 
 Macedonia de Nord
21 UEFA EURO 2020 la București: Ucraina - Austria
28 UEFA EURO 2020 la București: optime de finală
30 U19 EURO 2021, meci inaugural - România

IULIE  
6-31 EURO 2021 feminin - Anglia
6-7 Liga Campionilor, turul 1 preliminar (tur)
8 Conference League, turul 1 preliminar (tur)
11 UEFA EURO 2020, finala - Londra
13 U19 EURO 2021, finala - România
13-14 Liga Campionilor, turul 1 preliminar (retur)
15 Conference League, turul 1 preliminar (retur)
20-21 Liga Campionilor, turul 2 preliminar (tur)
21 Jocurile Olimpice, competiția de fotbal - meci 
 inaugural
22 Conference League, turul 2 preliminar (tur)
27-28 Liga Campionilor, turul 2 preliminar (retur)
29 Conference League, turul 2 preliminar (retur)

AUGUST  
3-4 Liga Campionilor, turul 3 preliminar (tur)
5 Europa League, turul 3 preliminar (tur)
 Conference League, turul 3 preliminar (tur)
7 Jocurile Olimpice, competiția de fotbal - finala
10 Liga Campionilor, turul 3 preliminar (retur)
12 Europa League, turul 3 preliminar (retur)
 Conference League, turul 3 preliminar (retur)
17-18 Liga Campionilor, play-off (tur)
19 Europa League, play-off (tur)
 Conference League, play-off (tur)
24-25 Liga Campionilor, play-off (retur)
26 Europa League, play-off (retur)
 Conference League, play-off (retur)

SEPTEMBRIE  
2 Preliminarii CM 2022: Islanda - România
5 Preliminarii CM 2022: România - Liechtenstein
8 Preliminarii CM 2022: Macedonia de Nord - 
 România
12 Cupa Mondială futsal - Lituania
14-15 Liga Campionilor, faza grupelor (1)
16 Europa League, faza grupelor (1)
 Conference League, faza grupelor (1)
28-29 Liga Campionilor, faza grupelor (2)
30 Europa League, faza grupelor (2)
 Conference League, faza grupelor (2)

OCTOMBRIE  
6-7 Liga Națiunilor, semifinale
8 Preliminarii CM 2022: Germania - România
10 Liga Națiunilor, finale
11 Preliminarii CM 2022: România - Armenia
19-20 Liga Campionilor, faza grupelor (3)
21 Europa League, faza grupelor (3)
 Conference League, faza grupelor (3)
31 U19 EURO 2021 futsal

NOIEMBRIE  
2-3 Liga Campionilor, faza grupelor (4)
4 Europa League, faza grupelor (4)
 Conference League, faza grupelor (4)
7 U19 EURO 2021 futsal, finala
11 Preliminarii CM 2022: România - Islanda
14 Preliminarii CM 2022: Liechtenstein - România
23-24 Liga Campionilor, faza grupelor (5)
25 Europa League, faza grupelor (5)
 Conference League, faza grupelor (5)

DECEMBRIE  
7-8 Liga Campionilor, faza grupelor (6)
9 Europa League, faza grupelor (6)
 Conference League, faza grupelor (6)
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Runda 16-imilor a adus surprize, 
goluri multe, eliminări și 
penalty-uri, toate ingredientele 
care fac an de an din Cupa 
României o competiție specială

Faza 16-imilor a pornit la start cu doar 4 reprezentante din Liga 
3 (Hușana Huși, CSC Sânmartin, Ceahlăul Piatra Neamț, Progresul 
Spartac), semn că miza competiției a “cernut” deja echipele din 
eșaloanele inferioare, și 12 echipe din Liga 2, alături de componentele 
primului eșalon. 

Dacă în prima zi am avut parte de un duel de Liga 1 decis greu, 
cu Chindia Târgoviște calificată la penalty-uri, și o victorie categorică 
a Universității Craiova în fața uneia din cele 4 reprezentante L3 în 
această fază a Cupei, ziua doi a 16-imilor a adus surprizele!
     Seria calificărilor pentru echipe de eșalon inferior a început cu 

Turris-Oltul încheind victorioasă, în superioritate numerică, duelul 
cu Sepsi, finalista Cupei 2019/2020. A continuat  Viitorul Pandurii, 
care a punctat aproape de final și decisiv cu FC Argeș.

SPECTACOL CU 
TOT CE E FRUMOS 
ÎN FOTBAL!

     Farul Constanța a păstrat ritmul și a câștigat fără emoții, 2-1, golul 
oaspeților de la Academica Clinceni venind abia în prelungiri. 
Astfel, dobrogenii revin după 14 ani în faza optimilor de finală ale 
Cupei!

     Singurul triumf de sâmbătă al unei echipe de prim eșalon 
împotriva uneia de Liga 2 a fost adus de FC Botoșani, care a 
rezolvat calificarea în partea a doua a reprizei secunde cu Concordia 
Chiajna. 

     După Progresul Spartac, din rândul echipelor de L3 au ieșit din 
cursă, cumva scontat, CSC Sânmartin în fața Dunării Călărași 
și Ceahlăul Piatra Neamț în fața Petrolului Ploiești, asta deși 
moldovenii au condus la pauză cu 1-0!

     Într-un derby cu ocupantele primelor două locuri la zi din acest 
eșalon, ASU Poli s-a impus la Craiova. După 0-0 în campionat pe 
terenul bănățenilor chiar în această lună, trupa lui Dan Alexa a 
învins deși a fost condusă! A marcat două goluri din penalty, iar 
oltenii au încheiat cu doi oameni mai puțin pe teren!

     Dinamo a reușit să învingă Viitorul, deținătoarea Cupei din 2019, 
cu un scor fără comentarii, 3-0, după un start cu două goluri în 
primele 20 de minute. 

Duminica celor aproape 6 goluri pe meci!

Până duminică, avusesem de toate, de parcă era nevoie de încă o 
evidențiere a argumentelor pentru profilul acestei competiții unice! 
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CUPA ROMANIEI

Penalty-uri, victorii scontate, surprize la eliminările echipelor de prim 
eșalon în fața celor de Liga 2, derby cu eliminări și răsturnări de scor 
între fruntașele Ligii 2, duel de Liga 1 câștigat la scor de neprezentare.

Ce lipsea? Scorurile-fluviu, anunțate cumva de vineri de acel 5-0 al 
oltenilor. Și au venit! Întoarsă la fotbal după trei etape de campionat 
amânate din cauza cazurilor de COVID, Ripensia a rezistat prima 
repriză (1-1), dar ulterior Astra Giurgiu s-a dezlănțuit și a câștigat 
categoric, 5-1!

Festivalul de goluri a continuat spre poarta Hușanei Huși, oaspeții 
având 3-0 după primul sfert de oră. Dar “șepcile roșii” nu s-au oprit 
aici! S-a încheiat 5-1 prima repriză și apetitul ofensiv a continuat până 
la final, scor 8-2 pentru Universitatea Cluj!

Cu un lot afectat de pandemie, FC Voluntari a rezistat aparent în 
fața colegei de eșalon Gaz Metan Mediaș, însă după 0-1 la pauză s-a 
declanșat ritmul cu care ne obișnuise această zi și ardelenii au mai 
marcat de cinci ori!

În epilogul zilei 3, campioana CFR Cluj a fost eliminată în meciul 
disputat pe stadionul său de Politehnica Iași, moldovenii reușind să 
puncteze decisiv după pauză. Iar în ultimul meci al fazei, revenită pe 
prima scenă, UTA Arad merge bine și în Cupă, reușind calificarea după 
o victorie fără dubii în deplasare cu o echipă de eșalon secund.

Optimile de finală ale acestei ediții sunt programate pentru luna 
februarie 2021, urmate de sferturile de finală (martie), semifinale 
(aprilie și mai), iar finala Cupei României este programată pe 22 mai 
2021.

Rezultatele din „16”-imile Cupei României, 
ediția 2020/2021

     Vineri, 27 noiembrie

Chindia Târgoviște - Hermannstadt 1-1 (5-3 d.p.)
Au marcat: Cherchez (43) / Jo Santos (41)

Progresul 1944 Spartac - Universitatea Craiova 0-5
Au marcat: Mamut (29, 85), Bic (35), Ofosu (45), Bălașa (57 
pen.)

     Sâmbătă, 28 noiembrie

Turris-Oltul Turnu Măgurele - Sepsi OSK Sf. Gheorghe 1-0
A marcat: Blănaru (58)

CSC Sânmartin - Dunărea Călărași 0-1
A marcat: Costin Petre (62)

U Craiova 1948 SA - ASU Politehnica Timișoara 1-3
Au marcat: Compagno (8) / Al. Munteanu (33 pen.), Ivanovici 
(59 pen.), A. Manea (85)

AFC Farul Constanța - Academica Clinceni 2-1
Au marcat: Bîrnoi (13), Banyoi (65) / Cordea (90+2)

Concordia Chiajna - FC Botoșani 0-2
Au marcat: Tîrcoveanu (69), Ashkovski (89)

Viitorul Pandurii Tg. Jiu - FC Argeș 1-0
A marcat: Cioiu (88)

AFCM Ceahlăul Piatra Neamț - FC Petrolul Ploiești 1-2
Au marcat: Curpăn (15) / Buhăescu (57), Pol Roigé (77)

Dinamo București - FC Viitorul Constanța 3-0
Au marcat: Fabbrini (11, 89), Sorescu (14)

     Duminică, 29 noiembrie

Ripensia Timișoara - AFC Astra Giurgiu 1-5
Au marcat: Sokovic (22) / Montini (5, 60), Răduț (48), Azulay 
(83), V. Gheorghe (89)

ACS Hușana Huși - Universitatea Cluj 2-8
Au marcat: Agrigoroaei (28 pen.), Izmană (87) / C. Ștefănescu 
(3, 49), Dican (12), Golan (15, 56), Sérgio Ribeiro (26, 38), 
Berci (79 pen.)

FC Voluntari - Gaz Metan Mediaș 0-6
Au marcat: Butean (36), Ze Manuel (50), Deaconu (53 pen., 
79), Horșia (73), Sambu (89)

Politehnica Iași - CFR 1907 Cluj 1-0
A marcat: Calcan (64)

     Luni, 30 noiembrie
AFK Csikszereda - UTA Arad 0-2
Au marcat: V. Morar (11 pen.), I. Hora (45+1 pen.)

SCM Gloria Buzău - FCSB - (0-3, meci decis la masa verde)
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La final de 2020, realizăm bilanțul 
jucătorilor eligibili regulii U21 pe prima 
scenă a fotbalului românesc

38 DE TINERI AU 
DEBUTAT ÎN LIGA 1

În urma analizei primelor 12 etape din sezonul 
2020-2021 al Ligii 1, minus partida Viitorul Constanța 
- Hermannstadt, amânată la momentul publicării 
acestui număr al revistei FRF, evidențiem câteva dintre 
performanțele și bornele atinse de fotbaliștii sub 21 de ani. 
131 de jucători U21 au evoluat până acum în actuala 
ediție de campionat, deja cu 8 mai mulți față întreg sezonul 
trecut (123).
38 de tineri debutanți avem în această ediție a Ligii 1, iar 
11 dintre jucătorii U21 au înscris primul gol în competiție.
17,42% dintre golurile marcate în Liga 1 au fost reușite 
de tineri, adică 42 din 241.
10 goluri a marcat Dennis Man (FCSB), fiind golgeterul 
primei divizii. 
18 jucători U21 a folosit FCSB în actualul sezon, deținând 
și recordul într-o etapă, 11 tineri în runda cu numărul 4. În 
top se mai regăsesc FC Voluntari - 11, Viitorul și Astra - cu 
câte 10.
18 goluri aparțin jucătorilor U21 ai lui FCSB. Viitorul, CFR 
Cluj și FC Voluntari, cu câte 4 reușite U21, sunt în urma 
echipei bucureștene. 
12 meciuri ca titulari au bifat Ion Gheorghe (Voluntari, 
1039 minute) și Răzvan Onea (Poli Iași, 954 minute), 
singurii care au înregistrat această performanță în prima 
parte a sezonului. Alex Mățan (Viitorul), cu 11 partide 
consecutive ca titular, i-ar fi putut egala la meciul amânat cu 
Hermannstadt.
16 ani și 5 luni are David Morar (Clinceni), cel mai tânăr 
fotbalist care a bifat minute în actualul sezon al Ligii 1. 
3 cluburi încă nu au punctat prin jucători U21 în acest 
sezon: Universitatea Craiova, Chindia și Dinamo. 

Se pregătesc viitoarele generații

Față de sezonul trecut, când limita de vârstă a jucătorilor 
U21 era aceeași ca în prezent (născuți începând cu 1 
ianuarie 1998), cluburile par a se fi orientat spre jucători 
mai tineri, pregătind astfel fotbaliștii pe care se vor baza în 
următoarele ediții. Iată cum sunt împărțiți tinerii în funcție 
de anul nașterii.

Cea mai mare încredere în jucătorii U21

FCSB deține recordurile în privința tinerilor, cei mai mulți 
folosiți într-o etapă și în întreg campionatul, cele mai multe 
goluri, cele mai multe minute în total, dar într-un top al 
încrederii în tineri, pe baza numărului de minute, în medie, 
pe fiecare apariție U21 într-un meci, conduce FC Botoșani. 
La acest fapt contribuie evoluțiile constante ca integraliști 
ale celor doi internaționali U21, Haruț și Chindriș.

Club  Min/apariție U21
1. FC Botoșani 72,81
2. Chindia 68,57
3. Viitorul  60,78
4. FCSB  59,66
5. FC Voluntari 59,01
...
13. Dinamo 45,45
14. Sepsi  42,40
15. Gaz Metan 42,16
16. Clinceni 41,02

 2019-2020  2020-2021
Anul 

nașterii Jucători % Jucători % Diferență

1998 35 28,46% 32 24,43% -4,03%

1999 35 28,46% 29 22,14% -6,32%

2000 21 17,07% 27 20,61% 3,54%

2001 11 8,94% 20 15,27% 6,33%

2002 9 7,32% 12 9,16% 1,84%

2003 12 9,75% 9 6,87% -2,88%

2004 0 0 2 1,52% 1,52%

Articol de George Ștucan

 La 18 ani încă neîmpliniți, 
Octavian Popescu (FCSB) a 

debutat în Liga 1 în etapa 4 și 
a devenit unul dintre tinerii 
remarcați ai campionatului
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CFR Cluj a pierdut calificarea din faza grupelor Europa League în prelungirile 
finalei pentru locul 2 cu elvețienii de la Young Boys

În data de 24 noiembrie 2020, în cadrul 
Adunării Generale a membrilor Ligii 
Profesioniste de Fotbal, găzduită de Casa 
Fotbalului, a fost ales noul reprezentant 
al cluburilor din Liga 1 în Comitetul 
Executiv FRF

LA CÂTEVA MINUTE DE PRIMĂVARA 
EUROPEANĂ

CIPRIAN PARASCHIV, 
REPREZENTANTUL 
LIGII 1 ÎN CEX

Campioana României avea nevoie de un succes în ultima etapă 
din Europa League pentru a merge în ”șaisprezecimi”. Iar în minutul 90 
al partidei de la Berna cu Young Boys avea asigurat locul în primăvara 
europeană. Debeljuh (min. 84) reușise să marcheze golul de care 
clujenii aveau nevoie. 

Însă, un penalty și o eliminare (Bălgrădean) controversate în 
prelungiri au distrus visul unei noi calificări pentru CFR. Young Boys 
a mai marcat încă o dată, pentru 2-1, înainte ca Djokovic să fie și el 

Cu 10 voturi din 16 exprimate de reprezentanții cluburilor din Liga 1, Ciprian Paraschiv, președintele ACSM Politehnica Iași, l-a învins pe 
Ovidiu Costeșin (Universitatea Craiova) și l-a înlocuit pe Bogdan Bălănescu în CEx. 

Ciprian Paraschiv i s-a alăturat lui Valeriu Argăseală (FCSB) în rândul reprezentanților Ligii 1 în Comitetul Executiv FRF. 

LIGA 1

eliminat. Parcursul ultimei reprezentante a României 
în cupele europene s-a încheiat în grupele Europa 
League. 

Conference League din 2021

Aflată pe locul 28 în clasamentul coeficienților 
UEFA, România va trimite în sezonul viitor 4 echipe în 
cupele europene. Campioana va începe parcursul în 
Liga Campionilor din primul tur preliminar, programat 
pe 6-7 iulie 2021. Celelalte trei echipe, ocupantele 
locurilor 2 și 3 plus câștigătoarea Cupei României, 
vor evolua în preliminariile noii competiții UEFA - 
Conference League.

Aceasta va replica formatul Europa League, puțin 
modificat față de actualul sezon, în sensul în care vor 
fi doar 32 de participante în faza grupelor (față de 
48), iar optimile vor fi precedate de un play-off în care 
echipele de pe locurile secunde vor întâlni cluburile

clasate pe locul 3 în competiția superioară (Liga Campionilor, 
respectiv Europa League).  

Rezultatele lui CFR Cluj în grupa de Europa League: 
ȚSKA Sofia 2-0 (d), Young Boys 1-1 (a), Roma 0-5 (d), Roma 0-2 (a), 
ȚSKA Sofia 0-0 (a), Young Boys 1-2 (d)

Clasament: 
1. Roma 13p (13-5), 2. Young Boys 10p (9-7), 3. CFR Cluj 5p (4-10), 4. 
ȚSKA Sofia 5p (3-7)
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Accesul în play-off are o miză aparte în acest format competițional 
din contextul pandemiei și fiecare partidă devine deja una cu 
implicații majore pentru deznodământ. Mai sunt 6 runde programate 
până la finalul “cursei” regulate. 

Apoi, cele 6 fruntașe vor continua cu punctele acumulate pentru 
o nouă luptă, din care primele 2 vor merge în Liga 1, iar ocupantele 
locurilor 3 și 4 merg la baraje cu locurile 13 și 14 din primul eșalon. Și 
în play-out va fi “foc”: retrogradează 5 echipe din 15!

Mai strâns ca niciodată la play-out

U Craiova 1948 este lider fără înfrângere, la 8 puncte de locul 
7, primul în afara play-off-ului la acest moment. Cea mai bine 
clasată nou-promovată din cele cinci, celelalte pe locuri în baza 
clasamentului. Dar e cam singura echipă cu o oarecare liniște. Între 
locul 2, ocupat de Viitorul Pandurii împreună cu Rapid București 
și locul 12, e un ecart de doar 6 puncte! 

Alte două echipe, ASU Poli Timișoara și Dunărea Călărași se 
află mai jos la egalitate de puncte după podium, în vreme ce U Cluj și 

Cu 6 etape rămase în 2021, Liga 2 din acest sezon 
rămâne o competiție imprevizibilă în care lupta pentru 
primele 6 poziții e încă extrem de aprinsă

CU SUFLETUL LA GURĂ 
PÂNĂ SPRE FINIȘ!

LIGA 2

Metaloglobus ocupă “fractura” dintre play-off și play-out, despărțite 
de un punct! Petrolul, Mioveni sau Farul așteaptă asaltul de final 
pentru ascensiune.

Clasări inedite pe diferite zone 

Cel mai bun randament îl are, cumva firesc, liderul. Oltenii au 
medie de 1,9 goluri marcate pe meci. La polul opus se află CSM Reșița, 
cu doar 0,6 goluri reușite per partidă! La capitolul defensiv excelează 
ocupanta locului....10! CS Mioveni are doar 8 goluri primite în 15 
meciuri disputate, dar ofensiva nu a susținut în același mod echipa, de 
aceea și poziționarea în clasament.

“Campioana” remizelor este Turris-Oltul, motiv pentru care nici nu 
se află în topul la zi, pierzând astfel multe puncte, în ciuda evoluțiilor 
impresionante din sezonul precedent. Echipa din Teleorman a încheiat 
la egalitate 7 din cele 15 meciuri jucate!

Cel mai spectaculos meci prin prisma numărului de goluri marcate 
îl reprezintă derby-ul Târgu Jiului, acolo unde Viitorul Pandurii a învins 
Pandurii Lignitul cu 4-3, 3-1 la pauză. 
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ECHIPA TA,
FOTBALUL

TĂU!

    Cel mai bun parcurs: CS Afumați (Seria 3) și Viitorul Șelimbăr (seria 
7) - 28 de puncte

    Cel mai slab parcurs: CS Balotești (Seria 4), Fortuna Becicherecu Mic 
(seria 8), Luceafărul Oradea (Seria 10) - 1 punct

    Cea mai bună ofensivă: Dacia Unirea Brăila (Seria 2) - 3,2 goluri 
marcate pe meci

    Cea mai slabă ofensivă: CSM Pașcani (Seria 1) - 2 goluri marcate în 10 
meciuri

    Cea mai bună defensivă: CS Afumați (Seria 3) - 4 goluri primite în 10 
meciuri

    Cea mai slabă defensivă: ACSM Oltenița (Seria 3) - 3,9 goluri primite 
pe meci

    Campioana remizelor: FC Pucioasa (Seria 6) - 5 remize în 10 meciuri

Avem spectacol 100%!

Din păcate, efectele pandemiei nu permit accesul suporterilor pe 
stadioanele din România. Astfel, fanii au fost privați până acum, în cele zece 
etape disputate, de meciuri cu show total în privința desfășurării scorului și 
multe goluri marcate!

Partida-record până acum vine din Seria 3 și datează din runda a șasea: 
s-au marcat nu mai puțin de 11 goluri! FC Viitorul Constanța 2 a învins pe 
teren propriu pe Agricola Borcea cu 7-4, după 4-2 la pauză!

Un alt argument incontestabil: din 500 de partide programate până 
acum în acest sezon, doar 22 s-au terminat fără gol marcat! Practic, sub 5% 
din meciuri au avut scor final 0-0! Și în niciuna din serii nu au fost mai mult 
de trei remize albe până acum, în 10 etape.

Primele două clasate din fiecare serie vor disputa la finalul 
sezonului baraje pentru promovarea în L2 (5 echipe), în vreme ce 
retrogradarea va cuprinde ultimele două clasate + cel mai slab loc 
8 din toate cele 10 serii. Practic, o luptă crâncenă și generatoare de 
fotbal până în ultima secundă prin noul format!

După 10 etape disputate în acest an, situația e departe de 
clarificare aproape peste tot eșalonul, după cum era și firesc. Pentru 
cele zece locuri de baraj, cele mai mari șanse par să le aibă acum CS 
Afumați (Seria 3), CSA Steaua și FCSB 2 (Seria 4), Corona Brașov (Seria 
5), Viitorul Șelimbăr (Seria 7) și SCM Zalău (Seria 10).

Liga 3 încheie 2020 după 10 etape 
disputate în cele 10 serii, un nou 
format competițional care promovează 
spectacolul și miza crescută în ciuda 
contextului pandemiei

GOLURI MARCATE ÎN 96% DIN MECIURI!

7 RECORDURI ALE SEZONULUI ACTUAL ÎN 2020

LIGA 3

Viitorul Șelimbăr este una dintre 
performele Ligii 3, cu 28 de 

puncte obținute din maximum de 
30, la fel ca CS Afumați



El a ales o performanță reușită în 2016, când avea 12 ani. Este vorba 
despre prima ediție a proiectului de scouting FRF “Performanța are 
viitor”, în cadrul căruia a fost ales câștigatorul selecției din Jucu, județul 
Cluj.

„Am mers cu echipa la Jucu. Acolo, ne-au împărțit în mai multe 
echipe. Erau mulți copii talentați. Se alegeau 11 jucători și doar unul 
mergea mai departe. Din cei 180 de jucători prezenți m-au ales pe mine. 
I-am impresionat prin comportamentul meu și motivația mea. M-am 
bucurat enorm. A fost o experiență foarte frumoasă și faptul că eu am fost 
câștigătorul selecției de la Jucu mi-a dat încredere și m-a motivat. Această 
reușită m-a făcut să muncesc și mai mult și să devin mai bun”, a povestit 

Ștefania Rusu, o fată în vârstă de 14 ani, s-a înscris la academia 
Gaz Metan pentru a-i călca pe urme.

„Răzvan Pleșca este idolul meu. Îmi place cum apără și cum este 
văzut de lume. Am ales postul de portar pentru că vreau să ajung un 
portar bun, așa cum este Răzvan Pleșca. Vreau să continui cu acest sport 
și peste ani să ajung la o echipă mare”, a spus Ștefania Rusu, care a avut 
ocazia să își întâlnească idolul la un antrenament.

Răzvan Pleșca (37 de ani), portar care și-a petrecut cea mai mare 
parte a carierei la Gaz Metan, s-a declarat impresionat de cuvintele 

GRASSROOTS

Una dintre cele mai mari satisfacții pentru fotbaliști este să îi inspire pe copii, iar 
Răzvan Pleșca, portarul echipei Gaz Metan Mediaș, se poate mândri cu acest lucru

RĂZVAN PLEȘCA, PORTARUL 
LUI GAZ METAN MEDIAȘ, 
SURSĂ DE INSPIRAȚIE ÎN 
FOTBALUL FEMININ

Septimiu Kolbasz (16 ani), jucător al echipei U19 a 
Universității Cluj, a povestit, într-un interviu pentru FRF, 
care a fost cel mai frumos moment de până acum al carierei

„PROIECTUL «PERFORMANȚA 
ARE VIITOR» MI-A 
DAT ÎNCREDERE ȘI M-A 
MOTIVAT”

Septimiu Kolbasz.
Alături de alți 10 jucători, câștigătorii altor selecții din țară în cadrul 

proiectului FRF “Performanța are viitor”, Septimiu a avut parte de o 
experiență de neuitat - o sesiune de antrenament alături de tehnicieni 
de la FC Barcelona Escola, la baza sportivă Ciudad Deportiva Joan 
Gamper din Sant Joan Despi.

De asemenea, copiii au avut ocazia atunci să asiste la partida FC 
Barcelona-Eibar, din ultima etapă a campionatului Spaniei. „Nu voi uita 
niciodată acele momente. M-a impresionat tot în acele zile petrecute la 
Barcelona. Pe stadion a fost o atmosferă incredibilă. I-am privit din tribune 
pe Leo Messi, pe Neymar. A fost un vis devenit realitate”, a spus Kolbasz.

tinerei jucătoare. „Chiar nu mă așteptam ca o fată să vrea să îmi 
calce pe urme, m-a făcut să mă simt foarte mândru și consider că asta 
reprezintă cel mai frumos compliment la adresa muncii mele”, a spus 
Răzvan Pleșca.

Portarul Răzvan Pleșca este de părere că fotbalul feminin poate 
deveni în viitor un sport popular și în țara noastră. „Fotbalul feminin 
are un potențial foarte mare, în țări dezvoltate e foarte popular. Nu văd 
de ce nu s-ar întampla acest lucru și la noi. Eu am o fetiță de un an care 
iubește să se joace cu mingea, așa că nu voi ezita să o înscriu la fotbal 
când va crește”.
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Sport Team București este pentru al 
doilea an consecutiv cea mai bine 
clasată instituție sportivă privată 
cu activitate exclusivă de copii și 
junior în Clasificarea Academiilor

GRASSROOTS

Articol de Emma Bârsan

Activitatea principală a academiei se desfășoară la baza 
din complexul Agronomie, care este situat în Sectorul 1, iar alte 
trei baze de pregătire se găsesc în sectorul 6, în Domnești și în 
Dragomirești (ambele în județul Ilfov).
O altă percepție despre fotbal

„Începând de la grupele foarte micuțe, totul trebuie să fie o plăcere 
și o atracție copil-sport/fotbal, să fie de domeniul ’doar vreau să vin la 
fotbal’. După antrenament e important să ai acel feedback de la ei că s-au 
simțit foarte bine, că au dat gol, că au câștigat. În primul rând, copilul nu 
trebuie să se simtă marginalizat și nu trebuie să aibă ideea că el nu poate 
să joace fotbal. De aceea noi încercăm să dăm o altă educație și o altă 
percepție despre fotbal, despre sport în general”, a spus Cristian Teacă, 
coordonatorul academiei Sport Team pe partea tehnico-tactică.
Antrenamente de tehnică individuală

Sport Team are o filozofie centrată pe creșterea jucătorului 
individual, de aceea în cadrul academiei există antrenori specializați 
pentru tehnica individuală, care fac parte din staff-ul tehnic al grupelor 
de elită. „Suntem printre singurele academii care avem antrenori 
specializați pentru tehnica individuală. Antrenorii de la U19, U17 și U16 
stabilesc împreună cu antrenorii de tehnică individuală anumite tipuri 
de exerciții care se regăsesc atât în programul de dimineață, cât și în 
antrenamentul suplimentar pe care ei îl fac de două ori pe săptămână”, 
spune Constantin Giurescu, președintele și directorul tehnic al 
academiei. 

Adrian Bălace, antrenorul echipei U17, subliniază faptul că la Sport 
Team se pune accent în special pe formarea jucătorilor din punct de 
vedere individual și mai apoi pe dezvoltarea jocului în cadrul echipei. 
„Ne concentrăm ca la antrenamente mingea să treacă cât mai mult pe 
la jucători, să nu neglijăm acest aspect, atingerea mingii - este foarte 
important de la vârstele cele mai mici până la cei mari. Asta considerăm 
noi că trebuie să se întâmple la un club de copii și juniori, să învețe tainele 
fotbalului, ABC-ul să fie cât mai bine fixat”.

Sport Team se evidențiază prin infrastructura și condițiile pe care 

le oferă copiilor. Academia deține cinci terenuri de iarbă naturală: 
două la Domnești, unde grupele de elită U19, U17 și U16 își desfășoară 
antrenamentele și jocurile oficiale, două în Dragomirești, unde pot juca 
grupele de până la 8+1 de mini fotbal și unul la baza din complexul 
Agronomie. Tot la Agronomie se găsesc cinci terenuri sintetice. De 
asemenea, academia are o sucursală în cartierul Militari, unde se află 
alte trei terenuri sintetice. 
„Mai mult decât o experiență, trofeele nu valorează 
nimic”

Academia Sport Team a adunat numeroase trofee de-a lungul 
timpului, însă, „mai mult decât o experiență, acestea nu valorează nimic”, 
consideră președintele Costi Giurescu. La Sport Team se pune accent pe 
formarea și dezvoltarea jucătorilor din punct de vedere fotbalistic, fiind 
mai puțin importante rezultatele și clasările obținute în competiții. 

Cristian Teacă evidențiază comportamentul și atitudinea pe care le 
au antrenorii din cadrul academiei față de copii. „Pe lângă faptul că ei 
vin să învețe fotbal și să îi îndrumăm către performanță, ne axăm foarte 
mult și pe educația lor extrasportivă. Eu cred că față de alte cluburi avem, 
totuși, alt comportament față de copii. În primul rând, nu punem presiune 
pe ei din punct de vedere fotbalistic sau sportiv, încercăm să le transmitem 
și o altă față a sportului, nu neapărat acel șablon - când vine copilul la 
fotbal trebuie să câștige campionatul, să câștige cupe la o vârstă foarte, 
foarte fragedă. Atunci încercăm să mergem pe o altă nișă, pe o altă idee de 
formare a unui viitor jucător”.

ACADEMIA SPORT TEAM: 
„PUNEM ACCENTUL PE FORMAREA 
ȘI DEZVOLTAREA JUCĂTORILOR, 
NU PE REZULTATE”
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U Olimpia Cluj, Fortuna Becicherecu Mic, Piroș Security Arad, Vasas 
Femina Odorhiul Secuiesc, Heniu Prundu Bârgăului și Universitatea 
Galați sunt cele șase formații care se vor lupta pentru titlul de 
campioană a Ligii 1 în sezonul 2020/2021. 

Campioana U Olimpia Cluj a încheiat prima parte a sezonului cu 
un avantaj considerabil, de 8 puncte, față de ocupanta locului secund, 
Fortuna Becicherecul Mic. Podiumul este completat de formația Piroș 
Security Arad, care a legat șase victorii consecutive, urcând până pe 
locul trei în clasamentul finalului de an. 

Carmen București, la un pas de play-off

Nou-promovata Carmen București a ratat în ultimul meci al anului 
calificarea în play-off-ul Ligii 1, după ce a surprins prin evoluțiile sale 
în primul său sezon în Liga 1 Feminin. De rezultatul bucureștencelor 
din ultimul meci al anului (0-6 cu Fotbal Feminin Baia Mare) a 

Astfel, din cele 17 formații înscrise în competiție, 10 și-au 
prezentat intenția de a juca, în timp ce celelalte șapte au fost 
distribuite într-o grupă separată, care urmează să dispute meciuri 
începând cu luna martie a anului viitor. 

Cele 10 echipe au fost împărțite în două grupe astfel: 
Grupa 1: Navobi Iași, CN Nicu Gane Fălticeni, ACS Vulpițele 
Galbene Roman, Vasas Femina Odorheiu Secuiesc 2*, CSȘ 
Târgoviște
Grupa 2: ACS Atletic Drobeta Turnu Severin, ACS Ladies Tg. Mureș, 
ACS Olimpic Star Cluj, AFC Universitatea Olimpia Cluj 2*, AKF 
Csikszereda Miercurea Ciuc

Majoritatea echipelor participante în competiție au disputat cel 
puțin 2 jocuri, urmând ca restul să se desfășoare anul viitor. 

beneficiat formația Universitatea Galați, care s-a calificat astfel în 
play-off-ul competiției. 

Celelalte șase formații se vor lupta pentru menținerea în primul 
eșalon fotbalistic în play-out-ul Ligii 1 Feminin! 

Ultimele partide ale anului au 
fost programate la începutul lunii 
decembrie, meciuri care au stabilit 
și lista echipelor calificate în play-
off-ul Ligii 1 Feminin! 

SE ȘTIU CELE ȘASE 
ECHIPE CALIFICATE 
ÎN PLAY-OFF-UL 
LIGII 1 FEMININ

A ÎNCEPUT ȘI LIGA 2 FEMININ
Luna noiembrie a adus în prim plan 
și competiția Liga 2 feminin! În urma 
consultărilor avute cu membrii afiliați, 
s-a ajuns la un compromis de a da 
startul competiției pentru echipele 
care au putut îndeplini în totalitate 
protocolul medical aflat în vigoare

Ne bucurăm ca ne-am atins primul obiectiv, intrarea în play-off. 
A fost un an foarte greu, pe care nu îl pot descrie în cuvinte, însă 
ne-am atins obiectivul propus și asta este cel mai important

Elisa Bozian, Piroș Security Arad
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Tricolorele nu au mai efectuat deplasarea în Croația, după ce au 
fost depistate două cazuri pozitive cu virusul SARS-CoV-2  în cadrul 
lotului. A fost vorba despre un membru al staff-ului tehnic și o 
jucătoare. Aceasta a fost testarea UEFA necesară partidei cu naționala 
Croației și a treia din această acțiune a lotului. În plus, întreaga 
delegație a efectuat testarea rapidă la intrarea în cantonamenul de la 
Mogoșoaia.  Federația Română de Fotbal a luat toate măsurile care se 
impuneau pe durata acestei acțiuni, de la păstrarea distanței în sala 
de mese până la cazarea în regim single a fiecărei persoane implicate 
în această acțiune. 

FRF a solicitat UEFA reprogramarea partidei cu naționala Croației 
din 1 decembrie, un răspuns în acest sens urmând a fi comunicat 
ulterior. 

Fazele finale
Se va organiza un play-off în patru echipe, în care se vor califica 

câștigătoarele celor 3 grupe + locul 2 din Grupa 3. Ordinea jocurilor 
se va stabili prin tragere la sorți. Primele două clasate vor promova în 
Liga 1 feminin.

IMPORTANT!
În ediția 2020/2021 a Campionatului Național Liga 2 Feminin nu 

va retrograda nicio echipă care va participa în competiție. Echipele 
care nu vor disputa niciun meci în acest sezon, vor retrograda direct în 
Liga 3 feminin.

NAȚIONALA FEMININĂ, OPRITĂ DE VIRUSUL 
COVID-19 DIN ÎNCHEIEREA PRELIMINARIILOR 
WEURO2022

FEMININ

Reprezentativa feminină a României 
avea programat pe 1 decembrie, de 
Ziua Națională a României, ultimul joc 
din această campanie de calificare, 
împotriva Croației 

Cu siguranță nu a fost finalul de an pe care ni l-am dorit, însă de 
data aceasta am fost în imposibilitatea de a schimba ceva. Vom 
reveni în 2021 mult mai puternice și încrezătoare!

Andreea Părăluță, portar România
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UNITED, DUEL CU RECORD BIELSKO-BIALA
ÎN UEFA FUTSAL CHAMPIONS LEAGUE

La prima participare din istoria clubului, în cea mai importantă competiție 
intercluburi din lume, United Galați a reușit calificarea în 16-imi

Următorul adversar pentru gălățeni va fi Record Bielsko-Biala, 
campioana Poloniei. Partida se va juca în deplasare, în perioada 12-17 
ianuarie 2021.

United Galați a reușit calificarea în această fază a Ligii 
Campionilor, după ce a trecut în primul tur preliminar de Ashdod 
Dolphins. Echipa antrenată de Florin Ignat a învins campioana 
Israelului, cu 1-0. A fost meciul cu cele mai puține goluri din această 
fază a competiției. 

Partida s-a disputat la Sala Sporturilor din Galați și a fost 
dominată de United, superioară la toate capitolele. Ratările incredibile 
ale gălățenilor au făcut însă ca finalul meciului să fie unul dramatic. 
Campioana Israelului a jucat în ultimele patru minute “5 contra 4” în 
speranța că va marca și va trimite partida în prelungiri. Fără câțiva 
dintre cei mai importanți jucători ai săi, absenți după ce s-au infectat 
cu noul coronavirus, United Galați a reușit totuși să își dovedească 
superioritatea. 

CS United Galați - Dolphins Ashdod 1-0 (1-0)
A marcat: Octavian Cireș (12)

United: 1. Ionuț Păduraru - 4. C-tin Burdujel (cpt.), 8. Sergiu Tacot, 
11. Robert Crișan, 19. Daniel Araujo, 9. Octavian Cireș, 13. Florin Ignat, 
17. Cosmin Petică
Rezerve neutilizate: 12. Cristian Mihai Neacșu, 7. Marius Arhire, 18. 
Albert Cireș
Antrenor: Florin Ignat

Dolphins: 1. Shafir Hafif - 3. Roei Noyman, 9. Chen Bar Gad, 13. 
Sharon Adani, 16. Ido Buda, 11. Iskandar Kahramonov, 4. David 
Reboh, 5. Michael Kados, 6. Dor Osadon, 7. Tamir Shkolnik, 10. Meir 
Samimi; 14. Dan Bar-El, 15. Idan Shkolnik
Antrenor: Shay Zablotsky

Arbitri: Irina Velikanova, Tatiana Boltneva (Rusia); Rezervă: Daniel 
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FUTSAL

CS United Galați a început în forță disputa cu FK Odorheiu Secuiesc 
și a deschis scorul destul de repede prin Daniel Araujo. Trupa din Galați 
nu a scăzut ritmul și până la pauză a mai marcat de trei ori prin Sergiu 
Tacot, același Dabiel Araujo și Andrei Crăciun. Echipa lui Jakab Zoltan a 
participat la spectacolul din Sala Sporturilor „Dunărea” acceptând un 
joc deschis. Harghitenii și-au trecut și ei în cont câteva ocazii, dar au 
avut în față un portar, Andrei Dinicuță, în zi de grație.

La reluare, FK Odorheiu Secuiesc a jucat la fel de ofensiv și a reușit 

Naționala noastră nu a putut conta, din motive obiective, pe 
câtiva dintre cei mai importanți jucători ai săi: Bogdan Covaci, Andrei 
Crăciun, Felipe Oliveira, Ique Ribeiro, Cristian Matei și Paulo Ferreira. 
A lipsit și selecționerul Robert Lupu, după ce a fost depistat pozitiv cu 
noul coronavirus. 

„Consider că au fost două meciuri de verificare foarte utile pentru 
noi. Am întâlnit campioana Africii, o echipă foarte puternică, tehnică și 
foarte mobilă, care ne-a solicitat la maximum. A contat enorm însă lipsa 
celorlalți opt colegi, mai ales în momentele de presiune ale adversarului, 
atunci când aveam nevoie de experiență”, a declarat Dumitru „Mimi” 
Stoica, căpitanul Românie.

În ianuarie 2021, naționala de futsal va debuta în preliminariile 
pentru EURO 2022. Tricolorii fac parte din Grupa 4 de calificare, alături 

de trei reprezentative din fosta Iugoslavie: Serbia, Macedonia de Nord 
și Bosnia-Herțegovina. 

Program

    28 ianuarie: ROMÂNIA - Serbia
    3 februarie: Macedonia de Nord - ROMÂNIA
    4 martie: ROMÂNIA - Bosnia-Herțegovina
    10 martie: Bosnia-Herțegovina - ROMÂNIA
    9 aprilie: Serbia - ROMÂNIA
    14 aprilie: ROMÂNIA - Macedonia de Nord

Primul loc la finalul campaniei asigură calificarea la EURO 2022. 
Șase din cele opt echipe care se vor clasa pe locul secund vor merge 
și ele la turneul final, competiție ce va fi găzduită de Țările de Jos, în 
perioada 19 ianuarie - 6 februarie 2022. 

Selecționata de futsal a disputat o dublă cu 
reprezentativa similar a Marocului, pe 8 și 

9 decembrie. Ambele meciuri au fost pierdute, 
1-6 și 2-5

ÎNCEP PRELIMINARIILE 
PENTRU EURO 2022  

SUPERCAMPIONII 
DIN GALAȚI
Formația pregătită de Florin Ignat 
a triumfat după ce s-a impus cu 
6-2 în fața formației FK Odorheiu 
Secuiesc, deținătoarea Cupei 
României să înscrie prin Kedei Barna. Andrei Crăciun a refăcut diferența de patru 

goluri, apoi tânărul Robert Crișan a dus scorul la 6-1. În ultimul minut 
al partidei, FK Odorheiu Secuiesc a predat o adevărată lecție de „5 
contra 4” și, după ce a scos portarul, a marcat spectaculos la capătul 
unei faze de o rară frumusețe prin Balint Andor.

„Nu îmi pot exprima bucuria acestui nou succes al echipei 
noastre. Sunt mândru de băieții mei, îi felicit pentru atitudine, pentru 
determinare. Vreau să-i felicit și pe cei de la Odorheiu Secuiesc. Au venit 
la Galați să joace futsal și au participat la spectacolul din teren. Cred 
că a fost cel mai spectaculos meci din istoria Supercupei României!”, a 
declarat Florin Ignat, antrenor-jucător CS United Galați.
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SECRETARIAT
GENERAL

Radu Vișan 
radu.visan@frf.ro

0723168161

COMPETIȚII

Felix Grigore
felix.grigore@frf.ro

0737633271

SCOUTING

Ion Geolgău
ion.geolgau@frf.ro

0786728555

TRANSFERURI 
INTERNAȚIONALE

Victor Radu
victor.radu@frf.ro

0762829564

FOOTBALL CONNECT

Felician Chelu
felician.chelu@frf.ro

0745552336

FOTBAL FEMININ

Raluca Șerban
raluca.serban@frf.ro

0749650572

CLASIFICAREA
CLUBURILOR DE JUNIORI

Vlad Călușer
vlad.caluser@frf.ro

0735525680

FUTSAL

Radu Petre
radu.petre@frf.ro

0745186109

ECHIPA DE
ASISTENȚĂ

FRF

GRASSROOTS

Daniel Petcu
daniel.petcu@frf.ro

0744701007

MARKETING ȘI
COMERCIAL

Romeo Bănică
romeo.banica@frf.ro

0743097621

EVENIMENTE FRF

Alexandru Cândea
alexandru.candea@frf.ro

0761111502

PROGRAME
EDUCAȚIONALE

Diana Pirciu
diana.pirciu@frf.ro

0755627627

PROMOVARE
PROIECTE

Gabriel Berceanu
gabriel.berceanu@frf.ro

0743099073

JURIDIC

Eduard Ursu
eduard.ursu@frf.ro

0722531021

MEDIA ȘI ACȚIUNI
DE PRESĂ

Cătălin Popescu
catalin.popescu@frf.ro

0744330836

FINANCIAR

Florentina Butuc
florentina.butuc@frf.ro

0785107120
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Din fericire, aceștia au ieșit 
învingători din această bătălie. 
Știind prin ce au trecut, jucătorii de 
la Hușana au înțeles că e momentul 
să-și ajute semenii.

„A fost destul de simplu din 
punct de vedere fizic, fiindcă am 
avut o formă ușoară a bolii. Mai 
complicat a fost din punct de vedere 
psihologic, stând în spital. Nu vreau 
să îmi mai aduc aminte de acea 
perioadă. Cert este că eram față în 
față cu necunoscutul, nu știam cum 
să reacționez, mai ales când vedeam 
că alții făceau fel și fel de forme ale 
acestei boli, unele foarte grave. Mă 
bucur că sunt sănătos”, a spus unul 
dintre fotbaliștii testați pozitiv în 
prima parte a  campionatului.

PROIECTELE MEMBRILOR FRF

VASLUI   |   Fotbaliștii de la Hușana Huși, eroi pe frontul 
pandemiei!

În acest sezon, Hușana Huși a reușit o calificare istorică, pentru club, în 
“16”-imile Cupei României. Lupta cea mai grea pentru echipa din Liga 3 a fost 
însă cu noul coronavirus. Aproape meci de meci, câte 5-6 fotbaliști au fost 
indisponibili din cauza infecției cu COVID-19

Astfel, toți fotbaliștii Hușanei 
care au fost infectați cu noul 
coronavirus, iar acum sunt 
vindecați, au decis să doneze 
plasmă.  

„Îi felicit pe băieți pentru 
inițiativă. Sunt eroii noștri și un 
exemplu de urmat pentru ceilalți. 
Au decis să îi sprijine pe cei care 
sunt în stare critică. Prin acest 
gest sunt convins că vor fi salvate 
alte vieți”, a spus Daniel Dobrea, 
președintele Hușana Huși.

Personalul medical de la 
Centrul Județean de Transfuzie 
Sanguină Bârlad a fost impresionat 
de mobilizarea fotbaliștilor hușeni, 
care au fost numiți “eroii zilei”.
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COMERCIAL

Prin noul parteneriat, DHL Express devine Partener Logistic 
Oficial și va asigura transportul în condiţii de siguranţă şi rapiditate 
al tuturor expedierilor Federaţiei, de la documente sau echipament 
sportiv, la materiale de marketing și articole promoționale pentru 
fanii “naționalei”, în România sau oriunde în lume. DHL este prezentă 
în peste 220 de ţări şi teritorii din toată lumea, fiind compania cu cea 
mai mare acoperire la nivel internațional.

Pe lângă serviciile de curierat expres, DHL va furniza gratuit şi o 
gamă variată de ambalaje, soluţii de împachetare, precum şi servicii 
sau instrumente online de urmărire a expedierilor în timp real.

DHL a mai fost partener FRF în perioada 2016-2019. 

În luna decembrie, Federația Română de Fotbal a semnat două noi contracte 
de sponorizare: DHL revine în familia fotbalului românesc, iar Nordis Group va 
susține arbitrajul din România

FRF RĂMÂNE UN PARTENER DE ÎNCREDERE 
ÎN MEDIUL DE BUSINESS

De asemenea, Nordis Group, dezvoltator imobiliar specializat în 
construcția de imobile premium, cu capital exclusiv românesc, va 
susține Comisia Centrală a Arbitrilor, într-un demers de a dezvolta 
arbitrajul românesc. Nordis Group este un brand românesc, grup 
de firme format din șase entități, care își desfășoară activitatea în 
dezvoltarea imobiliară, industrie hotelieră, construcții, arhitectură, 
consultanță imobiliară, administrare imobile.

„Mă bucur să văd că arbitrii din România vor avea parte de 
susținerea Nordis Group, unul dintre cei mai importanți actori de pe 
piața de real estate din România. Arbitrajul românesc avea nevoie de 
o astfel de inițiativă și sunt sigur că prin acest parteneriat vom putea 
dezvolta și mai bine acest segment”, a spus Kyros Vassaras, președintele 
Comisiei Centrale a Arbitrilor.

Articol de Andrei Sârbu

Prin aceste parteneriate, Federația Română de Fotbal demonstrează că și 
într-o perioadă dificilă pentru societate reușește să continue poziționarea 
instituției ca partener important pentru mediul de business din România. 
Mă bucur că un lider de piață, precum DHL, și o companie românească de 
prestigiu, așa cum este Nordis Group, au ales să investească în dezvoltarea 
fotbalului românesc.

Răzvan Burleanu
președinte FRF

53FRF RAPORT DE JOC | Decembrie 2020



Mandatat de Comitetul Executiv al FRF, 
Răzvan Burleanu și-a depus candidatura 
pentru alegerile din 2 martie 2021 și și-a 
asigurat locul după ce s-au înscris doar 
4 candidați pentru cele 4 locuri vacante 
dedicate confederației europene în 
conducerea FIFA

PREȘEDINTELE FRF,
APROAPE DE CONSILIUL UEFA

Consiliul FIFA este condus de președintele forului mondial, Gianni Infantino, 
și este alcătuit din 36 de reprezentanți ai confederațiilor continentale.

Răzvan Burleanu va avea un mandat de 4 ani în cadrul celei mai importante 
organizații fotbalistice internaționale iar obținerea acestuia aduce și poziția de 
membru al Comitetului Executiv UEFA. Va fi pentru prima oară când un român 
va face parte din Consiliu FIFA.

“Accederea mea în Consiliu FIFA nu trebuie văzută ca o realizare personală, 
ci ca o performanţă a României. Este pentru prima dată când România va avea 
un reprezentant în cadrul forului fotbalistic internaţional din 1923 până în 
prezent”, a declarat Răzvan Burleanu.

FIFA

SPONSORI ECHIPA NAȚIONALĂ

SPONSORI ECHIPA NAȚIONALĂ U21

SPONSORI ECHIPA NAȚIONALĂ

PARTENERII FEDERAȚIEI ROMÂNE DE FOTBAL

SPONSORI CUPA ROMÂNIEISPONSOR LIGA 2
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Vezi clipuri
SPECTACULOASE
din fotbalul românesc!

Abonează-te la FRF TV pe                           !
youtube.com/FRFTVo�cial



CREDIBILITATE 

PERFORMANȚĂ

PROGRES

IMPLICARE

PASIUNE 

ONOARE

PATRIOTISM

SPECTACOL

PARTENERIAT 

SUSȚINERE


