
VICTORIE = CALIFICARE LA EURO = 
SCRIEM DIN NOU ISTORIE!
Tricolorii U21 joacă pe 17 noiembrie la Ploiești cu Danemarca meciul decisiv 
pentru participarea la Campionatul European 2021. Ar fi încă un record la 
tineret: după semifinale la EURO 2019, cea mai bună clasare all-time, România 
ar obține prima oară în istorie două calificări succesive la turnee finale!
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Mercedes-Benz GLA și GLB
Întreținere gratuită timp de 4 ani.
Alegi modelul dorit, dintre autoturismele noi aflate în stoc, semnezi contractul 
în format digital și autoturismul tău Mercedes-Benz îţi este livrat acasă. 
Iar pentru ca tu să te bucuri și mai mult de această experienţă, nu ai costuri de 
întreținere în primii 4 ani*, beneficiind, în același timp de garanție extinsă, 
toate costurile fiind acoperite de Autoklass.
Află mai multe pe: https://www.autoklass.ro/o/mercedes-benz-gla-glb

- Call Center: +40 317 133333, office@autoklass.ro, www.autoklass.ro



Abordarea responsabilă și proactivă pentru bucuria fotbalului

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

Ritmul pandemiei continuă să dezvolte noi 
provocări pentru fotbalul românesc și fiecare 
simțim, zi de zi, impactul major asupra activității 
noastre, din păcate. Dar și în acest context reușim 
împreună să concentrăm eforturile și vă felicit, încă 
o dată, pentru exemplul pe care îl reprezentați, 
dragi membri ai echipei FRF!

Organizarea Adunării Generale FRF din acest an 
a constituit un argument în plus pentru abordarea 
proactivă, inteligentă și responsabilă pe care o 
avem. Pentru că suntem și trebuie să rămânem 
repere de leadership atât în contextul federațiilor 
sportive din România și în cadrul instituțional 
mai larg, cât și mobilizatori dedicați pentru 
continuitatea fenomenului fotbalistic în parametri 
optimi pentru viitorul copiilor noștri.

Un pas important am fundamentat in aceste 
zile prin modificarea „Protocolului medical pentru desfășurarea competițiilor”. Astfel, nu mai 
există obligativitatea retestării persoanelor pozitive timp de 90 de zile de la vindecare, cluburile 
fiind implicit scutite de efortul financiar aferent iar jucătorii vor evita presiunea psihică a unui nou 
test. Iar dacă totuși persoana pozitivă se retestează și rezultatul e pozitiv in acest interval de trei 
luni de la vindecare, noua situație nu poate fi considerată o reinfectare.

Păstrăm toate măsurile de precauție și ne protejăm respectând toate indicațiile însă, în 
același timp, gândim permanent soluții adaptate care să confere fotbalului energie. Pentru că 
fotbalul  înseamnă, finalmente, bucurie. Și câtă nevoie avem de asta, în vremuri fără precedent...
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După performanța din vara lui 2019, când România U21 a ajuns în 
semifinalele Campionatului European, tricolorii sunt aproape de o nouă 
performanță! Pe 17 noiembrie, la Ploiești, de la ora 20:30, în direct la PRO 
TV, vor întâlni Danemarca într-un meci de totul sau nimic. România are 
nevoie de un succes pentru a fi sigură de o nouă calificare la turneul final. 
Biletele pentru Euro ar putea fi obținute și cu un rezultat de egalitate, dar 
în această situație e nevoie de rezultate favorabile în celelalte grupe din 
preliminarii.

La turneul final ce va avea loc în Ungaria și Slovenia se vor califica cele 
nouă câștigătoare ale grupelor, precum și cele mai bune cinci locuri doi. 

Naționala Under 21 a României este la un meci distanță de o nouă calificare la 
EURO. Ar fi două consecutive, pentru prima oară

Danemarca e deja sigură de locul 1 în grupa noastră, ceea ce înseamnă că 
pentru a ne atinge obiectivul trebuie să ne aflăm printre cele mai bune 5 
formații clasate pe locul secund. 

Partida cu Danemarca a fost inițial programată în luna martie, dar 
din cauza situației pandemice a fost amânată pentru luna noiembrie, 
devenind astfel ultimul meci din preliminarii. Modificarea s-a produs 
odată cu schimbarea sistemului de calificare pentru că la startul 
preliminariilor regulamentul spunea că se vor califica la EURO primele 
clasate si cel mai bun loc doi, iar celelalte 8 locuri doi vor disputa un joc 
de baraj în dublă manșă. Ediția de anul viitor al Campionatului European 
U21 va fi prima la care vor participa 16 formații.

UN MECI CÂT O FILĂ DE 
ISTORIE

Articol de Cătălin Popescu
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U21

Partida din Danemarca a fost prima 
pentru tricolori în aceste preliminarii. Pe 10 
septembrie 2019, la Aalborg, România U21 
condusă atunci de Mirel Rădoi a pierdut 
cu 2-1, după ce în minutele de prelungire 
Florinel Coman a ratat o lovitură de 
pedeapsă. Anterior, tot el marcase pentru 
tricolori. 

După meciurile din luna octombrie, se cunosc deja o parte dintre echipele 
ce se vor alătura Ungariei și Sloveniei la EURO 2021. Astfel, pe lângă Danemarca, 
Anglia, Rusia și Spania sunt sigure de primul loc în grupele lor. De asemenea, 
Țările de Jos și Elveția sunt și ele calificate ori de pe primul loc, ori ca unele dintre 
cele mai bune 5 formații clasate pe locul doi. 

Selecționerul Adrian Mutu nu se putea baza pe trei jucători importanți. 
Florinel Coman a reluat recent pregătirea după o accidentare suferită în luna 
septembrie și nu va fi apt de joc. În plus, Tudor Băluță și George Ganea sunt 
suspendați. Primul a fost eliminat în meciul cu Malta disputat la Giurgiu pe 
13 octombrie. În aceeași partidă, atacantul de la Viitorul a încasat un cartonaș 
galben și nici el nu va avea drept de joc împotriva danezilor. 

Ca și la precedenta campania de calificare, cea pentru EURO 2019, ultimul 
joc din grupă se va disputa pe terenul “Ilie Oană”. În 2018, în octombrie, tricolorii 
U21 aveau nevoie de un succes în fața Liechtensteinului. A fost 3-0 pentru 
România după ce au marcat: Pușcaș, Hagi și Adi Petre. La partida respectivă au 
asistat 12.500 de spectatori!

REGRETUL 
DIN MECIUL TUR

SE ȘTIU 6 ECHIPE CALIFICATE

TREI ABSENȚE IMPORTANTE

DIN NOU LA PLOIEȘTI

Parcursul tricolorilor în preliminariile pentru    
EURO 2021

    10 septembrie 2019: Danemarca - ROMÂNIA 2-1
    10 octombrie 2019: ROMÂNIA - Ucraina 3-0
    14 octombrie 2019: ROMÂNIA - Irlanda de Nord 3-0
    14 noiembrie 2019: ROMÂNIA - Finlanda 4-1
    19 noiembrie 2019: Irlanda de Nord - ROMÂNIA 0-0
    4 septembrie 2020: Finlanda - ROMÂNIA 1-3
    8 septembrie 2020: Malta - ROMÂNIA 0-3
    9 octombrie 2020: Ucraina - ROMÂNIA 1-0
    13 octombrie 2020: ROMÂNIA - Malta 1-0

Danemarca 9 8 1 0 20-7 25
ROMÂNIA 9 6 1 2 19-6 19
Ucraina 8 3 1 4 10-10 10
Finlanda 9 3 1 5 12-15 10
Irlanda de Nord 9 2 3 4 7-10 9
Malta 8 0 1 7 3-23 1

GRUPA 8

decembrie este data la care va avea loc tragerea la sorți. Evenimentul va avea loc fără participanți și 
va fi transmis în direct de UEFA10
dintre tricolorii prezenți la EURO 2019 vor avea drept de joc și la EURO 2021: Dennis Man, Florinel 
Coman, Ianis Hagi, Andrei Vlad, Alexandru Pașcanu, Virgil Ghiță, Tudor Băluță, Darius Olaru, Adrian 
Petre, Radu Boboc, Andrei Ciobanu și Ricardo Grigore12
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„VOM DA 
TOTUL 
PENTRU 
TRICOUL 
GALBEN!”
Selecționerul Adrian Mutu a 
prefațat duelul cu Danemarca 
și dezvăluie cum pot tricolorii 
să obțină a doua calificare 
consecutivă la EURO U21

care activează la echipe importante. Cu toate acestea, eu mizez pe băieții 
mei. Știu cât au muncit ca să ajungă la un turneu final și știu cât de mult își 
doresc să fie acolo. Împreună vom reuși să ne calificăm.

Meciul cu danezii va reprezenta și debutul lui Adrian Mutu pe 
banca tehnică a naționalei U21, într-un meci oficial pe teren 
propriu.
Așa este! Sunt selecționerul României U21 de un an de zile și încă nu 
am stat pe bancă la un meci oficial pe teren propriu, am fost doar la acel 
amical din luna august cu Farul și, în deplasare, la trei partide. Mi-a părut 
că nu am fost alături de băieți la meciul cu Malta de la Giurgiu, dar am avut 
mare încredere în băieți. A fost o situație delicată, am decis să nu riscăm 
nimic și am avut un alt staff tehnic la acea partidă.

Cum vedeți următoarea generație U21?
Să vedem ce va fi în viitor. Potențial există, deja am avut la U21 doi jucători 
care sunt acum U19, Radu Drăgușin și Louis Munteanu. Mai sunt și alții pe 
care eu i-am urmărit cu atenție în ultima perioadă. În plus, jucătorii care 
sunt acum Under 19 vor avea parte de un turneu final vara viitoare și vor 
avea astfel șansa de a progresa profesional.

Domnule Mutu, cum vedeți duelul cu Danemarca?
Este un meci de totul sau nimic, toate celelalte partide jucate până acum 
nu mai contează. Suntem înainte partidei care ne poate aduce o calificare 
pe care ne-o dorim foarte mult. Depindem doar de noi, victoria ne asigură 
prezența la turneul final.

Care credeți că sunt șansele?
Vă asigur că vom pregăti meciul cu cea mai mare seriozitate, iar băieţii 
vor da totul pe teren pentru acest tricou galben. Şansele în meciul cu 
Danemarca sunt 50-50, suntem cele mai bune echipe din grupă.

Va conta faptul că Danemarca e deja calificată?
Pentru noi, nu! Nu ne vom gândi la acest lucru. Sunt sigur că Danemarca 
va veni în România să obțină un rezultat bun, va fi un meci cu miză mare 
pentru noi și motivația noastră va fi uriașă, băieții vor da totul pe teren.
 
Este mare regretul când vă gândiți la meciul din Ucraina, am 
pierdut la Kiev cu un gol din penalty?
Nu mai este, nu mai contează ce a fost. Nu stăm acum să calculăm ce ar fi 
fost dacă. Am ajuns în situația de acum, adică să jucăm pe teren propriu 
meciul decisiv pentru a ne califica la EURO 2021. Totul depinde de acest 
joc. 

Cu ce ne poate suprinde Danemarca?
Avem un fotbal asemănător, pentru că Danemarca are un selecţioner 
spaniol de ceva timp şi practică un fotbal bazat pe posesie. Am studiat 
adversarii și am văzut că au un fotbal interesant, cu jucători foarte buni 

U21

goluri a marcat naționala U21 sub 
comanda lui Mutu în 4 meciuri oficiale
și un amical16
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România U21 a început foarte bine meciurile din această toamnă. 
Reluarea preliminariilor a adus tricolorilor 6 puncte în primele două 
jocuri. În luna septembrie, România a întâlnit Finlanda și Malta, pe 
ambele în deplasare. În doar 10 zile, tricolorii au parcurs peste 6.000 
de kilometri cu avionul, au efectuat câte 4 teste Covid, dar au obținut 
cele 6 puncte mult dorite. 

În primul meci, la Turku, în Finlanda, ne-am impus cu 3-1. Olaru 
a deschis scorul, Soisalo a egalat, iar după pauză Mihăilă și Ciobanu 
au adus victoria. A urmat meciul din Malta, o partidă pe care elevii 
lui Adrian Mutu au controlat-o în 
totalitate. Scorul a fost 3-0, golurile 
fiind reușite de Man, Costache și Haruț.

În urma rezultatelor din celelalte 
grupe, naționala de tineret a mers 
în luna octombrie în Ucraina ca să 
obțină calificarea. Un succes la Kiev 
ar fi fost echivalent cu participarea 
la turneul final. Totuși, pe un teren 
greu, ud și moale, tricolorii nu au 
reușit să își impună jocul. A fost o 
partidă echilibrată, iar diferența s-a 
făcut printr-un penalty dictat eronat 
de arbitrul din Kazahstan. A fost 1-0 
pentru gazde și bucuria calificării a fost 
amânată. 

Revenirea în țară a venit și cu vești 
proaste. Două cazuri pozitive Covid-19, 

U21

În cele patru partide disputate 
în lunile septembrie și 
octombrie, tricolorii U21 au 
marcat 10 goluri în 3 meciuri, 
dar au bifat și un eșec, 0-1 în 
Ucraina

TOAMNĂ CU 
10 GOLURI ȘI 
UN PAS GREȘIT

iar staff-ul, inclusiv selecționerul Adrian Mutu, a fost izolat și nu a fost 
prezent la jocul cu Malta de la Giurgiu. Chiar și așa, partida nu a avut 
niciun istoric. Mățan a deschis scorul, Man l-a majorat. Chiar dacă 
Băluță a fost eliminat, România U21 a mai marcat de două ori până 
la pauză, autori: același Man și Ganea. În partea a doua, au punctat și 
oaspeții și au închis tabela!
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PREGĂTIM CAMPANIA PENTRU MONDIAL
Anul se încheie pentru tricolori cu trei meciuri în noiembrie importante în 
configurarea preliminariilor CM 2022, a căror tragere la sorți este pe 7 decembrie

Articol de Gabriel Berceanu

Echipa națională de seniori pregătită de Mirel Rădoi are programate 
în luna noiembrie trei partide, dintre care două pe teren propriu și 
una în deplasare. Miza majoră a acestei “triple” o constituie faptul că 
rezultatele vor influența direct clasamentul FIFA la final de noiembrie, 
adică cel în baza căruia se vor fixa urnele valorice pentru tragerea la sorți 
a preliminariilor CM 2022 care debutează în primăvară. 
    11 noiembrie: ROMÂNIA - Belarus (amical) - 19:00, Ilie Oană din 

Ploiești

    15 noiembrie: ROMÂNIA - Norvegia (Liga Națiunilor) - 21:45, 
Arena Națională din București

    18 noiembrie: Irlanda de Nord - ROMÂNIA (Liga Națiunilor) - 
21:45, Windsor Park din Belfast
Seria începe cu o partidă de pregătire pentru respectarea cerințelor 

UEFA privind numărul meciurilor unei reprezentative per an calendaristic 
și respectarea calendarului competițional fixat de forul continental. 
Toate cel trei partide vor fi transmise live de Radio România Actualități, 
prima dintre ele de PRO X și celelalte două de PRO TV.

Cel mai probabil, urna a treia

Tragerea la sorți pentru preliminariile europene ale CM 2022 din 
Qatar va fi pe 7 decembrie la Zurich și va fi efectuată fără participarea 
asociațiilor naționale, în contextul pandemiei. La tragere, cele 55 de 
reprezentative vor fi grupate în 6 urne valorice, 5 urne de câte 10 echipe 
și o urnă cu doar 5 echipe. 

Ordinea va fi furnizată de poziționarea echipelor europene în 
clasamentul FIFA la finalul lunii noiembrie, în urma rezultatelor din 
această lună. La acest moment, România e pe locul 25 în topul țărilor 
europene. Ultimul loc din urna a doua, poziția 20, este ocupat de 
Irlanda. În fața noastră se mai află Slovacia, Islanda și tocmai adversarii 
care urmează, Irlanda de Nord și Norvegia.

Matematic, România are șanse de a urca în a doua urnă valorică, 
însă cel mai probabil vom rămâne în urna a treia. În urma tragerii la 
sorți, vor rezulta 5 grupe de câte șase echipe și 5 grupe de câte cinci 
echipe.

Trei meciuri deja din martie!

Campionatul Mondial 2022 se va disputa în Qatar, în perioada 21 
noiembrie - 18 decembrie 2022. La această ediție se vor califica din 
Europa 13 echipe, după cum urmează: 
    10 echipe câștigătoare ale grupelor preliminare
    3 echipe din play-off-ul la care participă cele 10 locuri secunde din 

grupele preliminare + 2 echipe venite din Liga Națiunilor
În play-off, cele 12 echipe vor juca prin tragere la sorți meciuri 

eliminatorii într-o singură manșă, rezultând 6 echipe care, prin același 
procedeu, vor furniza cele 3 echipe ce completează “lotul de Mondial”. 
Iată cum se prezintă calendarul FIFA pentru echipa națională în 2021 și 
2022, cu mențiunea că datele pentru echipele din grupele mai mici, de 
câte 5 echipe, vor fi completate cu partide amicale:
    martie 2021 - 3 meciuri preliminarii CM 
    iunie 2021 - amicale
    septembrie 2021 - 3 meciuri preliminarii CM
    octombrie 2021 - 2 meciuri preliminarii CM
    noiembrie 2021 - 2 meciuri preliminarii CM
    martie 2022 - play-off CM 
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Campania în ediția a doua a Ligii Națiunilor a început amar, practic 
prin două puncte pierdute, după ce am condus Irlanda de Nord și am 
avut superioritate numerică, dar am fost egalați pe final într-o partidă 
pe care am dominat-o clar. Noua echipă națională sub coordonarea 
lui Mirel Rădoi a fost însă confirmată peste trei zile, printr-o victorie 
entuziasmantă în deplasare, cu Austria.

Din păcate, semifinala play-off-ului de EURO din Islanda a tăiat 
elanul și a blocat parcă, pentru moment, evoluția. La Reykjavik, după o 
partidă modestă, România a pierdut 1-2 și efectul a fost mai puternic 
decât credeam. A urmat o înfrângere categorică la Oslo, după o partidă 
și mai slabă ca prestație, apoi un reviriment în joc dar care nu s-a 
concretizat în puncte contra Austriei, la Ploiești. 

Staff-ul tehnic a încercat în aceste partide aproape toți jucătorii 
convocați, în contextul unui program cu o intensitate în premieră, trei 
partide în doar 6 zile în octombrie. În plus, absențele cauzate în principal 
de accidentări au zdruncinat defensiva, de unde au absentat recent 
Chiricheș, Dragoș Grigore, Nedelcearu sau Hanca, dar și ofensiva, unde nu 
s-a regăsit Florinel Coman. 

ECHIPA NATIONALA

Austria 4 3 0 1 6-4 9
Norvegia 4 3 0 1 11-3 9
ROMÂNIA 4 1 1 2 4-8 4
Irlanda de Nord 4 0 1 3 2-8 1

Alexandru Crețu, 28 de ani, a debutat la echipa națională în această toamnă

SEPTEMBRIE BUN, OCTOMBRIE NEGRU
În doar două luni, naționala a disputat 
5 partide oficiale, reușind o victorie 
și o remiză la debutul lui Mirel Rădoi, 
urmate de trei eșecuri

Clasament Liga Națiunilor, grupa noastră

    Vineri, 4 septembrie: Norvegia - Austria 1-2 (Haaland 67' / 
Gregoritsch 36', Sabitzer 55'-pen.), ROMÂNIA - Irlanda de Nord 1-1 
(Puşcaş 26' / Whyte 87')

    Luni, 7 septembrie: Austria - ROMÂNIA 2-3 (Baumgartner 18', 
Onisiwo 82' / Alibec 4', Grigore 52', Maxim 71'), Irlanda de Nord - 
Norvegia 1-5 (McNair 7' / Elyounoussi 3', Haaland 8', 59', Sørloth 20', 
48')

    Duminică, 11 octombrie: Norvegia - ROMÂNIA 4-0 (Haaland 13', 
64' 74', Sorloth 39'), Irlanda de Nord - Austria 0-1 (Gregoritsch 42')

    Miercuri, 14 octombrie: Norvegia - Irlanda de Nord 1-0 (Dallas 
68' - autogol), România - Austria 0-1 (Schopf 76')

    Duminică, 15 noiembrie: Austria - Irlanda de Nord, ROMÂNIA - 
Norvegia 

    Miercuri, 18 noiembrie: Irlanda de Nord - ROMÂNIA, Austria - 
Norvegia 
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Cronologic, primul transfer l-a avut ca erou pe Cristi Manea, fundașul 
găsindu-și finalmente liniștea după ce a fost achiziționat definitiv de 
CFR Cluj de la Apollon Limassol. La 5 zile distanță, Ciprian Tătărușanu 
a schimbat Lyon pe AC Milan, revenind astfel în Serie A. În vreme ce 
Romario Benzar a părăsit fotbalul italian, întorcându-se sub formă de 
împrumut de la Lecce la Viitorul, club ce îl lansase în fotbalul mare. 
Iar luna septembrie s-a încheiat cu trecerea lui Vasile Mogoș de la 
Cremonese la Chievo Verona.

Octombrie a fost și mai fructuos pentru harta tricolorilor, cu 5 mutări. 
Astfel, Denis Alibec a ajuns de la Astra Giurgiu la Kayserispor din Turcia, 
unde activau deja Săpunaru și Lung jr. Fundașul Ionuț Nedelcearu a 
trecut din Rusia în Grecia, de la FC Ufa la AEK Atena, mijlocașul Alex 
Mitriță a schimbat sub formă de împrumut SUA pe Arabia Saudită, de la 
New York City FC la Al Ahli, unde îl va avea adversar pe Mihai Bordeianu, 
ajuns de la campioana CFR Cluj la Al Qadisiyah. 

Tot sub formă de împrumut a schimbat clubul și Tudor Băluță, 
polivalentul jucător ajungând sub comanda lui Mircea Lucescu la Dinamo 
Kiev, deși încă aparține de englezii de la Brighton.

ECHIPA NATIONALA

În septembrie și octombrie, 
aproape o echipă alcătuită din 
jucători aflați în circuitul primei 
reprezentative și-a schimbat 
cluburile

9 TRANSFERURI 
DE TRICOLORI 
ÎN DOUĂ LUNI

Echipa națională și Federația Română de Fotbal îi mulțumesc și îi urează mult succes în cariera viitoare la nivel de club fotbalistului 
care a avut următorul mesaj:

Dragi suporteri, coechipieri și membri ai staff-ului echipei naționale,
Am petrecut 11 ani minunați la echipa națională, am avut colegi de excepție și selecționeri care m-au prețuit, 

bucurându-mă de afecțiunea suporterilor noștri minunați. Am răspuns cu drag fiecărei convocări și am venit 
cu bucurie la lot. România a avut mereu portari de valoare, tradiție care cu siguranță va continua și în anii ce 
urmează.

A fost mai bine de un deceniu în care m-am bucurat de atmosfera frumoasă din sânul echipei naționale și vă 
mulțumesc tuturor pentru lucrurile pe care le-am învățat și pentru prietenia cu care m-ați înconjurat mereu.

Cuvintele sunt prea puține să îmi exprim recunoștința pentru fiecare dintre voi, suporteri, colegi de echipă, 
membrii ai staff-urilor tehnice și administrative. Am câștigat prieteni adevărați la echipa națională și în Federația 
Română de Fotbal, cu care mă mândresc.

Voi rămâne totdeauna cu inima aproape de cea mai frumoasă echipă din lume: ROMÂNIA!

Portarul de 31 de ani legitimat la Kayserispor 
în Turcia a apărat de 3 ori poarta primei 
reprezentative, fiind în schimb o prezență 

constantă în lotul României, un exemplu de 
profesionalism și seriozitate

S-A RETRAS DIN CIRCUITUL 
NAȚIONALEI

SILVIU LUNG
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ECHIPA NATIONALA

CINCI SCHIMBĂRI ÎN 
COMPETIȚIILE UEFA ȘI 
STADIOANE PLINE 30%

Forul continental a aprobat decizii adaptate efectelor 
pandemiei COVID asupra fotbalului european, la 

nivelul competițiilor pentru reprezentative și cluburi

eEURO 2021 va aduna 55 de ascociații, membre UEFA, care vor 
concura în cel mai mare eveniment de e-Fotbal și care va fi jucat 
în exclusivitate pe platforma eFootball PES 2021 de la KONAMI. În 
noiembrie, asociațiile își vor alege echipele pentru a participa la 
calificările de la începutul anului 2021.

Țările se vor duela pentru o calificare la turneul final de la Londra, 
ce va avea loc în perioada 9-10 iulie, chiar înainte de finala UEFA EURO 
2020, din 11 iulie 2021, de pe stadionul Wembley.

Ediția din acest an de eEURO 2020 a fost cu succes pentru România. 

Prima dintre acestea se referă la numărul de înlocuiri permise în 
competițiile organizate de UEFA. Echipele pot face câte 5 schimbări în 
Liga Națiunilor (inclusiv faza grupelor), preliminariile EURO feminin, 
Liga Campionilor, Europa League, Liga Campionilor feminin până la 
finalul actualului sezon, 2020/2021. 

Apoi, ca urmare a succesului Supercupei Europei cu spectatori 
la Budapesta, s-a decis să se permită accesul parțial al fanilor 
pe stadioane, cu condiția ca numărul maxim de spectatori să nu 

Echipa națională de e-Fotbal a României, formată din Adrian Urmă și 
Cristian Radu, a ajuns până în semifinalele competiției.

„UEFA eEURO le-a oferit entuziaștilor e-Fotbal șansa de a-și 
reprezenta țara pe cea mai mare scenă online. Toate echipele concurente 
vor căuta să imite Italia, campioana din acest an”, a declarat directorul 
de marketing al UEFA, Guy-Laurent Epstein.

„Inaugurarea UEFA eEURO a fost un succes. Peste 15 milioane de 
oameni au urmărit pe platformele UEFA filmările din competiție. Am 
văzut o creștere masivă a popularității e-Fotbal în ultimii ani și eEURO 
2021 ne va oferi în continuare posibilitatea de a ne conecta cu fanii noi.”

depășească 30 la sută din capacitatea arenei. Prevederea e aplicată 
doar în cazul statelor care permit accesul fanilor la evenimente 
sportive, limita impusă de autorități fiind cea care va fi în vigoare la ora 
de start a jocurilor (maximum 30%). Fanilor echipei oaspete nu le va fi 
permis accesul momentan.

În plus sunt impuse și reguli de distanțare socială, dar și alte 
măsuri, cum ar fi purtarea măștii, în funcție și de legislația în vigoare 
în fiecare stat. În acest moment, în România, accesul spectatorilor pe 
stadioane nu este permis.

După succesul primei ediții 
europene în fotbal virtual, UEFA 

a decis dezvoltarea proiectului 
cu o nouă etapă. România a fost 

semifinalistă în 2020!

POVESTEA eEURO 
CONTINUĂ
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Reprezentativa U19 a României a avut parte de un stagiu de 
pregătire de succes în septembrie. Acesta a fost încheiat cu un meci 
amical cu Voluntari și câștigat de tinerii tricolori cu 3-2. Selecționerul 
Daniel Oprescu a încercat să repete acțiunea și în octombrie. De 
această dată a convocat 24 de jucători pentru un cantonament de 7 
zile, început pe 4 octombrie și care urma să se finalizeze cu un meci 
amical împotriva celor de la Dinamo București.  

România U19 va evolua în 2021 la Campionatul 
European

Primul antrenament al tinerilor tricolori s-a realizat într-o formulă 
restrânsă. Selecționerul Daniel Oprescu a avut la dispoziție doar 17 
jucători, restul urmau să sosească pe parcursul cantonamentului. 
Primele ședinte de pregătire s-au axat pe sincronizarea dintre jucători 
și pe dezvoltarea principiilor de informare în joc. Din păcate, în a doua 
zi de cantonament, doi tricolori au prezentat simptome de infectare 
cu virusul SARS-Cov-2. Aceștia, dar și contacții lor direcți, au fost 
izolați de restul jucătorilor și de staff. A doua zi li s-au recoltat probe, 
iar rezultatele testelor pentru cei doi, care prezentau simptome, au 
fost pozitive. Ceilalți jucători și staff-ul echipei au primit rezultate 
negative, dar chiar și așa acțiunea naționalei U19 a fost anulată. 
„Obiectivul n-a fost atins nici de această dată, dar cel mai important 
lucru este sănătatea jucătorilor. Nu trebuie ca acest virus să le afecteze 
cariera fotbalistică”, a spus selecționerul Daniel Oprescu.

Strategia pentru anul acesta cuprindea ca în perioada octombrie/
noiembrie selecționata U19 să participe la un turneu cu naționale 
similare din Anglia, Portugalia și Germania, dar totul a fost anulat. 
Ulterior, în noiembrie s-au stabilit, la București, două meciuri amicale 
pentru tinerii tricolori, cu  Franța U19. Nici aceste două partide nu vor 
mai avea loc din cauza situației pandemice din țara noastră.

ACȚIUNI ANULATE 
PENTRU ROMÂNIA 
U19 ȘI U17
Juniorii nu s-au putut pregăti în luna 
octombrie din cauza cazurile pozitive 
apărute în cadrul loturilor

U19

Federația Română de Fotbal a anulat și acțiunea lotului U17, generația 2004, care avea loc în aceeași perioadă cu stagiul de 
pregătire al celor de la U19. Reprezentativa pregătită de Daniel Mogoșanu trebuia să dispute o dublă amicală împotriva naționalei 
similare a Bulgariei, în perioada 8-11 octombrie. Tricolorii s-au reunit pe 5 octombrie, iar miercuri, 7 octombrie ar fi trebuit să plece 
la Sliven, în Bulgaria. Întreaga acțiune a fost anulată după ce rezultatele la a treia testare au fost pozitive pentru doi dintre jucătorii 
convocați.

Am regândit o strategie după ce au apărut 
aceste restricții din cauza pandemiei și am 

încercat, pe măsură ce se apropie campionatul 
european, să implementăm modelul de joc 
și principiile. Suntem încă la momentul de 

implementare a modelului de joc. Au apărut la 
fiecare acțiune jucători noi și până la turneul 

european trebuie să fim puși la punct.”

Daniel Oprescu, 
selecționer România U19
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U19

Cum au fost pentru tine primii pași în fotbal?
Totul a început în curtea școlii, pe maidan, între blocuri. Am crescut într-un cartier foarte mare 
din Craiova, Craiovița Nouă, și acolo toți copiii joacă fotbal. Nu prea îi vezi cu tablete, telefoane, 
mingea de fotbal este cea mai mare pasiune pentru ei. Pe mine m-au încurajat mult și părinții 
să practic sport și mă bucur că am ales să fac fotbal. 

Cine te-a impresionat în fotbal când erai copil?
De la Universitatea Craiova m-au impresionat frații Costea, pe care îi apreciam foarte mult, 
dar cel mai bun exemplu pentru mine și pentru familia mea a fost Ilie Balaci. Tata mi-a 
povestit încă de când eram  mic despre ce a făcut pentru Universitatea Craiova. Am citit 
multe despre Ilie Balaci și mi-aș dori ca în fotbal să-i calc pe urme. 

Care a fost primul jucător mare pe care l-ai întâlnit și cum ai reacționat?
Gheorghe Hagi a fost primul jucător mare pe care l-am întâlnit în viața mea. Se întâmpla 
în Constanța, la un turneu de copii. Eu aveam doar 7 ani și mi se părea incredibil că-l văd pe 
„regele” Hagi. Aveam foarte mari emoții, am încercat să-i pun câteva întrebări despre cum 
era fotbalul când era el pe teren. A fost o mândrie că l-am întâlnit.

Ce înseamnă pentru tine echipa națională?
O  mândrie, o satisfacție. Toți jucătorii visează să îmbrace tricoul echipei naționale. 
Cei mai buni jucători ajung aici și vii cu o mândrie, vii să demonstrezi că meriți să 
fii aici, nu doar cu numele. Să dai totul pentru România pentru că de aceea ești la 
echipa națională. 

Ce sporturi mai urmărești?
Îmi place să mă uit la tenis, la Simona Halep, pe care o urmăresc la fiecare turneu. Îmi place să mă uit la handbal, la Cristina 
Neagu, cea mai bună handbalistă din lume.  La Simona Halep îmi place că are o mentalitate puternică, mai ales când e în fața 
unui meci cu presiune, iar la Cristina Neagu îmi place că este constantă în evoluții. Este cea mai bună din lume de foarte mulți ani 
la rând. 

Care este visul tău ca fotbalist?
Visul meu este să iau un titlu cu Universitatea Craiova. Pentru asta m-am apucat de fotbal, pentru a juca la Universitatea Craiova. 
Orice oltean își dorește în primul rând acest lucru, după care să ajung la o echipa foarte mare din Europa. 

Ce stil de joc te avantajează?
Îmi place un stil de joc tehnic, cu posesie. Mă consider un jucător cu calități tehnice bune. Cred că m-ar avantaja campionatul 
Spaniei. 

Prietenul tău, Valentin Mihăilă, a plecat în Italia, la Parma. Ai apucat să vorbești cu el?
E un pas foarte mare în cariera lui și îi urez mult succes. Sunt prieten cu el de foarte mult timp, e un băiat muncitor și chiar înainte 
de a pleca mi-a dat un sfat. Mi-a spus să joc cât mai simplu. De multe ori mă complic și țin de minge. Mi-a zis să joc simplu și să fiu 
mai atent în fața porții, la finalizare, pentru că acolo am ceva probleme.

Ștefan Baiaram s-a născut pe 31 decembrie 2002 
și fotbalul a fost talentul hărăzit acestuia. A trecut 
pe la toate loturile naționale, iar acum, la 17 ani, 
poartă cu mândrie tricoul seleționatei sub 19 ani 

ULTIMA ZI DIN AN, O NOUĂ 
SPERANȚĂ PENTRU FOTBALUL 
ROMÂNESC
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Ședința a început la ora 11:00 și a durat aproximativ 90 de minute. Pentru organizarea evenimentului au 
fost implicate 30 de persoane, în mare parte angajați ai Federației Române de Fotbal, dar și voluntari din echipa 
Team Behind the Team. În total, la eveniment au participat 255 de persoane, membri afiliați, managementul 
FRF, membrii CEx și echipa de organizare.

Măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 luate cu ocazia Adunării Generale a FRF

    Călătoriile s-au făcut cu mașina personală sau maximum 2 persoane în mașină, cu respectarea normelor de 
distanțare și igienă;

    Cazarea s-a efectuat pentru o singură noapte, în regim single;
    Servirea meselor la hotel a respectat normele după care funcționează hotelul pe timp de pandemie;
    Nu s-a servit masa la eveniment;
    Au fost create circuite de acces și de ieșire separate astfel încât să se evite interacțiunea între persoanele care 

intră și cele care ies;
    Așezarea invitaților în tribuna VIP a Arenei Naționale a asigurat o distanță regulamentară între persoane;
    Fiecare invitat a primit mască, a cărei purtare a fost obligatorie pe toată durata evenimentului, pix pentru 

semnarea listelor de prezență și gel dezinfectant pentru uz propriu;
    Au fost organizate două puncte de triaj epidemiologic cu termometrizare (date de contact participanți pe 

baza codului de bare trimis) și s-au amenajat trei spații de izolare cu grup sanitar pentru eventuale persoane 
cu simptome Covid, însă nu a fost cazul;

    Nu a fost permis accesul persoanelor care nu efectuează triajul epidemiologic (termometrizare și completare 
chestionar - online sau la fața locului în cazul în care au omis completarea online a chestionarului)

    Materiale necesar a fi distribuite participanților au fost livrate exclusiv în format digital, cu 30 de zile înainte.
Federația Română de Fotbal la mulțumește pentru prezență celor care au participat la eveniment, dar mai 

ales pentru respectarea tuturor regulilor de distanțare socială.

Vineri, 2 octombrie, a avut loc pe Arena Națională Adunarea 
Generală a membrilor FRF. Întâlnirea a fost organizată în 
condiții speciale, conform regulilor DSP

ADUNAREA GENERALĂ A     FRF A FOST ORGANIZATĂ
ÎN CONDIȚII INEDITE      PE ARENA NAȚIONALĂ  
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EVENIMENTE

ADUNAREA GENERALĂ A     FRF A FOST ORGANIZATĂ
ÎN CONDIȚII INEDITE      PE ARENA NAȚIONALĂ  
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S-A STINS O PERSONALITATE 
La 85 de ani, Mircea Pascu 
ne-a părăsit după o carieră 
de ținută în conducerea 
fotbalului la nivel de club și 
federal. Numele său rămâne 
un reper de prestanță inclusiv 
în contextul reprezentării 
europene a fotbalului 
românesc
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Născut la 6 noiembrie 1934, la Petroșani, Mircea Pascu a fost 
conducător la cluburi precum Jiul Petroșani și Corvinul Hunedoara, 
înainte ca în perioada 1983-1989 să îndeplinească rolul de 
vicepreședinte FRF. 

La Jiul a fost, pe rând, secretar, vicepreședinte și președinte, 
consacrându-se ca un model organizatoric și setând stadarde pentru 
funcțiile de conducere pe care le-a ocupat. În același timp, jovial și cu o 
inteligență sclipitoare, i-a cucerit pe colaboratori. Era amator de farse, 
după cum rememorează fostul internațional Gheorghe Mulțescu, 
jucător la Petroșani în acei ani.

Într-un material semnat Silviu Ghering pentru fanatik.ro, Mulțescu 
povestește cum îi asedia pe jucători și colegii din staff cu momente 
care descrețeau frunțile și destindeau atmosfera. Până când a trăit și 
reversul medaliei: fotbaliștii i-au umplut cu ardei iute o bucată de tort! 
„Mi-a spus nea Mircea că i-a luat gura foc după prima linguriţă, dar a 
tăcut mâlc şi chiar a mai gustat din tortura aia de tort doar ca să nu le 
dea satisfacţie complotiştilor!”, povestește Gigi Mulțescu.

A fost președintele FRF în 1990, începând din luna februarie și 
până la alegerile din august. Ulterior a fost președinte la Rapid și 
Poli Timișoara. Pe plan internațional, a fost membru al Comisiei de 
organizare a competițiilor fotbalistice europene, membru în comisia 
de protocol FIFA, membru al Comisiei Fair-Play UEFA.

Activitatea lui a fost recunoscută permanent de forul continental, 
mesajul președintelui UEFA Aleksader Ceferin la auzul decesului fiind 

încă o dovadă de prețuire: „Aş dori să transmit condoleanţe pentru 
pierderea domnului Mircea Pascu. Vrem să ne exprimăm mulţumirile şi 
aprecierile pentru deceniile în care a servit fotbalul. Vă rugăm cu drag să 
împărtăşiţi cele mai sincere condoleanţe familiei şi celor apropiați".

Mircea Pascu a fost foarte implicat şi în viaţa tenisului românesc, 
din postura de antrenor de tenis, în condiţiile în care tenisul a fost 
chiar specializarea sa în cadrul facultăţii, dar mai ales din postura 
de sfătuitor, fiind unul dintre cei mai apreciaţi consilieri ai Federaţiei 
Române de Tenis, un nume important în istoria acestui sport. 
Federaţia Română de Tenis este alături de rudele şi prietenii care 
trec prin momente grele şi transmite sincere condoleanţe familiei 
îndoliate, a anunțat și Federaţia Română de Tenis pe site-ul său oficial.

„Mi-a plăcut de mic fotbalul, unde am ajuns, la Petroșani, la 10 ani, 
împreună cu băiatul fostului internațional Cibi Braun. «Hai, mă, cu mine 
la fotbal!», m-a îndemnat Braun junior. M-am dus și pentru că la echipa 
mare a Jiului era antrenor Cibi. Eram cam firav, dar alergam și dădeam 
bine în minge, i-a plăcut antrenorului de mine. Din păcate, pe teren mic 
zburdam, dar pe teren mare era altceva, așa că am trecut la alt sport, la 
tenis! Așa era pe atunci în orașele mici, practicam diverse sporturi. Am 
jucat și baschet, și volei, și rugby. Cu Știința Petroșani am jucat mai multe 
partide de rugby în prima ligă”, povestea Mircea Pascu în 2019 pentru 
Libertatea.

Dumnezeu să îl ierte și să îl odihnească!

IN MEMORIAM

În 2014, președintele 
Federației Române de 

Fotbal, Răzvan Burleanu, 
a făcut un gest simbolic 

pentru Mircea Pascu, 
fost președinte al FRF 

în perioada februarie-
august 1990, adăugând 

tabloul acestuia pe 
peretele de la Casa 
Fotbalului, unde se 

regăsesc toți președinții 
care au condus de-a 
lungul timpului FRF
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PROGRESUL SPARTAC 
DĂ LOVITURA ÎN CUPA ROMÂNIEI 

DUPĂ CE O ELIMINĂ PE RAPID!
Surpriza turului 4 al Cupei României a fost reușită de Progresul Spartac. 
Ocupanta locului 3 din seria 4 a Ligii 3 a eliminat-o pe Rapid în prelungiri

Șutul lui Milea a oprit drumul Rapidului în Cupa României
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Cu o formulă de start a cărei medie de vârstă a fost 
de 21 de ani și jumătate, Progresul Spartac a condus de 
două ori pe Rapid. În minutul 12, Răzvan Milea l-a servit 
excelent pe juniorul Alexandru Cîrlig, care l-a executat 
pe Ionuț Tătaru cu un șut imparabil. Alexandru Dulca a 
restabilit egalitatea după 20 de minute, dar Andrei Grigore 
le-a readus pe gazde în avantaj cu un gol superb înscris 
din plonjon (37). Până la pauză, Rapid a egalat prin Adrian 
Bălan, din penalty (43).

Milea a eliminat Rapidul cu un șut de la     
25 de metri

Când toată lumea se gândea la lovituri de departajare, 
cu un minut înainte de fluierul final al celei de-a doua 
reprize de prelungiri, Milea a luat o acțiune pe cont 
propriu și a șutat de la peste 25 de metri. Mingea a intrat 
în poartă, deși portarul Tătaru a dat impresia că nu va avea 
probleme. Oaspeții nu au mai avut timp să restabilească 
din nou egalitatea și Progresul Spartac s-a calificat în 
16-imile Cupei României. 

18 penalty-uri s-au executat la Slatina

În alt meci care a ajuns în prelungiri s-au întâlnit două 
echipe din eșalonul secund, CSM Slatina și Turris-Oltul. În 
timp regulamentar de joc, gazdele au avut superioritate 
numerică timp de 38 de minute, dupa eliminarea lui 
Vitalie Damașcan. Echilibrul numeric s-a refăcut în 
minutul 95, după eliminarea lui George Cotigă, însă 
tabela a rămas neschimbată până la finalul prelungirilor, 
astfel că s-a ajuns la lovituri de departajare. La 5-4 pentru 
slătineni, Simion Velca a apărat penalty-ul lui Silviu Pană, 
ceea ce ar fi dus Slatina în 16-mi, dar s-a dictat repetarea 
loviturii, care a fost transformată de această dată.S-a mers 
până la 8-8, unde doi juniori de 17 ani au făcut diferența. 
Abel Stan a ratat, dar Adrian Niță nu și Turris-Oltul s-a 
calificat mai departe. 

CUPA ROMANIEI

     CS Șoimii Lipova - AFC Ripensia Timișoara 0-1
     AFC Progresul 1944 Spartac - Fotbal Club Rapid  3-2 
     CSM Slatina - AFC Turris-Oltul Turnu Măgurele 0-0, 8-9 (d.l.d.)
     ACSO Filiași - U Craiova 1948 SA 0-4
     Metaloglobus - FC Petrolul Ploiești 1-2
     CSC Sânmartin - ACS Fotbal Comuna Recea 4-3
     CSC Ghiroda și Giarmata Vii - ACS ASU Poli Timișoara 3-4
     ACS SR Municipal Brașov - AFK Csikszereda Miercurea Ciuc 0-1
     ACS Șomuz Fălticeni - ACSM Ceahlăul Piatra Neamț 0-4
     ACS Hușana Huși - CSM Focșani 2007 1-0
     ACS Dacia Unirea Brăila - SCM Gloria Buzău 1-2
     CSA Axiopolis Sport Cernavodă - AFC Farul Constanța 1-1, 35 (d.l.d.)
     ACS Mostiștea Ulmu - AFC Dunărea 2005 Călărași 1-2
     CS Concordia Chiajna - CS Mioveni 1-0
     CS Viitorul Dăești - ACS Viitorul Pandurii Târgu Jiu 1-2
     ACS Viitorul Șelimbăr - AS FC Universitatea Cluj (nu s-a disputat)

În conformitate cu principiile de desfășurare ale competițiilor fotbalistice 
pentru sezonul 2020-2021, adoptate în cadrul ședinței Comitetului Executiv 
al FRF din data de 18 august 2020, meciurile din cadrul Cupei României care 
nu se pot disputa din cauza testărilor pozitive pentru COVID-19 nu se pot 
reprograma. 

Rezultatele turului 4 al Cupei României

Turris s-a calificat după un maraton de penalty-uri
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REGULA U21
RECORD ÎN DEBUTUL SEZONULUI

Cele mai interesante borne depășite de jucătorii U21 în primele 7 runde ale Ligii 1

În prima parte a sezonului 2020-2021 a fost înregistrat 
cel mai mare număr de fotbaliști U21 folosiți de o echipă de la 
introducerea acestei reguli. 

Recordul a fost doborât de FCSB, în etapa 4, în partida 
câștigată cu 3-0 în fața lui FC Argeș. 11 dintre jucătorii roș-albaștri 
din acel meci, cât o echipă întreagă, au fost născuți în 1998 sau mai 
târziu. Precedentul record aparținea tot lui FCSB: în iulie, la partida 
cu Gaz Metan (1-0), au evoluat 10 fotbaliști sub 21 de ani.

O ECHIPĂ DE TINERI
În etapa 4, Dennis Man a reușit și un hat-trick, la doar trei zile 

după ce reușise același lucru și în preliminariile Europa League. De 
altfel, el este și cel mai în formă fotbalist U21 din Liga 1, cu 6 goluri 
înscrise în primele 7 runde. Sergiu Ciocan (Gaz Metan) și Olimpiu 
Moruțan (FCSB) îl urmăresc în topul tinerilor marcatori, fiecare cu 
câte două reușite.

MAN, EROU DE HATTRICK!

FCSB e lider în clasamentul tinerilor, cu 16 fotbaliști U21 
folosiți în primele etape, fiind urmată de Viitorul Constanța, Astra, 
Chindia, Dinamo, cu câte 9, și de FC Argeș și Gaz Metan - 7. 

În primele 7 runde au debutat în Liga 1 24 de tineri sub 21 de 
ani, iar 9 au marcat pentru prima dată în primul eșalon. Cel mai 
tânăr debutant este Gabriel Plumbuitu, de la Gaz Metan, născut în 
februarie 2004! 

DEBUTANT LA 16 ANI

Analiza prestațiilor jucătorilor U21 scoate la iveală un aspect 
interesant. Lipsa încrederii în tineri este direct proporțională cu 
performanța sportivă. Cel puțin în cazul echipelor aflate la coada 
clasamentului. Ultimele 5 formații din Liga 1 sunt și cele care au 
oferit cele mai puține minute, în medie, fotbaliștilor sub 21 de ani. 

PUȚINE MINUTE, PUȚINE PUNCTE

de goluri au reușit tinerii U21 în primele 
7 etape ale Ligii 123

fotbaliști U21 au evoluat în primele 
7 etape. În întreg sezonul trecut au 
jucat 123111

Club Puncte Golaveraj Club Medie minute/jucător/etapă
Universitatea Craiova 21p +10 Viitorul Constanța 39,9
FCSB 15p +8 Hermannstadt 39,4
CFR Cluj 15p +5 FC Botoșani 37,3
Sepsi 12p +4 Poli Iași 37,1
Chindia 11p +1 FC Voluntari 36,5
Hermannstadt 10p +2 Universitatea Craiova 33,9
Voluntari 10p -1 UTA Arad 28
Viitorul Constanța 9p -1 Chindia 25,5
Poli Iași 9p -6 FCSB 24,1
FC Botoșani 8p +1 CFR Cluj 22,6
UTA Arad 8p 0 Sepsi 21,9
Gaz Metan 7p -1 Academica Clinceni 21,7
Academica Clinceni 7p -1 Dinamo 20
Dinamo 5p -2 Gaz Metan 18,1
FC Argeș 4p -7 FC Argeș 14,7
Astra 1p -12 Astra 14,1

Articol de George Ștucan
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cu capul, din centrarea lui Ciprian Deac. Același Deac a făcut 2-0 pentru 
ardeleni, după un penalty obținut de Debeljuh. CFR Cluj conduce, după 
prima etapă, Grupa A din Europa League. Pe locul 2 sunt italienii de la 
AS Roma, care au obținut cu greu victoria cu 2-1 din deplasare cu Young 
Boys Berna. 

A urmat apoi duelul cu Young Boys de pe teren propriu. Clujenii s-au 
apărat bine și au reușit să deschidă scorul prin Rondon, însă la final au 
fost nevoiți să se mulțumească doar cu un rezultat de egalitate, 1-1.

FCSB, eliminată de COVID-19

Cealaltă reprezentantă a României, FCSB, a ratat prezența în grupe 
după ce a fost învinsă de Slovan Liberec din Cehia. Cu doar un jucător 
(Ionuț Panțîru) dintre cei cu care a început campania europeană în 
august, FCSB, având numeroase cazuri de COVID-19 în lot și în rândul 
staff-ului, a luptat pentru victorie, având o echipă formată în special din 
tineri și fotbaliști transferați în ultimul moment. 

După a trecut de armenii de la Shirak și, după un meci dramatic, de 
sârbii de la Backa Topola, FCSB, a ratat prezența în grupe fiind  învinsă 
de Slovan Liberec din Cehia. Portarul Straton a fost salvator în mai multe 
rânduri în fața adversarilor, însă nu a mai putut face nimic la loviturile 
de cap ale lui Yusuf Helal, în minutul 64, și Rabusic, în minutul 82. Cea 
mai mare șansă de a marca a lui FCSB i-a aparținut lui Adrian Petre, 
în debutul reprizei secunde, însă „scărița” sa a fost blocată de portarul 
advers. Scor final, FCSB - Slovan Liberec, 0-2. 

Universitatea Craiova și FC Botoșani au fost eliminate de georgieniii 
de la Locomotiv Tbilisi, respectiv nord-macedonenii de la Shkendija.

CUPE EUROPENE

CAMPIOANA 
ROMÂNIEI, DIN NOU 
ÎN GRUPELE EUROPA 
LEAGUE
Clujenii au învins două formații 
nordice pentru a ajunge în grupele 
competiției, iar în primele două 
jocuri din această fază au obținut 
patru puncte

Articol de Andrei Sârbu

După ce i-au eliminat pe maltezii de la Floriana, CFR Cluj a fost 
eliminată din Liga Campionilor de Dinamo Zagreb și a ajuns în 
preliminariile Europa League. A avut de înfruntat în turul 3 preliminar 
pe campioana Suediei, Djurgarden. Duelul s-a disputat într-o singură 
manșă. O deplasare grea pentru ardeleni, care au făcut o demonstrație 
de forță și maturitate. Victoria a fost una la limită, scor 1 la 0, gol înscris 
în minutul 55. Centrarea din lovitură liberă a lui Ciprian Deac a fost 
reluată în poartă, cu capul, de Vinicius. În ultimul sfert de oră, Rondon 
putea mări avantajul, însă a lovit doar transversala.

Play-off cu finladezii de la KuPs, dar la Cluj 

Joi, 1 octombrie, CFR Cluj și-a câștigat dreptul de a juca pentru al 
doilea an consecutiv în grupele Europa League. Tot cu nordici, tot într-o 
singură manșă, dar de această dată pe teren propriu. Victorie, scor 3 la 
1, fără urmă de îndoială pentru echipa antrenată de Dan Petrescu. În 
minutul 5, Deac a executat o lovitură de colț, iar Rondon a trimis în plasă. 
CFR Cluj și-a dublat avantajul înainte de pauză, in minutul 42, atunci 
când Debeljuh a trimis din apropiere în poartă, după pasa excelentă a lui 
Păun. La reluare, campioana României a mai înscris o dată. O nouă fază 
fixă, de această dată lovitură liberă, iar cuplul Deac - Rondon și-a trecut 
în cont o nouă reușită. Primul a oferit assist-ul, ultimul a reușit “dubla”. Pe 
final, oaspeții au redus din diferență prin Udoh. 

Grupele Europa League, adversari de top

     AS Roma - locul 5 în Serie A
     Young Boys Berna - campioana Elveției
     ȚSKA Sofia - locul 2 în Bulgaria

Primul duel pentru CFR Cluj în Grupa A din Europa League a fost cu 
ȚSKA Sofia. Bulgarii au început în forță, cu trei ocazii în debut de meci, 
dar ardelenii au oferit din nou o lecție de pragmatism. Echipa lui Dan 
Petrescu a așteptat până ce adversarul a obosit și în partea secundă a 
apăsat pedala de accelerație. În minutul 53, Rondon a deschis scorul, 
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La  jumătatea sezonului regular, o analiză evidențiază câteva repere care 
explică evoluțiile echipelor și configurația clasamentului din eșalonul secund.

PATRU “SECRETE” DESPRE 
STARTUL SEZONULUI ÎN 
LIGA 2!

Liga 2 a pornit la drum în sezonul 2020/2021 cu un format nou, 
21 de echipe de start, sezon regular în care fiecare competitoare 
dispută 20 de partide, apoi play-off și play-out. Mijlocul calendarului 
clasic reprezintă un bun prilej pentru câteva concluzii ce evidențiază 
tendințe interesante legate atât de performanța cluburilor, cât și de 
competiție, per ansamblu.

 Recea, o pasăre Phoenix

După 4 înfrângeri în primele 4 etape, Comuna Recea părea să 
întărească perspectiva multora privind candidatura clară la revenirea 
în L3. Dar, dintr-o dată, maramureșenii au început să uimească, 
învingând Rapidul, remizând cu U Craiova 1948, conducând multă 
vreme Petrolul și câștigând 3 puncte din deplasare la Aerostar Bacău! 

este numărul echipelor care în 10 etape au 
condus la pauză, dar au pierdut în final: Rapid, 
U Cluj, Concordia Chiajna și Csikszereda, toate 
în deplasare

4

De unde acest reviriment?
Șapte din cele opt puncte obținute de Comuna Recea în primele 

9 meciuri vin la capătul unor partide în care echipa a fost condusă. 
Practic, puterea mentală de revenire în joc le-a fundamentat 
succesele. 
A fost 0-1 cu Rapid, s-a terminat 2-1. Oltenii i-au condus cu 1-0 și 3-2, 
dar a fost 3-3 la final. Aerostar a avut 1-0, dar aprigii maramureșeni 
au câștigat! Comuna Recea are cel mai mare număr de puncte 
obținute în L2 după ce a fost condusă! 
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LIGA 2

Seceta ofensivă pune pe gânduri la Mioveni

Obișnuită cu lupta pentru ascensiune în precedentele sezoane, 
CS Mioveni nu a convins în primele etape. Echipa din județul Argeș 
stagnează la jumătatea clasamentului și încă nu-și găsește ritmul cu 
care ne obișnuise în Liga 2. 

O cauză clară o reprezintă și lipsa randamentului ofensiv, 
acolo unde argeșenii au doar 7 goluri marcate după 10 meciuri 
disputate! Asta se traduce în 0,7 goluri marcate / meci și probleme 
de concretizare ofensivă.

Cu o medie ceva mai mică a încheiat Pandurii Tg. Jiu sezonul 
precedent de Liga 2, pe ultimul loc!, la înghețarea competiției. Și cu 
o medie tot în jurul a 0,5/meci a retrogradat Dacia Unirea Brăila în 
sezonul 2019/2020, încheiat tot pe ultima poziție!

Oltenii fierb din start!

U Craiova 1948 confirmă statutul de pretendentă cu șanse reale la 
promovarea în Liga 1. Începutul fără înfrângere îi conferă încredere și 
o traiectorie promițătoare. Și un detaliu de tactică în abordare poate 
susține, pe lângă valoarea lotului și forma echipei, argumentele 
pentru o promovare. Oltenii au un procentaj impresionant 
de goluri înscrise în primele 15 minute ale partidei! Practic, 
debuturile furibunde cu gol marcat îi propulsează la controlul 
partidelor și, finalmente, le ușurează calea spre puncte. 

este numărul golurilor primite de Ripensia 
Timișoara în primele 15 minute ale partidei, 
record la acest capitol în Liga 2 până acum5

de ani este vârsta celui mai experimentat 
fotbalist apărut pe teren în L3 până la 
final de octombrie: Ciprian Petre, jucătorul 
Gloriei Buzău

39

JUCĂTOR ECHIPĂ DATA NAȘTERII

Ionuț Ilieș Universitatea Cluj 28 iulie 2004

Dragoș Lazăr Gloria Buzău 4 mai 2004

Robert Sălceanu Dunărea Călărași 13 ianuarie 2004

Luchian Gologan ASU Poli Timișoara 1 ianuarie 2004

Alexandru Atomei Concordia Chiajna 29 noiembrie 2003

Fabrizio Constantin CS Mioveni 4 septembrie 2003

Darius Ciolacu Farul Constanța 15 august 2003

Sergiu Pîrvulescu Gloria Buzău 21 iulie 2003

Alexandru Borbei ASU Poli Timișoara 27 iunie 2003

Marius Aldescu Pandurii Tg. Jiu 2 iunie 2003

Patru puști de 2004 în luptă! 

În primele 10 etape, mai exact în partidele care s-au putut disputa 
potrivit calendarului din acestea, au bifat minute pe teren patru 
jucători foarte tineri, născuți în 2004. 

Este vorba de fundașul lui U Cluj, Ionuț Ilieș, născut în Baia Mare, 
care a strâns 81 de minute în 3 meciuri, apoi fundașul Dunării, Dragoș 
Lazăr, mijlocașul născut în Spania care a debutat în L2 în ultima zi 
a lui octombrie, Robert Sălceanu, format în pepiniera de la Călărași 
de antrenorii Marius Păun și Cosmin Onofrei și integralist deja în 4 
partie!, și de Luchian Gologan, mijlocașul lui ASU Poli care doar a 
debutat, un minut pe teren.
Iată cei mai tineri 10 jucători care au jucat până 
acum în acest sezon de Liga 2:

este media golurilor primite pe meci 
de CS Mioveni, cea mai mică din L2, 
argeșenii deținând astfel punctaje 
de reper la ambele capitole, 
ofensiv-defensiv

0,4

Echipa a marcat în 5 din primele 8 meciuri până în minutul 
15 inclusiv, adică un procentaj de 63%! Păstrând proporțiile și 
adaptând parametrii competiționali, PSG a reușit start cu gol în 
primul sfert de oră doar în 3 din primele 8 meciuri ale Ligue 1! 
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În urmă cu 92 de ani, pe 21 octombrie, 
lua naștere primul club de fotbal 
profesionist din România, Ripensia 
Timișoara. Astăzi, acesta are academia 
cu cea mai spectaculoasă creștere 
calitativă în 2020! Președintele 
Dumitru Mihu și managerul sportiv 
Cristian Petcu ne ghidează în secretele 
acestei povești cuceritoare

PRIMUL CLUB 
PROFESIONIST DIN 
ROMÂNIA ARE CEA 
MAI SPECTACULOASĂ 
DEZVOLTARE A 
ACADEMIEI!

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 

academiei”, a precizat Cristian Petcu, managerul sportiv și antrenorul 
echipei U19 a Ripensiei.

Pe lângă numeroasele titluri naționale câștigate, Cristian Petcu are 
o satisfacție și mai mare ca antrenor de copii și juniori atunci când cei 
pe care i-a pregătit ajung să joace pentru România, la echipe în Liga 
1 sau din afara țării. Tehnicianul a trecut pe listă câțiva dintre jucătorii 
pe care i-a antrenat când au fost copii: Steliano Filip (AE Larisa, 
Grecia), Dorin Rotariu (FC Astana, Kazahstan), Deian Boldor (Potenza, 
Italia), Alin Dobrosavlevici (Viitorul), Vladimir Screciu (Universitatea 
Craiova), Răzvan Sava (FC Torino U19), Zoran Mitrov (Sassuolo U19).

Un club încărcat de istorie precum Ripensia Timișoara are la bază 
principii și valori bine stabilite. Dincolo de performanță și rezultate, 
antrenorii din cadrul academiei au misiunea de a le insufla copiilor 
următoarele principii:
    Să înțeleagă importanța unui sport de echipă, care le dezvoltă 

abilitățile care le vor fi de folos mai departe în viață, chiar dacă nu 
vor urma o carieră în sport

    Să știe de ce este important să aibă activități fizice în timpul liber, 
cât și de agrement

    Să înțeleagă avantajele activităților fizice
    Să deprindă un stil de viață sănătos și din punct de vedere al 

alimentației
    Să înțeleagă ce înseamnă organizarea structurii unei echipe
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ACADEMII DE TOP

    Să își asume responsabilități
    Să-și dezvolte dragostea și respectul pentru ceea ce înseamnă 

tradiție și istorie în sport
„Un antrenor are un rol foarte important în viața copiilor, trebuie să 

fie un pedagog și un psiholog foarte bun. Sunt multe momente în care 
suntem doar noi cu copiii și trebuie să ne comportăm ca niște părinți. 
Dacă avem vocație, putem să le transmitem și sportiv anumite lucruri, 
dar cred că cel mai important este să îi formăm ca oameni, pentru că 
puțini vor ajunge să facă performanță. Rolul nostru este să îi dezvoltăm 
ca persoane, să fie dezinvolți, să îi focalizăm pe ceea ce au de făcut și 
să le transmitem o stare de bine, să vină cu drag la antrenamente și la 
jocuri”, a spus Cristian Petcu.

Cea mai mare creștere în 2020

În procesul de clasificare al academiilor de copii și juniori - ediția 
2020, Ripensia a înregistrat cea mai mare creștere față de anul 
precedent, cu 46,9 puncte. Ripensia se află pe locul 12 în clasamentul 
academiilor pe țară, cu un punctaj total de 78,30.

„Punctajul obținut a reprezentat încununarea unei munci 
desfășurate pe parcursul unui întreg an. Cea mai mare creștere cred 
eu că am avut-o în zona staff-ului tehnic și a condițiilor de pregătire, 
pentru că am adus mulți antrenori de valoare. În ceea ce privește 
infrastructura, am identificat mai multe baze sportive pe care putem să 
ne desfășurăm activitatea, deci și acest aspect a contribuit la creșterea 
punctajului. De asemenea, la strategie și filozofie s-a lucrat destul 
de intens și am construit un proiect care se pare că a fost apreciat. La 
rezultate, din păcate nu putem să modificăm istoria. Istoria fiind scurtă, 
nici rezultatele nu contează până acum. La nivel de rezultate, construim 
acum”, a explicat președintele Dumitru Mihu.

Academia Ripensia își desfășoară activitatea în două zone ale 
orașului Timișoara: Freidorf (la Baza Sportivă Auto și la Baza Sportivă 
Neferprod) și Ciarda Roșie (la Arena Ciarda Roșie, fosta bază de 
pregătire și de desfășurare a meciurilor primei echipe din cadrul 
clubului).

Obiectivele Academiei 

    „Primul obiectiv este ca această academie să 
furnizeze doi, trei jucători în fiecare an către prima 
echipă. Avem câțiva jucători care deja au făcut 
pasul din cadrul academiei la prima echipă. Îi avem 
pe Marjan Maric, Ștefan Dobre, Ionuț Vasluian și 
mai sunt câțiva care bat la porțile primei echipe.

    Asta nu înseamnă că o parte dintre ei nu pot 
să meargă la alte cluburi. Și în același timp ne 
propunem să  creștem niște copii sănătoși, niște 
copii inteliegenți, disciplinați care să trăiască după 
niște principii sănătoase atât pe teren, cât și în 
viața lor de zi cu zi.

    Ne propunem ca pe viitor numărul de copii din 
cadrul academiei să crească semnificativ, ne 
propunem să apelăm la sprijinul autorităților, 
pentru că până în acest moment academia este 
susținută 100% din zona privată.

    Noi vrem să acționăm pe două direcții, pe zona de 
performanță în primul rând, dar ne interesează și 
zona fotbalului de masă, astfel încât să avem și o 
bază de selecție pentru echipele de performanță. 
Practic, la o categorie de vârstă, de exemplu la 
2010, să putem avea două, trei echipe chiar. Una 
să funcționeze în zona de performanță și celelalte 
să fie în zona sportului de masă”, a explicat 
președintele Dumitru Mihu.
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Ultimul meci de futsal jucat în 
România, înainte de pandemie, a 
fost confruntarea dintre CS United 
Galați și Imperial WET Miercurea 
Ciuc, din 10 martie, partidă din etapa 
a 2-a a play-off-lui Ligii 1. Gălățenii 
s-au impus cu 2 - 1 și au urcat pe primul 
loc al clasamentului. După acea partidă, 
campionatul nu s-a mai reluat din pricina 
pandemiei de coronavirus, iar CS United 
Galați a fost desemnată reprezentanta 
României în Liga Campionilor la futsal. 

Startul sezonului 2020-2021 din Liga 1 
la futsal a avut loc la 7 luni distanță, pe 10 
octombrie, în sistem turneu. Primele trei etape 
s-au desfășurat la Miercurea Ciuc, acolo unde a avut 
loc și final four-ul Cupei României. Următorul turneu 
s-a disputat la Odorheiul Secuiesc. După șase etape, 
Imperial WET Miercurea Ciuc a rămas singura echipă 
cu punctaj maxim posibil, dar se află pe locul doi, 
având un meci în minus față de liderul Autobergamo. 

Imperial WET Miercurea Ciuc pregătită de tandemul 
Cosmin Gherman - Lucian Nicușan nu a avut emoții în cele 
două meciuri disputate la Odorheiu Secuiesc, partida cu 
KSE fiind amânată. Campioana din sezonul trecut nu a avut 
milă de niciun adversar. 

Clasamentul Ligii 1

1. Autobergamo 16p (șase meciuri)
2. Imperial Wet 15p (cinci meciuri)
3. CS United 10p (cinci meciuri)
4. Luceafărul 9p (șase meciuri)
5. Odorheiu Secuiesc 3p (cinci meciuri)
6. KSE 0p (patru meciuri)
7. Clujana 0p (patru meciuri)
8. Dunărea 0p (trei meciuri)

PROTOCOLUL DE DESFĂȘURARE A 
COMPETIȚIILOR DE FUTSAL

Pentru noul sezon de Liga 1 la futsal, Federația Română 
de Fotbal a elaborat un protocol, având ca scop reducerea la 
maximum a riscului apariției de focare COVID-19 în rândul 
echipelor de futsal care vor relua competițiile.

LIGA 1 LA FUTSAL A REVENIT DUPĂ 
CEA MAI LUNGĂ PAUZĂ DIN ISTORIE!
Pe 10 octombrie s-a reluat 
primul eșalon de futsal, 
într-un sistem inedit

    Măsuri specifice pentru organizarea competițiilor
• Echipele vor efectua o testare COVID-19, prin metoda 

RT-PCR, cu cel mult 48 de ore înainte de data programată 
pentru începerea competiției/turneului. 

    Condiții generale pentru organizarea de competiții
• Federația Română de Fotbal are dreptul de a modifica 

regulamentul sportiv pentru a include reglementări 
clare cu privire la eventualitatea în care o etapă/meci 
nu se poate desfășura/reprograma din cauza apariției 
cazurilor sau focarelor de COVID-19, inclusiv sub aspectul 
punctajelor pe baza cărora este stabilit clasamentul.

    Proceduri în cazul depistării unui caz de infecție cu 
COVID-19
• Se va amenaja, în locul de cantonament, un spațiu 

de izolare bine ventilat și care să nu comunice cu alte 
incinte sau spații definite, pentru cel puțin o persoană cu 
simptomatologie COVID-19. 

• Se anunță imediat eventualul caz suspect către personalul 
medical aflat la terenul de joc, precum și către Direcția de 
Sănătate Publică județeană sau a municipiului București și 
serviciul de urgențe 112. 
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La capătul unui meci spectaculos, FK Odorheiu Secuiesc s-a impus 
cu scorul de 10-5 și a intrat pentru prima oară în posesia trofeului. 
După ce a trecut, în semifinale, de Dunărea Călărași, tot cu 10-5, 
deținătoarea trofeului, a evoluat aproape perfect și a speculat toate 
slăbiciunile unui adversar epuizat după confruntarea anterioară 
meciului final.

În ciuda faptului că este cel mai titrat tehnician din istoria echipei 
naționale de futsal a României, pentru Jakab Zoltan, antrenorul 
formației FK Odorheiu Secuiesc, aceasta este prima Cupă a României 
câștigată!

„Pentru noi, vă spun sincer, cucerirea Cupei României este o mare 
performanță. Nici nu ne gândeam că vom aduce Cupa României la 
Odorheiu Secuiesc. Am avut și noroc, un noroc pe care l-am dus cu 
noi până la sfârșit, dar, în același timp, aceasta este o victorie reușită 
cu multă ambiție, cu un devotament uriaș și cu foarte multă muncă, 
o muncă extraordinară. Este prima Cupă a României care ajunge la 
Odorheiu Secuiesc. Echipa a mai jucat două finale, în 2005 și 2007, 
dar nu a reușit să câștige. E prima Cupă a României și pentru mine! 
Sunt foarte bucuros și foarte mulțumit. Mă bucur pentru faptul că am 
reușit această performanță cu un lot de 14 jucători, dintre care 10 nu 
au împlinit 23 de ani! Și toți cei 14 sunt din Odorheiu Secuiesc sau din 
împrejurimi, de la cel mult 30 de kilometri de oraș. Nici eu nu sunt din 
Odorhei. Toți fac naveta și niciunul nu are asigurată cazarea sau masa 

FUTSAL

Sala Sporturilor „Erőss Zsolt”, din Miercurea Ciuc, a găzduit pe 14 octombrie finala 
Final Four-ului Cupei României la futsal, ediția 2019-2020. Față în față s-au aflat 

formațiile FK Odorheiu Secuiesc și Autobergamo Deva

A CUCERIT CUPA ROMÂNIEI
FK ODORHEIU SECUIESC

din partea clubului. Cu un buget mic, am reușit o mare performanță. Îi 
felicit pe băieți și pe toți cei care au pus umărul la această performanță!”, 
a spus Jakab Zoltan, antrenorul echipei FK Odorheiu Secuiesc.

Mimi Stoica: „Le era greu să meargă, dar să mai și 
alerge!”

Prezentă din nou în finala Cupei României, după o pauză de 
patru ani, Autobergamo Deva nu a mai putut repeta performanța din 
semifinale, când a eliminat marea favorită, Imperial WET Miercurea 
Ciuc, trupa pregătită de Mimi Stoica, epuizată după confruntarea 
din semifinală, cu o mulțime de jucători rămași acasă după ce s-au 
infectat cu Covid 19 și lipsită de aportul lui Cristian Obadă.

„Am fost foarte obosiți după meciul cu Imperial WET. Nu am avut 
schimbări. Toate meciurile, începând de sâmbătă, din prima etapă a 
Ligii I, au fost jucate practic într-o linie. Vă mărturisesc faptul că am tras 
de băieți cât am putut, am încercat să îi motivez, dar a fost imposibil. 
La 1-0 pentru Odorheiu Secuiesc am cerut timp de odihnă pentru a le 
mai tempera adversarilor elanul, dar nici așa nu am reușit. Le era greu 
să meargă, dar să mai și alerge! I-am felicitat la sfârșit pentru tot ceea 
ce au făcut în aceste zile, chiar dacă sunt mâhnit că nu am adus Cupa 
României la Deva”, a spus Mimi Stoica, antrenorul-jucător al formației 
Autobergamo Deva.
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Acțiunea a marcat practic debutul pregătirilor tricolorilor sub 
19 ani pentru preliminariile Campionatului European de anul viitor. 
Printre remarcații lui Endre Kacso în cantonament s-a numărat și Vasile 
Pruteanu, jucător legitimat la divizionara secundă Futsal Club Ceahlăul 
Piatra-Neamț. Pentru liceanul de doar 18 ani, aceasta a fost cea de-a 
doua convocare la loturile naționale din cariera sa. Elev în clasa a XII-a 
la Liceul cu Program Sportiv din Piatra-Neamț, Vasile Pruteanu e un 
exemplu de seriozitate și de ambiție.

„E o șansă în viață să joci pentru națională”

Vasile, cum te simți după această acțiune de pregătire 
centralizată?
Foarte bine! Sincer, îmi era dor de futsal după atâtea luni de chin. 
Primele două zile au fost foarte grele, până ne-am readaptat la efort, 
dar apoi totul a decurs normal.

Ce înseamnă pentru tine convocarea la lotul național?
Înseamnă o mare bucurie, o fericire și, în același timp, o mândrie. Nu 
oricine se întâlnește în viață cu o asemenea șansă.

Evoluezi pentru Ceahlăul, dar nu locuiești în Piatra-Neamț.
Așa este, nu locuiesc în oraș, ci la Dochia, un sat care face parte din 
comuna cu același nume, un sat aflat la aproximativ zece kilometri de 
Piatra-Neamț.

Faci naveta?
Da, zilnic. În fiecare dimineață am microbuz la ora 6.40. Merg 
la școală, la Liceul cu Program Sportiv din Piatra-Neamț, apoi la 
antrenamente, atunci când avem. De cele mai multe ori nu reușesc să 
prind microbuzul de ora 19.00, care e ultimul ce ajunge în sat, așa că 
mă mulțumesc cu cel de 22.30. Acesta mă lasă la marginea satului, iar 
de acolo până acasă mai am doi kilometri. Îi consider însă parte din 
antrenament!

FUTSAL

Tinerii tricolori, conduși de 
Ender Kacso, au avut la sfârșitul 
lunii septembrie un stagiu de 
pregătire de o săptămână la Odorheiu 
Secuiesc

NAȚIONALA DE 
FUTSAL U19 
LA PRIMUL 
CANTONAMENT 
DIN ACEST AN

Părinții ce spun?
Toți mă 
încurajează, toți se 
mândresc cu mine, 
și părinții și bunicii 
care locuiesc cu noi, 
sora mea mai mică, 
Alisa Elena, care are 12 
ani. Toți prietenii din sat 
alături de care am jucat 
fotbal pe teren mare mă 
încurajează.

Când ai început să joci futsal?
În urmă cu doi ani. Jucasem până atunci fotbal pe teren mare și 
mini-fotbal. Până într-o zi când m-a văzut domnul Cristi Vornicu. 
Mi-a propus să merg la futsal. M-am dus din curiozitate și mi-a 
plăcut. M-am antrenat cu seriozitate, cu disciplină, am muncit foarte 
mult, inclusiv suplimentar, alergând la mine în sat sau mergând la 
sala de forță după orele de școală și, iată, am ajuns la lotul național! 
Să știți că și acolo, la lot, am fost foarte disciplinat.

Ce înseamnă pentru tine disciplină?
Să nu încalci regulile impuse de antrenor, nici la antrenamente și nici 
în afara orelor de pregătire. Dacă ai în program o oră de somn, atunci 
trebuie să te odihnești pentru a fi apt la următorul antrenament. 
Dacă nu respecți regulile, dacă nu ești disciplinat, nu ajungi acolo 
unde ți-ai propus.

Care crezi că sunt calitățile tale principale?
Tehnica. Pasez bine pe om. Sunt mai tot timpul cu capul sus. Dreptul 
e piciorul de bază, dar lovesc bine și cu stângul.

36 FRF RAPORT DE JOC | Octombrie 2020





Ediția 2020-2021 din 
Liga 1 Feminin a pornit 
la drum la data de 5 
septembrie, iar până 
acum la finalul lunii 
octombrie s-au disputat 
șapte etape. Lupta din 
fruntea clasamentului 
este una strânsă, două 
echipe aflându-se la 
egalitate de puncte

7 ETAPE
DISPUTATE, 176 DE 

GOLURI ÎNSCRISE ȘI DOUĂ 
ECHIPE LA EGALITATE 

DE PUNCTE ÎN FRUNTEA 
CLASAMENTULUI

Articol de Emma Bârsan
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FEMININ
Universitatea Olimpia Cluj și Vasas Femina Odorhei au câte 18 

puncte. Fotoliul de lider este ocupat de clujence, care au un golaveraj 
superior (27-2), dar și un meci mai puțin disputat. Vasas este urmată 
în clasament de Fortuna Becicherecu Mic, cu 15 puncte în șase meciuri 
jucate.

În apropierea podiumului se găsește Heniu Prundu Bârgăului 
(13 puncte), iar pe poziția a cincea se află nou-promovata Carmen 
București (12 puncte). În ultima etapă disputată, bucureștencele au 
câstigat duelul cu cealaltă echipă nou-promovată, Banat Girls, scor 
4-0.

Echipele care completează clasamentul Ligii 1 feminin sunt: 
Universitatea Galați (7 jocuri/11 puncte), Piroș Security Arad (5/7), 
Universitatea Alexandria (6/7), Banat Girls (7/6), ACS Fotbal Feminin 
Baia Mare (5/4), Selena ȘN Constanța (6/0) și Asociația Fotbal Club 
Fair-Play (7/0).

176 de goluri înscrise

Liga 1 Feminin garantează spectacol etapă de etapă, iar golurile 
marcate stau mărturie. În total, în meciurile jucate până acum s-au 
înscris nu mai puțin de 176 de goluri, iar 73 de jucătoare și-au trecut 
numele pe tabela de 
marcaj. În ierarhia 
golgheterilor, pe primele 
trei locuri se află Laura 
Rus (Fortuna Becicherecu 
Mic - 12 goluri), Andreea 
Laiu (Heniu Prundu 
Bârgăului - 8 goluri) și 
Otilia Durlă (Universitatea 
Alexandria - 7 goluri). 

„Obiectivul echipei 
este să ne clasăm cât 
mai sus se poate și să 
jucăm cât mai bine posibil 
respectând tot ce facem la 
antrenamente. Îmi doresc 
să îmi ajut în continuare 
echipa prin evoluții bune, 
goluri și pase decisive”, 
spune Otilia Durlă.

Mia Ganea, portarul marcator

Tot la capitolul goluri marcate s-a evidențiat și portarul Mia 
Ganea, care a înscris din penalty primul său gol pentru Heniu Prundu 
Bârgăului, în etapa a șaptea, contra echipei Selena ȘN Constanța. 
„Nu a fost o decizie de moment, sunt trecută pe foaie printre fetele care 
execută 11 metri. Nu a fost cel mai bine bătut 11 metri al meu, dar 
m-am bucurat că am înscris, poate m-am bucurat prea mult, dar am 
făcut-o sincer”.

Mihaela Merlan a revenit după accidentare

Odată cu startul sezonului din Liga 1 Feminin s-a produs și 
revenirea pe teren a Mihaelei Merlan (Heniu Prundu Bârgăului), 
după accidentarea gravă suferită în aprilie 2019. În etapa a doua, 
jucătoarea de 24 de ani a contribuit cu patru goluri la victoria 
obținută de echipa sa în fața celor de la Asociația Fotbal Club Fair-
Play, scor 15-0.

„Am intrat cu emoții pe teren, dar în același timp foarte 
concentrată și extrem de hotărâtă să ajut echipa și împreună să 
câștigăm, să obținem prima victorie și primele puncte din campionat”, 
spune Mihaela Merlan, care a mai marcat un gol în etapa a patra, 
contra celor de la Piroș Security Arad.
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FEMININ

După victoria cu 4-1 împotriva Croației din luna septembrie, 
tricolorele au obținut a doua victorie consecutivă cu patru goluri 
înscrise în jocul cu Lituania din deplasare. Pe lista marcatoarelor au 
fost Ștefania Vătafu, cu o ”dublă”, Laura Rus și Ana Vlădulescu, ultima 
înscriind primul său gol pentru naționala feminină într-un meci 
oficial. 

După partida din Lituania, a urmat jocul cu prima clasată din 
grupa H, Elveția! Cu un lot mult mai tânăr din cauza absențelor 
jucătoarelor de bază ale naționalei feminine, tricolorele au încercat să 
le țină piept elvețiencelor, însă au pierdut jocul disputat la Mogoșoaia 
cu 2-0! 

Toate cele trei jucătoare convocate în premieră au 
debutat 

Partida cu Lituania din 23 octombrie a marcat carierele a trei 
junioare: Antonia Bratu, Adina Borodi și Carmen Marcu. Toate trei au 
bifat minute în partida de la Marijampole la prima selecție la echipa 
de senioare. După debutul în Lituania, Carmen Marcu a bifat și primul 
meci ca titulară în jocul cu Elveția din 27 octombrie, în care a evoluat 
timp de 63 minute! 

Selecționata feminină a României a 
disputat două jocuri din preliminariile 
pentru WEURO 2022 în luna octombrie, 
contra Lituaniei, în deplasare, și cu 
Elveția pe teren propriu

NAȚIONALA 
A MIZAT PE JUNIOARE 
ÎN ACEST FINAL DE 
CAMPANIE

Viitorul naționalei feminine

Absența jucătoarelor de bază la această acțiune, precum căpitanul 
Florentina Olar, Ioana Bortan, Cosmina Dușa, Adina Giurgiu sau Bianca 
Sandu, l-a determinat pe selecționerul Mirel Albon să apeleze la cele 
mai bune junioare din țară! Pe lista jucătoarelor convocate s-au aflat 
nu mai puțin de 5 fete de la naționala U17 și 2 de la naționala U19! 

„Trebuie să ne gândim la viitorul echipei naționale! Este foarte 
important faptul că aceste junioare au avut ocazia să se antreneze 
alături de jucătoarele cu experiență. Au făcut față foarte bine presiunii, 
s-au prezentat foarte bine la antrenamente și credem cu tărie că 
pot deveni soluții viabile pentru prima reprezentativă”, a declarat 
selecționerul Mirel Albon.

Antrenorul echipei 
naționale de fotbal feminin 
al României și al echipei 
Piroș Security Arad a fost 
depistat pozitiv la testarea 
COVID-19 din 8 octombrie! 
Starea sa s-a agravat 
ulterior, fiind diagnosticat 
și cu encefalită de etiologie 
COVID. Florin Bugar pe 22 
octombrie, la vârsta de 49 de ani! De-a lungul carierei sale, Florin 
Bugar a antrenat echipa de băieți și fete a clubului CFR Timișoara, 
echipa Piroș Security Arad și echipele naționale de junioare ale 
României. La ambele partide disputate de naționala feminină în luna 
octombrie, cu Lituania în deplasare și Elveția acasă, s-a menținut un 
moment de reculegere în memoria antrenorului Florin Bugar, care a 
părăsit familia fotbalului feminin românesc mult prea devreme! 

S-A STINS
FLORIN BUGAR
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Celelalte cluburi participante, având în vedere că nu 
beneficiază de plățile de solidaritate din partea UEFA pentru 
anul 2020, vor primi din partea FRF 12.500 euro, sumă ce 
reprezintă subvenție pentru competițiile Liga Elitelor U19 și 
U17, și încă 4.000 de euro, ajutorul FRF pentru testări RT-PCR 
SARS-CoV-2.

Pe 18 septembrie, Comitetul de Urgență al FRF a aprobat 
componența celor două serii pentru Liga Elitelor U17 și 
U19, precum și regulamentele celor două competiții pentru 
sezonul 2020-2021. Ținând cont de criteriul geografic, cele 
24 de cluburi participante au fost împărțite în două serii de 
câte 12.

Competiția se va desfășura în următoarele etape:

1. Etapa regulară
Se desfășoară pe parcursul a 22 de etape, sistem campionat (11 tur și 11 retur). După parcurgerea acestei etape, echipele vor participa 

în faza următoare a competiției în funcție de poziția din clasament, menținându-se punctele acumulate în această etapă.

2. Etapa semifinală
Participă 4 echipe, respectiv echipele clasate pe locurile I și II din cele două serii ca urmare a etapei regulare.

3. Etapa finală
Participă 4 echipe, dintre care 2 dispută finala mică (echipele învinse în semifinale), iar celelalte 2 dispută finala mare 

(câștigătoarele etapei semifinale).

LIGA ELITELOR

Fiecărui club din Liga 1 și Liga 2 care va participa în competițiile Liga Elitelor U19 
și U17, în sezonul 2020-2021, i se va aloca suma de 4.000 de euro, reprezentând 
ajutor FRF pentru testare RT-PCR SARS-CoV-2

SPRIJIN FINANCIAR FRF 
PENTRU CLUBURILE DIN LIGA ELITELOR

SERIA EST - 12 echipe SERIA VEST - 12 echipe
AFC Botoșani
ACS FC Academica Clinceni
ACS KIDS Tâmpa 2015 Brașov
Sepsi OSK Sfântu Gheorghe
LPS Buzău
Fotbal Club Viitorul SA
SC Dinamo 1948 SA
ACS Petrolul 52
ACS Sport Team
Fotbal Club FCSB SA
SC FC Voluntari SA
CS Concordia Chiajna

LPS Bihorul Oradea
AS FC Universitatea Cluj
FC CFR 1907 Cluj SA
Gaz Metan Mediaș
AFC UTA Arad
LPS Banatul Timișoara
ACS ASU Politehnica
CSJ Știința U Craiova
AFK Csikszereda Miercurea Ciuc
AFC Ripensia Timișoara
U Craiova 1948 Club Sportiv SA
CS SDF Gică Popescu

au drept de joc în ediția 2020-2021 
jucătorii amatori și profesioniști 
născuți în anul 2004 și mai tineri.

au drept de joc în ediția 2020-2021 
jucătorii amatori și profesioniști născuți 
în anul 2020 și mai tineri. În sezonul 
2020-2021 echipele participante în 
competiția Liga Elitelor U19 vor fi 
obligate să folosească pe toată durata 
jocurilor din campionat cel puțin 2 
jucători născuți în anul 2003.
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RESPONSABILITATE SOCIALA

#FootballPeopleWeeks a reunit suporteri, cluburi, jucători, grupuri 
minoritare și comunități afectate de discriminare pentru a susține 
egalitatea și incluziunea socială.

În perioada 8-22 octombrie 2020, peste 150.000 de persoane din 
peste 50 de țări au organizat și au participat la evenimente pentru a 
aduce schimbări sociale pozitive în și prin fotbal.

În ultimii ani, în cadrul campaniei “Săptămânile #FootballPeople” 
s-au organizat activități în țări precum Argentina, Brazilia, Camerun, 
Mexic, Vietnam, Thailanda, SUA și Africa de Sud, cu sprijinul unora 
dintre cei mai mari jucători de fotbal din lume: Yaya Touré, Iker 
Casillas, Didier Drogba, Thomas Hitzlsperger, Marco Verratti, Claudio 
Marchisio și Edinson Cavani.

Pentru că situația pandemică nu a permis desfășurarea de 
activități așa cum ne-am obișnuit, Federația Română de Fotbal a 

În fiecare sâmbătă este programat antrenamentul de fotbal 
condus de antrenorul Marius Zamfir, care ne-a dezvăluit cum a reușit 
să îi disciplineze și să îi motiveze pe cei 25 de copii și tineri cu sindrom 
Down alături de care își desfășoară activitatea.

Marius Zamfir este președinte la ACS Viitorul Noua Generație, care 
sprijină din punct de vedere fotbalistic copii care provin din familii 
defavorizate, din cadrul Asociației Down Plus sau DGASPC (Direcția 
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului), Sector 2 și Ilfov.

Zamfir își dedică timpul copiilor și tinerilor de la Asociația Down 
Plus, la Complexul Studențesc Tei din București, unde conduce 

La începutul lunii octombrie, FARE Network 
a dat startul celei mai mari campanii de 
schimbare socială și diversitate în fotbalul 
global, “Săptămânile #FootballPeople“!

Copiii și tinerii de la Asociația Down Plus 
sunt implicați în numeroase activități, 
dar una dintre cele mai așteptate zile din 
săptămână este sâmbăta

TEO MELUȚĂ ÎN CAMPANIA 
“SĂPTĂMÂNILE 
#FOOTBALLPEOPLE”

FOTBAL ȘI DISCIPLINĂ 
LA ASOCIAȚIA DOWN 
PLUS

salutat și a susținut inițiativa FARE Network, unul dintre principalii 
contributori la strategia noastră antidiscriminare.

“Ma bucur să mă alătur campaniei FARE Network, susținută de 
Federația Română de Fotbal, care sper să își lase amprenta asupra 
societății din România și nu numai. Ca jucătoare de fotbal, m-am 
lovit constat de prejudecăți legate de fetele care practică fotbal. 
Însă sportul nu ține cont de gen, rasă sau etnie, cu toții suntem 
#FootballPeople!”, a declarat Teo Meluță, cea mai bună jucătoare de 
fotbal feminin din România în ultimii 2 ani și promotor al diversității 
în fotbal.

Federația Română de Fotbal și FARE Network au un parteneriat de 
lungă durată privind combaterea discriminării și rasismului în fotbal.

antrenamentele de fotbal. După una dintre întâlnirile sale pe teren cu 
elevii săi, am stat de vorbă cu Marius Zamfir, care ne-a povestit care 
sunt provocările atunci când lucrează cu persoane cu sindrom Down.

„Eu i-am văzut pe copiii de la Asociația Down Plus în urmă cu trei 
ani, la un eveniment în Complexul Studențesc. Mi-a plăcut de ei și am zis 
să încerc să fac ceva pentru ei. Atunci i-am propus doamnei președinte 
Georgeta Bucur dacă dorește, în fiecare sâmbătă poate veni cu copiii să 
facem mișcare. Așa am ajuns să ne întâlnim o dată pe săptămână, în 
fiecare sâmbătă. Sunt copii care vin și de pe lângă București sau din alte 
orașe din apropiere”, a declarat antrenorul Marius Zamfir.

La finalul activității de sâmbătă, 3 octombrie, copiii de la Asociația 
Down Plus au primit mingi de fotbal și tricouri din partea Federației 
Române de Fotbal.
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ARBITRI

În ultima lună ați avut cursuri online cu arbitri. Ce ați discutat 
cu ei și care este concluzia după aceste întâlniri?
A fost o continuare a unui proces de pregătire a arbitrilor, în special cu 
cei din Liga 1, dar și cu un grup de arbitri din Liga 2, care activează ca 
al 4-lea oficial și care sunt promițători pentru viitor. Am analizat toate 
situațiile pe care le putem îmbunătăți. Justificăm deciziile corecte și 
analizăm fazele unde arbitrii puteau lua decizii mai bune. 

De când s-a reluat campionatul, s-a pus o presiune foarte mare 
pe deciziile arbitrilor, mai ales în fazele de atingere a mingii cu 
mâna.
Lumea trebuie să înțeleagă faptul că mâna face parte din corp. Nu orice 
atingere a mingii cu mâna este o abatere și nu toate se sancționează 
și cu cartonaș galben. Nu există niciun motiv ca de fiecare dată să ceri 
un penalty. Nu jucători, nu antrenori, nu oamenii din fotbal. Doar când 
mâna nu e folosită corect, atunci e o abatere. 

Ne puteți da câteva exemple despre ce reprezintă o abatere?
În cazul în care un jucător are brațul întins sau ridicat peste nivelul 
umărului, își creează o poziție nenaturală a corpului și se sancționează 

cu lovitură liberă sau penalty dacă este în suprafața de pedeapsă. Pentru 
a se acorda și cartonașul galben, jucătorul respectiv trebuie să oprească 
prin acel gest o acțiune iminentă de gol, un șut spre poartă. Dacă este 
doar o centrare în careu, o pedeapsă suplimentară nu este necesară.

Ce mesaj aveți pentru cei care pun constant presiune pe arbitri 
și pe deciziile acestora?
Lumea din fotbal, în special jucătorii și antrenorii care înțeleg legile 
jocului, nu trebuie să protesteze. Nu trebuie să se plângă sau să creeze 
situații dificile, să nu aibă comentarii în afara logicii și a spiritului 
fotbalistic. Greșeala este omenească, important este să avem cât mai 
puține erori.

Foarte multă lume dorește implementarea sistemului VAR în 
Liga 1. Arbitrii sunt pregătiți pentru acest sistem?
La ultimele cursuri am încercat să analizăm și decizii ce puteau fi luate 
cu ajutorul sistemului VAR. Pregătirea teoretică pentru acest sistem e 
în plină desfășurare și nu vrem să le creăm confuzii arbitrilor la acest 
moment, dar în situații clare putem să folosi sistemul VAR pentru a avea 
o decizie finală.

PREȘEDINTELE CCA KYROS VASSARAS   
EXPLICĂ ULTIMELE INDICAȚII IFAB 

ÎN CEEA CE PRIVEȘTE HENȚUL
„Centralii” și „asistenții” din Liga 1, dar și un grup de arbitri promițători 
de la Liga 2, au participat în luna octombrie la cursuri online. La aceste 

activități s-au realizat analize video a mai multor faze de joc din campionatul 
românesc. S-a discutat și conceptul de VAR (Video Assistant Referee)
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GRASSROOTS

Răzvan Sava a debutat la echipa U19 a lui FC Torino pe 27 
septembrie, într-un meci cu Sassuolo, în Primavera 1, pierdut însă 
de torinezi cu scorul de 1-0. „Debutul la Torino a fost unul pe care nu-l 
voi uita niciodată, pentru că au fost foarte multe luni fără un meci 
oficial, luni în care doar m-am pregătit și am așteptat ziua unei astfel de 
partide”, a spus Răzvan Sava.

Sava a trecut pe rând pe la reprezentativele U16, U17, U18, iar în 
prezent face parte din lotul naționalei U19, care se pregătește pentru 
Campionatul European din 2021. România este calificată direct la 
turneul final din luna iulie a anului viitor, din postura de țară-gazdă.

„Sunt nerăbdător pentru anul ce va urma, așteptăm cu entuziasm 
Campionatul European U19, suntem un grup foarte bun, valoros și unit. 
Am așteptări foarte mari de la acest Campionat European. În momentul 
de față, îmi doresc să fiu sănătos să pot juca la cel mai înalt nivel și să 
răsplătesc încrederea pe care cei de la națională și cei de la club mi-au 

Descoperit în proiectul FRF “Performanța are viitor”, 
cel mai amplu proiect de scouting rural din România, 

portarul României U19 știe ce așteptări are de la 
Campionatul European U19 din 2021

Carmen Brumă, ambasador Împreună Suntem Fotbal, 
explică ce impact are sportul în viața unei persoane, dar 
și cum a ajutat-o pe ea de-a lungul timpului

„SPORTUL SCHIMBĂ FUNDAMENTAL 
STILUL DE VIAȚĂ, DAR ȘI 
PERSONALITATEA UNUI OM”

„Eu cred că sportul schimbă fundamental stilul de viață, dar și personalitatea unui om. Cred că este un element 
esențial în viața noastră, cred că sportul nu este pur și simplu o metodă prin care îți întreții corpul într-o formă 
bună, ci este o metodă prin care te cunoști mai bine, este o metodă de dezvoltare personală. Pe mine, sportul m-a 
ajutat să devin ceea ce sunt astăzi, m-a șlefuit, mi-a format caracterul, personalitatea. Datorită sportului, am 
învățat să fiu mult mai disciplinată, să îmi urmăresc scopul, să nu mă întorc din drum”, a spus Carmen.

Niciodată nu este prea târziu pentru a face ceva, iar Carmen Brumă ne oferă exemplul personal în ceea ce 
privește practicarea sportului: „Cred că sportul este un factor esențial în educația unui copil și nu numai a unui 
copil. Nu este niciodată târziu să te apuci de sport, eu nu am făcut sport de performanță în copilărie, dar m-am 
apucat mai târziu”.

DESCOPERIT DE FRF ÎN MEDIUL 
RURAL, RĂZVAN SAVA ȘTIE CE 

VREA DE LA EURO 2021

oferit-o, iar pe termen lung îmi doresc să facem un Campionat European 
de excepție, să fac pasul la echipa mare a naționalei, cât și la club”, a 
spus Răzvan.

Amintiri din proiectul „Performanța are viitor”

Răzvan Sava a avut parte de o experiență deosebită în anul 2017, 
înainte de plecarea în Italia, fiind unul dintre câștigătorii primei ediții 
a proiectului FRF „Performanța are viitor”, un proiect de scouting 
în mediul rural. „Acest proiect mi-a oferit o oportunitate incredibilă, 
pe care mulți copii și-ar dori să o trăiască. Totul a fost incredibil, de 
la antrenamentul pe care l-am desfășurat la baza Ciudad Deportiva 
Joan Gamper din Sant Joan Despi, până la participarea la un meci 
al Barcelonei pe stadionul Camp Nou! O experiență inedită, care m-a 
motivat să muncesc și mai mult”.
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INFRASTRUCTURA

Amenajarea terenului sintetic de fotbal din Târgoviște face parte 
dintr-un proiect amplu început de Federația Română de Fotbal prin 
care se dorește construirea unui asemenea teren în fiecare județ din 
țară. Terenul sintetic din Târgoviște, situat în vecinătatea Complexului 
de Natație, se alătură celorlalte terenuri finalizate din Timișoara, 
Piatra Neamț, Iași, Botoșani, Râmnicu Sărat și Giurgiu, iar acestora li 
se adaugă și terenul cu suprafață naturală de la Târgu Mureș.

Administratorul terenului este Primăria Târgoviște, iar membrii 
afiliați FRF din județul Dâmbovița îl pot folosi fără costuri.

„Ne-am dorit foarte mult ca acest proiect să prindă viață, mă bucur 
să văd că am reușit să realizăm acest teren și mulțumesc primăriei din 
Târgoviște pentru implicare, în special domnului primar. Obiectivul 
a fost să redăm copiilor bucuria jocului de fotbal, iar acum copiii din 
Târgoviște au un nou teren unde pot practica fotbalul. Infrastructura este 
una foarte importantă, tot fotbalul românesc are nevoie de investiții în 
această zonă. Ca urmare a condițiilor meteo, în România aproximativ 
cinci luni din an terenurile cu gazon natural nu se pot folosi în condiții 
optime, astfel că terenurile cu suprafață sintetică sunt o soluție bună. 

TEREN SINTETIC DE DIMENSIUNI 
STANDARD INAUGURAT LA TÂRGOVIȘTE

Joi, 29 octombrie 
2020, la Târgoviște, 
președintele 
Federației Române 
de Fotbal, Răzvan 
Burleanu, împreună 
cu primarul 
municipiului 
Târgoviște, Daniel 
Cristian Stan, au 
inaugurat un teren 
de fotbal cu suprafață 
de joc artificială

Este cel mai mare proiect investițional al FRF, unul finanțat exclusiv din 
mediul privat, împreună cu sponsorii noștri am creat acest fond pe care 
l-am alocat în această direcție. Nu ne vom opri aici, am realizat deja 
astfel de terenuri la Timișoara, Piatra Neamț, Iași, Botoșani, Râmnicu 
Sărat și Giurgiu, iar anul acesta ne dorim să mai inaugurăm două, 
la Satu Mare și la Reghin, dar proiectul va continua și în alte județe, 
bineînțeles cu sprijinul autorităților locale”, a declarat Răzvan Burleanu.

„Vreau să mulțumesc Federației Române de Fotbal pentru investiția 
făcută! Este cel mai frumos moment al unei investiții, momentul 
inaugurării, pentru că e un proiect dus la final cu succes. Târgoviște 
are începând de azi un teren sintetic la standarde FIFA, cu instalație 
de nocturnă și o tribună de 300 de locuri, realizat în parteneriat cu 
Federația Română de Fotbal, un parteneriat ce va dura încă zece ani”, a 
spus primarul municipiului Târgoviște, Daniel Cristian Stan.

La eveniment au mai participat Mihai Stoichiță, directorul 
tehnic al FRF, Gabriel Bodescu, secretarul general-adjunct al FRF, 
Emil Săndoi, antrenorul Chindiei Târgoviște, dar și Marcel Ghergu, 
președintele clubului dâmbovițean.
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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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Proiect în valoare de 160.000 de lei, 855 de mingi și alte materiale, 
pentru fotbalul amator din județ

PROIECTELE MEMBRILOR FRF

Și în această perioadă critică în care toate domeniile sunt afectate din plin de pandemia de coronavirus, parteneriatul dintre 
Consiliul Județean Alba și Asociația Județeană de Fotbal Alba aduce vești bune pentru fotbalul amator din județ. Astfel, de 
curând s-a aprobat “Proiectul pentru Dezvoltarea și Promovarea Fotbalului în Județul Alba”, în valoare totală de 160.000 de lei, 
aferent perioadei septembrie-decembrie 2020, respectiv ultimele 4 luni ale acestui an dificil din toate punctele de vedere.

Suma va fi utilizată pentru susținerea activității membrilor afiliați, prin achiziționarea de materiale sportive, necesare atât 
pentru antrenamente, cât și pentru buna organizare și desfășurare a jocurilor oficiale. Conform proiectului aprobat, din banii 
alocați, se vor achiziționa: mingi de fotbal, truse medicale, plase de porți, veste reflectorizante pentru oamenii de ordine și 
echipamente de arbitru.

Materialele urmează să fie distribuite cluburilor ce nu au restanțe financiare către AJF Alba, după Adunarea Generală 
Ordinară a Asociației Județene de Fotbal Alba, prevăzută duminică, 15 noiembrie, la Stadionul “Cetate” din Alba Iulia. Dacă 
se va pune problema amânării AGO, din pricina restricțiilor impuse de autorități, sau aceasta se va organiza în regim video-
conferință, materialele vor fi ridicate de membrii afiliați, în urma unei programări telefonice, începând de luni, 16 noiembrie. 
“Consiliul Județean Alba merită din plin mulțumiri, pentru sprijinul acordat în continuare bazei piramidei din fotbalul 
românesc, respectiv fotbalului amator!”, a transmis Cristian Petropulos, președintele AJF Alba.

Mingi oferite în funcție de înscrierea în competiții

Vor fi oferite 855 de mingi, dintre care 650 în baza proiectului mai sus amintit și 205 achiziționate din bugetul AJF Alba, 
care urmează să ajungă la cele 65 de cluburi înscrise în sezonul 2020/2021 sau participante la Cupa Satelor 2019/2020 și 
Interliga Națională. Fiecare membru afiliat va primi o trusă medicală echipată complet, un set de plase de porți, precum și 
veste reflectorizante pentru oamenii de ordine (la cele 40 de echipe de seniori). De asemenea, Comisia Județeană a Arbitrilor 
Alba va beneficia de 80 de echipamente de arbitri (marca Joma). Cel mai mare număr de mingi vor reveni cluburilor Olimpia 
Aiud, Navobi Alba Iulia și CS Ocna Mureș - ce au 7 echipe participante în competițiile fotbalistice, întrerupte, din păcate până în 
primăvara anului viitor, Alba fiind în pauză la acest nivel din martie 2020.

Repartizarea mingilor se va face în funcție de numărul de competiții în care s-a înscris fiecare club.

ALBA   |   Parteneriat CJ - AJF în perioada grea, afectată de 
pandemie
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 fost odată o zi în care a început povestea noastră. Poveștile au puține personaje  
 principale, dar în jurul lor se desfășoară toată intriga. Dar cum ar fi să fie altfel? 
 Să fii chiar tu personajul principal, tu, cel care acum ții în mână o revistă în care este 
scrisă o poveste despre tine. O poveste lungă de 15 ani, un parcus împreună, în care noi am 
inovat învățând de la tine. O evoluție în care tu ai rolul principal.

 e am învățat, poate vrei să știi? Am învățat respectul pentru responsabilitate, 
 cuvinte mari care se învață după multe experiențe. Am învățat bucuria din lucrurile  
 zilnice și că ele nu trebuie să fie scumpe. Când spui ieftin și bun, spui Kaufland. 
Așa ne prezentam în 13 octombrie 2005 când am deschis primul magazin din România. 
Iar tu ai intrat într-o lume nouă și ai făcut-o a ta, spunând după câțiva ani Kaufland este 
pentru mine.

C

www.kaufland.ro



PROIECTELE MEMBRILOR FRF

Proiectul “Play this Game - Mixed Football for Children”, cofinanțat de Comisia Europeană, va promova și încuraja 
participarea la sport și activitate fizică în rândul copiilor de vârstă școlară, dar și egalitatea de gen în 

sport, prin fotbalul mixt.
„Este vorba despre promovarea și încurajarea participării la sport și la acțiuni 
fotbalistice a copiilor între 8 și 14 ani, fete și băieți. AJF Bihor este înființată în 2003, iar 

obținerea acestui proiect reprezintă cea mai mare realizare a noastră de până acum 
și ne dă un imbold să accesăm alte proiecte pe viitor”, a declarat, pentru FRF, 

Radu Bitea, președintele AJF Bihor.
În acest proiect vor fi implicate trei școli orădene: Şcoala Gimnazială 

Nr. 11 Oradea, Școala cu clasele I-VIII Nr. 16 Oradea și Şcoala Dimitrie 
Cantemir Oradea.

Ceilalți parteneri în proiectul “Play this Game - Mixed Football 
for Children” sunt: VšI Sportuokime kartu - Lituania; Associação 
Desportiva Cultural e Social de Carvalhais - Portugalia; Asociatia 
Obsteasca Clubul Sportiv de Fotbal NOROC - Moldova; Spor 
Elçileri Derneği - Turcia; Association Footura - (Association for the 
development of sports and sports culture Footura) - Bulgaria.

Obiectivul proiectului este aliniat cu obiectivele specifice 
urmărite de Programul Erasmus + în domeniul sportului: 
încurajează participarea la sport și activitate fizică; susține 

abordări inovatoare și educaționale; încurajează incluziunea socială 
și egalitatea de șanse în sport.

Fotbal mixt pentru copii între 8-14 ani

„Deoarece nu există reglementări în acest domeniu, vom crea criterii 
de selecție și reguli pentru fotbalul mixt pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 

8-14 ani. Aplicând principiul sportului de promovare prin sprijinirea școlilor și 
cluburilor sportive pentru a crea și dezvolta parteneriate, vom aplica criteriile și 

metodele de selecție adoptate, pe un număr de 480 de copii din 3 școli / organizație 
și vom selecta 252 de copii pentru 18 echipe mixte de fotbal. Vom promova sportul și 

egalitatea de gen la copii, organizând, simultan, în țara fiecărei organizații o mini-competiție de 
fotbal mixt”, se arată în ghidul de prezentare a proiectului.

Emil Tudor era cel mai longeviv conducător de asociație județeană de fotbal din România în 
funcție, fiind ales pentru prima dată președinte în Dâmbovița în anul 1991. Ultima dată a reușit să 
câștige alegerile în anul 2018.

Federația Română de Fotbal transmite condoleanțe familiei și celor apropiați.

BIHOR   |   Proiect european pentru fotbalul juvenil mixt

DÂMBOVIȚA   |   S-a stins din viață Emil Tudor

Asociaţia Judeţeană de Fotbal Bihor a aplicat și a câștigat un Proiect 
European, Erasmus + Sport, în valoare totală de 361.004 euro!

Federația Română de Fotbal regretă dispariția, la 
vârsta de 69 de ani, a președintelui AJF Dâmbovița, 
Emil Tudor
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SPONSORI ECHIPA NAȚIONALĂ

BUNA GUVERNANTA

Membrii Comitetului Executiv al FRF au votat 
la 1 octombrie propunerea administrației 
federale privind alocarea sprijinului financiar 
în contextul pandemiei Covid-19

SPRIJIN FINANCIAR FRF 
ÎN VALOARE DE 1,7 MILIOANE DE EURO 
PENTRU MEMBRII AFILIAȚI

Federația Română de Fotbal va oferi membrilor afiliați un sprijin financiar 
în valoare totală de 1,688 milioane de euro, sumă ce va fi distribuită 
în mod egal.

Decizia a fost luată ca urmare a stabilității financiare a FRF și a garanțiilor 
primite de la partenerii comerciali ai instituției, fiind înlesnită de măsurile preventive 
implementate de Federație.

Această hotărâre nu va afecta activitatea la nivelul loturilor naționale sau subvențiile pentru 
competițiile FRF.

Vezi clipuri
SPECTACULOASE
din fotbalul românesc!

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

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


