
IMNUL ROMÂNIEI, 
DIN NOU PE STADIOANE!

CONDIȚII MAI BUNE 
PENTRU JUNIORI!

După o pauză de aproape un an, cauzată de efectele pandemiei, tricolorii 
revin în partide oficiale: Mirel Rădoi debutează pe banca seniorilor în Liga 
Națiunilor și pregătește barajul pentru EURO cu Islanda, iar România U21 
pregătită de Adi Mutu luptă pentru calificarea la CE 2021.

Ediția 2020 a procesului de clasificare a academiilor 
de copii și juniori evidențiază o creștere calitativă 
impresionantă din partea foarte multor cluburi, față de anul precedent.
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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

Cei puternici sunt cei care știu să se adapteze, 
de multe ori prefigurând viitorul imediat și 
provocările lui. Iar atunci când iubești cu adevărat 
fotbalul și când muncești cu dedicare pentru el, 
nimic nu îți pare imposibil. De aceea am și reușit să 
controlăm evoluția fotbalului în starea de urgență 
și acestea sunt și motivele pentru care împreună 
am reconfirmat echipa FRF ca lider în coordonarea 
fotbalului nostru pentru sezonul viitor, chiar și în 
aceste condiții speciale. 

La începutul acestei toamne în care se 
reîntoarce și fotbalul tricolor prin echipele 
naționale, gândul meu se îndreaptă către toți 
managerii și conducătorii din fotbalul nostru, care 
au înțeles să evalueze corect și să previzioneze 
inteligent în această perioadă dificilă. Noile sisteme 
competiționale pe care le-am adoptat împreună 
vin să completeze setul de măsuri și proiecte prin care dorim să oferim sustenabilitate și un 
context benefic pentru cluburi. 

Iar grija cea mai mare trebuie să o avem pentru tinerii practicanți ai fotbalului, cei care în 
aceste luni trebuie să capete curaj și sprijin, astfel încât visul lor de a deveni jucătorii pe care 
toți îi dorim să nu se oprească! Ba mai mult, să câștigăm o generație și mai puternică mental. 
Dezvoltarea academiilor de copii și juniori arată că am înțeles fiecare coordonatele acestui 
parcurs și că vom putea, de la an la an, să oferim condiții tot mai bune și specialiști pe măsură 
pentru talentul pe care îl au copiii noștri. 

Vă felicit și vă urez mult succes tuturor în noul an competițional!
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Tricolorii vor reveni în competiții 
după aproape un an, pauză cauzată 
de efectele COVID-19, și vor disputa 
7 sau 8 partide în lunile septembrie, 
octombrie și noiembrie!

Așteptarea a luat sfârșit! Atât pentru jucătorii naționalei care nu 
au mai disputat vreo partidă sub tricolor în acest an, cât și pentru 
selecționerul Mirel Rădoi, nerăbdător să debuteze pe banca primei 
reprezentative. Dar mai ales pentru suporterii tricolorilor, cei care, 
deși nu pot deocamdată să susțină România pe stadion, vor urmări cu 
sufletul aproape de jucători o toamnă plină de emoție și cu o miză foarte 
importantă pentru fotbalul nostru!

Dublă importanță majoră în Liga Națiunilor

Debutul în această toamnă, la început de septembrie, înseamnă o 
nouă campanie de Liga Națiunilor, competiție aflată la ediția numărul 
doi. Parcursul nostru are o dublă semnificație: pe de o parte, rezultatele 
din cele 6 partide programate în septembrie-noiembrie influențează 
clasamentul FIFA, cel în urma căruia se vor fixa urnele valorice pentru 
preliminariile CM 2022, iar pe de altă parte, Liga Națiunilor poate oferi 
o șansă în plus de calificare la CM 2022 Qatar, furnizând posibilitatea 
calificării la baraje.

Practic, putem, printr-un parcurs bun și o serie de rezultate favorabile 
ale altor reprezentative, să fim în urna a doua valorică la tragerea la 
sorți a preliminariilor CM 2022. Momentan am fi în urna a treia, dar 
clasamentul FIFA, singurul reper în stabilirea urnelor valorice, va fi luat în 
calcul prin prisma configurației lui la final de noiembrie, după meciurile 

TOAMNĂ 
LA FOC 
AUTOMAT!
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ECHIPA NATIONALA

din Liga Națiunilor. Cum în 2020 nu s-au mai disputat 
alte partide internaționale până acum care să modifice 
substanțial pozițiile naționalelor europene, Liga Națiunilor 
are un rol major!

Pentru a utiliza Liga Națiunilor ca eventuală cale de 
acces la barajele CM 2022, este obligatoriu să câștigăm grupa din care 
facem parte și unde se mai regăsesc Irlanda de Nord, Austria și Norvegia, 
așteptând, totodată, deznodământul preliminariilor clasice pentru 
Mondial. 

Debut cu vestici și o cunoștință recentă

Până la marele meci din Islanda, semifinala play-off-ului pentru 
EURO 2020, tricolorii lui Mirel Rădoi încep seria de jocuri printr-o dublă 
acasă-deplasare cu Irlanda de Nord și Austria. 

Interesant este că nord-irlandezii vor veni la București cu un nou 
selecționer, Ian Baraclough (49 ani), nimeni altul decât cel care a stat pe 
banca Irlandei de Nord la înfrângerea 0-3 de la Voluntari cu România, în 
toamna anului trecut, când selecționerul nostru U21 era... Mirel Rădoi! 
Așadar, cei doi tehnicieni se cunosc deja, iar avantajul rezultatului direct e 
de partea noastră. 

Baraclough a fost numit în funcție pe 27 iunie, înlocuindu-l pe 
Michael O’Neill, cel care din 2019 pregătea și echipa națională, dar 

și pe Stoke City, finalmente 
rămânând doar la nivel de club. 
Cel mai probabil, nord-irlandezii 
vor prezenta un lot alcătuit din 
jucători de primă ligă scoțiană și 
care activează în fotbalul englez, 
Premier League și Championship. 
Cel mai bine cotați fotbaliști ai lor 
acum sunt fundașul Jonny Evans 
de la Leicester și Jamal Lewis de la 
recent retrogradata Norwich.

Al doilea test, cu Austria, 
se anunță mult mai dificil. Asta 
pentru că selecționerul german 
Franco Foda (59 de ani), din 
2018 pe banca naționalei, are la 
dispoziție jucători de mare valoare, 
cu experiență internațională 
considerabilă, atât la nivel de club, 
cât și la nivel de reprezentative. 
E suficient să ne gândim la Alaba 
(Bayern Munchen), Laimer și 
Sabitzer (RB Leipzig) sau Dragovic 
(Leverkusen).

Partidele de la începutul 
toamnei se vor disputa fără 
spectatori și respectând un 
protocol UEFA complex, elaborat 
în contextul pandemiei COVID-19. 
O serie de reguli menite să 
furnizeze siguranță maximă pentru 
participanții la competiție, plecând 
de la testări repetate, reguli 
speciale de acces și igienizare, 
reconfigurare a zonelor din stadion 
plus nenumărate prevederi menite 
să consolideze prevenția infectării. 
Iar în situația în care normele 
naționale în materie sunt mai 
stricte chiar decât protocolul UEFA, 
denumit Return To Play, atunci 
acestea vor prevala.

Programul tricolorilor în 2020

    Vineri, 4 septembrie: Norvegia - Austria, ROMÂNIA - Irlanda de 
Nord (21:45) - Liga Națiunilor

    Luni, 7 septembrie: Austria - ROMÂNIA, Irlanda de Nord - 
Norvegia (21:45) - Liga Națiunilor

    Joi, 8 octombrie: Islanda - ROMÂNIA - semifinală play-off EURO 
2020

    Duminică, 11 octombrie: Norvegia - ROMÂNIA (19:00), Irlanda 
de Nord - Austria (21:45) - Liga Națiunilor

    Miercuri, 14 octombrie: Norvegia - Irlanda de Nord, ROMÂNIA - 
Austria (21:45) - Liga Națiunilor

    Joi, 12 noiembrie: posibilă finală play-off EURO 2020, în 
deplasare cu Bulgaria/Ungaria

    Duminică, 15 noiembrie: Austria - Irlanda de Nord, ROMÂNIA - 
Norvegia (21:45) - Liga Națiunilor

    Miercuri, 18 noiembrie: Irlanda de Nord - ROMÂNIA, Austria - 
Norvegia (21:45) - Liga Națiunilor
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Internaționalul român care evoluează pentru Gaziantep FK în Turcia, Alin Toșca, a izbutit în sezonul 
trecut o performanță inedită. Fundașul a bifat toate minutele în cele 34 de partide pe care echipa sa 
le-a disputat în campionat și nu a primit niciun cartonaș galben. Gaziantep FK, formație pregătită 
de Marius Șumudică și care îl mai are în componență și pe Alex Maxim, a încheiat sezonul pe locul 
8, imediat în spatele lui Galatasaray și Fenerbahce.

PERFORMANȚA LUI TOȘCA

Interviu cu Nicolae Stanciu, cel mai bun mijlocaș 
din campionatul Cehiei în sezonul 2019-2020

„ABIA AȘTEPT BARAJUL 
PENTRU EURO ȘI 

MECIURILE DIN LIGA 
CAMPIONILOR”

Jucătorul naționalei României a reușit să cucerească titlul de 
campion al Cehiei cu Slavia Praga. Dar acesta nu a fost singurul trofeu: 
tricolorul a fost desemnat cel mai bun mijlocaș, cel mai bun jucător străin 
și s-a regăsit în topul jucătorilor cu cele mai multe assist-uri și șanse 
create, cu 11 pase decisive și 66 de oportunități pe 
care le-a oferit coechipierilor de a înscrie.

Nicolae, cum a fost sezonul pentru tine, unul 
în care ai câștigat titlul în Cehia și ai primit alte 
trofee individuale?
Cea mai importantă realizare pentru mine este 
câștigarea titlului de campion. Pe lângă acest trofeu, 
e adevărat, au urmat și premiile individuale, cel mai 
bun mijlocaș din ligă, cel mai bun străin. Plus alte 
două realizări la care țin, să fiu în top în clasamentul 
assist-urilor și în cel al șanselor de gol create pentru 
colegi. Cu siguranță pot spune că a fost cel mai bun 
sezon al meu și pentru asta trebuie să le mulțumesc 
coechipierilor și antrenorilor de la Slavia.

ECHIPA NATIONALA

10 goluri a marcat Nicolae Stanciu în tricoul 
României în cele 37 de selecții

Cum a fost pentru tine perioada de izolare? Și cât de mult ai 
lucrat să rămâi în formă?
Am lucrat în fiecare zi, am ieșit și am făcut alergări în fiecare dimineață, 
iar după-amiază am făcut exerciții fizice acasă. Nu a fost deloc plăcut, 
dar am realizat că e ceea ce trebuie să fac atât eu, cât și oricare alt 
fotbalist aflat în situația mea pentru a rămâne într-o formă bună și 
pentru a putea juca la un nivel bun din nou la începerea meciurilor 
oficiale.

Slavia a lăsat o impresie bună în Europa. Cum a fost experiența 
în Champions League?
O experiență fantastică, de neuitat. Am jucat împotriva unor 
echipe de renume, pe niște stadioane incredibile. Sper să 
reușim să câștigăm și anul acesta play-off-ul Ligii Campionilor 
și să jucăm din nou în grupele celei mai frumoase competiții.

Care sunt obiectivele tale în noul sezon?
Așa cum spuneam, unul dintre obiective este să joc din nou 
cu Slavia în Liga Campionior și, desigur, să obțin calificarea 
cu naționala României la Campionatul European. Aștept cu 
nerăbdare jocurile din toamnă, barajul cu Islanda… Cred că 
este foarte bine că vom disputa două 
meciuri în Liga Națiunilor înainte 
de acestă semifinală a play-
off-ului pentru EURO.
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START PE 21 NOIEMBRIE 2022 
LA MONDIALUL DIN QATAR

FIFA a stabilit programul Cupei Mondiale 
de peste doi ani, competiţie care va lua startul 

în plin sezon competiţional

ECHIPA NATIONALA

Mondialul din Qatar va fi unul inedit: ediția cu 
numărul 22 a competiției va fi doar a doua organizată 
în Asia (după CM 2002 din Japonia și Coreea de 
Sud), va fi prima ce se va desfășura toamna (și nu în 
mai/iunie/iulie ca până acum) și ultima la care vor 
lua parte doar 32 de echipe, urmând ca în 2026 să 
participe 48 de selecționate.

Turneul final va debuta în data de 21 noiembrie 
2022, atunci când gazda Qatar va juca primul meci la 
Mondial pe stadionul Al Bayt, o arenă cu 60.000 de 
locuri. Cele 8 stadioane de la Mondial se vor afla în 
Doha sau la cel mult 55 de kilometri de capitală.

Partidele din faza grupelor se vor disputa la 
orele 13:00, 16:00, 19:00 și 22:00. România se află 
pe același fus orar cu țara gazdă a competiției. Cele 
din ultima rundă, care se vor disputa în același timp, 
precum și cele din fazele eliminatorii, vor începe la 
orele 18:00 și 22:00.

Finala Cupei Mondiale va avea loc pe 18 
decembrie 2022, de la ora 18:00, pe stadionul Lusail 
(capacitate de 80.000 de locuri).

13 locuri pentru Europa

Pentru a reveni la un Mondial pentru prima 
dată din 1998, România trebuie să ocupe unul din 
cele 13 locuri alocate continentului nostru. Sistemul 
de calificare în Europa va cuprinde 10 grupe (5 
grupe de câte 5 echipe și 5 grupe de câte 6 echipe). 
Preliminariile se vor disputa în perioada martie - 
noiembrie 2021, iar play-off-ul în martie 2022.

Cele 10 câștigătoare ale grupelor vor merge direct 
la CM 2022, cele 10 ocupante ale locurilor secunde 
vor merge în play-off împreună cu primele două 
cel mai bine clasate câștigătoare de grupă din Liga 
Națiunilor (în afara celor calificate direct la Mondial 
sau clasate pe loc de baraj). În urma play-off-ului în 
sistem semifinale-finală într-o singură manșă vor 
fi stabilite ultimele 3 reprezentante ale Europei în 
competiția din Qatar.

Stadion Lusail (80.000 locuri)Stadion Education City (43.350 locuri)

Stadion Al Bayt (60.000 locuri)

Stadion Al Rayyan (44.740 locuri)

Stadion Ras Abu Aboud (40.000 locuri)

Stadion Khalifa International (40.000 locuri)

Stadion Al Thumama (40.000 locuri)

Stadion Al Janoub (40.000 locuri)

STADIOANELE DIN QATAR 2022
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Povestea prezenței mijlocașului Marius Marin 
(Pisa) la acțiunea U21 inițiată de selecționerul 
Adi Mutu în august reprezintă un exemplu 
pentru toți internaționalii români, de orice vârstă

Mijlocașul a răspuns convocării la lotul U21 
și a fost prezent la Buftea, unde s-a pregătit și 
a disputat un amical împotriva celor de la Farul 
Constanța. Asta deși acțiunea echipei naționale 
de tineret nu era în perioadă FIFA, așadar 
nici clubul italian Pisa din Serie B, unde este 
legitimat, nu era obligat să îl furnizeze pe jucător. 

Mai mult decât atât, onorând convocarea și-a 
asumat faptul că pierde din puținele zile libere 
de la finalul sezonului, în contextul efectelor 
pandemiei asupra calendarului fotbalistic 
în aproape toată lumea. Și asta pentru că, 
la întoarcerea din România, după acțiune, a 
intrat 14 zile în izolare, cum prevăd normele 
autorităților!

Vineri a terminat campionatul în Serie B, 
luni a fost prezent la lot, s-a întors în Italia și a 
stat două săptămâni în izolare, adică până pe 
21 august, rămânându-i astfel doar 3 zile din 
concediu până la reunirea lotului de la club 
pentru noul sezon!

Plăcerea fotbalului și onoarea 
naționalei

Marin știa de toate aceste consecințe și totuși 
și-a asumat în totalitate parcursul, având chiar 
acceptul și îndemnul clubului Pisa de a răspunde 
pozitiv la convocare. Fotbalistul a mărturisit într-
un material pentru GSP faptul că “oamenii de la 
club mi-au spus și ei că merita să merg. Am ratat 
o vacanță, nu e ceva grav. O să am timp destul și 
pentru concedii... măcar acum, când sunt tânăr, 
să fac un efort ca să joc”.

Tricolorul a debutat pentru România U21 
în octombrie 2019, un debut amar în care a 
fost eliminat direct după doar un minut de joc 
în duelul de pe teren propriu cu Ucraina, 3-0. 
Ulterior, a prins 72 de minute în meciul din 
deplasare cu Irlanda de Nord, 0-0.  

Timișoreanul care a jucat atât la ACS Poli, cât 
și la ASU Poli, este în fotbalul italian din 2016. A 
activat la Sassuolo, Catanzaro și Pisa, fiind cotat în 
prezent de transfermarkt.de la 300.000 de euro.

TRICOLORUL 
ÎNAINTE 
DE TOATE!

U21

Pentru a se evita o astfel de situație și la 
acțiunile din luna septembrie, când naționala de 
seniori, naționala U21 și cea U19 au programate 
meciuri, Federația Română de Fotbal a făcut un 
apel către mai multe ambasade din străinătate, 
cerând sprijinul acestora. FRF a prezentat situația 
tricolorilor români care sunt convocați la loturile 
naționale. De asemenea, președintele Răzvan 
Burleanu a trimis și o scrisoare către Ministerul 
Afacerilor Externe în acest sens.

FRF A SOLICITAT 
SPRIJINUL AMBASADELOR
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Reprezentativa Under 21 a României reia lupta de calificare la EURO 
2021 cu o dublă în deplasare. Pe 4 septembrie, naționala Under 21 va 
întâlni Finlanda, în deplasare, meci care va reprezenta și debutul lui 
Adrian Mutu pe banca selecționatei de tineret într-o partidă oficială. 
Apoi, 4 zile mai târziu, pe 8 septembrie, tricolorii vor evolua în Malta.

Preliminariile pentru EURO 2021 se vor disputa în septembrie, 
octombrie și noiembrie 2020. Cele nouă câștigătoare ale grupelor, 
precum și cele mai bune cinci locuri doi se vor alătura gazdelor Ungaria 
și Slovenia la EURO. Meciurile din cele patru grupe ale competiției se vor 
desfășura între 24 și 31 martie 2021.

Echipele calificate mai departe din grupe, primele două clasate, vor 
lupta pentru titlul european în fazele eliminatorii programate în aceleași 
două țări, Ungaria și Slovenia, în perioada 31 mai - 6 iunie 2021.

Inițial, sistemul de calificare includea un play-off între 8 formații 
clasate pe locul secund în preliminarii, cu cele 9 câștigătoare ale 
grupelor și cel mai bun loc doi calificate direct la turneul final.

Articol de Cătălin Popescu

TRICOLORII REIAU DRUMUL SPRE EURO
Pentru România U21 urmează meciurile din Finlanda și din Malta. Pentru a se 
califica trebuie fie să câștige grupa, fie să termine preliminariile pe unul dintre 
cele mai bune cinci locuri doi

Danemarca  5 5 0 0 13-5 15
ROMÂNIA 5 3 1 1 11-3 10
Finlanda  5 2 1 2 8-6 7
Ucraina  4 1 0 3 6-8 3
Irlanda de Nord  5 0 3 2 2-6 3
Malta  4 0 1 3 1-13 1

GRUPA 8

Programul tricolorilor U21 în preliminarii EURO 2021

    6 septembrie 2019: Ucraina - Finlanda 0-2, Irlanda de Nord - 
Malta 0-0

    10 septembrie 2019: Ucraina - Malta 4-0, Finlanda - Irlanda de 
Nord 1-1, Danemarca - ROMÂNIA 2-1

    10 octombrie 2019: Finlanda - Malta 4-0, Danemarca - Irlanda de 
Nord 2-1, ROMÂNIA - Ucraina 3-0

    14 octombrie 2019: Finlanda - Danemarca 0-1, ROMÂNIA - 
Irlanda de Nord 3-0

    14 noiembrie 2019: ROMÂNIA - Finlanda 4-1
    15 noiembrie 2019: Ucraina - Danemarca 2-3
    19 noiembrie 2019: Irlanda de Nord - ROMÂNIA 0-0, Danemarca 

- Malta 5-1
    4 septembrie 2020: Danemarca - Ucraina, Malta - Irlanda de 

Nord, Finlanda - ROMÂNIA
    8 septembrie 2020: Finlanda - Ucraina, Irlanda de Nord - 

Danemarca, Malta - ROMÂNIA
    9 octombrie 2020: Irlanda de Nord - Finlanda, Ucraina - 

ROMÂNIA, Malta - Danemarca
    13 octombrie 2020: Irlanda de Nord - Ucraina, ROMÂNIA - Malta, 

Danemarca - Finlanda
    noiembrie 2020: Malta - Ucraina, Ucraina - Irlanda de Nord, 

ROMÂNIA - Danemarca, Malta - Finlanda

Avem o generație bună, niște copii 
talentați și trebuie să avem grijă de 
ei pentru că pot crește mult valoric. 

Suntem cu toții foarte motivați să ne 
calificăm din nou la EURO 2021 și vom 

da totul pentru a realiza acest lucru

Adrian Mutu, 
selecționer România U21
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Adrian Mutu a dorit să aibă un stagiu de pregătire cu o lună înainte de debutul 
oficial pe banca României U21

Timp de 3 zile, în perioada 4-6 august, la Centrul Național de 
Fotbal de la Buftea, noul selecționer al reprezentativei de tineret 
a lucrat intens din punct de vedere tactic, încercând să își impună 
filosofia de joc.

U21

CANTONAMENT LA BUFTEA

Selecționerul Adrian Mutu s-a declarat mulțumit de mini-
cantonamentul de la Buftea. „A fost un stagiu de pregătire foarte util, 
am avut posibilitatea de a lucra cu jucătorii, de a ne cunoaște. Doresc 
să le mulțumesc tuturor cluburilor care ne-au oferit jucătorii pentru 
această acțiune, mă bucur că am găsit susținere. În același timp, am 
înțeles și situația cluburilor care au dorit să păstreze jucătorii. Băieții 
s-au comportat exemplar, au dat totul la antrenamente și știu că nu 
le-a fost ușor, au avut o perioadă extrem de încărcată în ultimul timp, 
au jucat și din trei în trei zile. Cu toate că a fost un meci de pregătire, au 
tratat partida cu seriozitate maximă! Rezultatul nu este important, ceea 
ce m-a bucurat a fost atitudinea lor”.

MUTU: 
„BĂIEȚII S-AU COMPORTAT EXEMPLAR”

Mini-cantonamentul s-a încheiat cu un joc de pregătire disputat 
în compania formației Farul Constanța. Chiar dacă au lipsit 12 dintre 
tricolorii convocați inițial, plus Itu, menajat, România a controlat 
jocul încă de la început, iar la pauză a condus cu 2-0. Golurile au fost 
reușite de Andrei Chindriș, din apropiere, după o lovitură de colț, și de 
Valentin Costache, șut din unghi, din interiorul careului.

La pauză, Adrian Mutu a efectuat toate înlocuirile, trimițând pe 
teren 7 jucători noi față de formația de start. România U21 a continuat 
să conducă jocul și golurile au curs în poarta oaspeților. Mai întâi 
Ganea a reușit dubla, iar apoi George Cîmpanu, aflat la debutul său în 
tricoul naționalei U21, l-a imitat și a închis tabela la 6-0!
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REGULA U21

O analiză a prestației tinerilor scoate 
în evidență echipele care au dat credit fotbaliștilor 

U21 și îi remarcă pe cei mai eficienți și constanți jucători de perspectivă

SEZONUL 
TINERILOR U21

Finalizările lui Florinel Coman, cel mai bun tânăr marcator, explozia lui Mihăilă, care a ajutat-o pe Universitatea Craiova să lupte pentru titlu 
până în final, sau constanța lui Velisar, care a ratat un singur meci. De toate acestea și mai multe am avut parte în primul sezon în care regula 
U21 a fost modificată prin adăugarea celui de-al doilea tânăr jucător în echipa de start.

La capătul unui campionat cu 261 de partide disputate (7 nu au mai avut loc) am contabilizat cel mai mare număr de goluri înscrise de tineri 
de la introducerea regulii U21: 115 goluri, față de 103 în sezonul 2016-2017. Au evoluat, în total, 123 de fotbaliști U21, cu 18 mai mulți ca în 
ediția precedentă. 

Într-o analiză detaliată descoperim cele mai interesante cifre raportate la cluburi, dar și la jucătorii de perspectivă din campionatul nostru.

16
jucători U21 au folosit FCSB și FC Viitorul în 2019-2020. 
Au fost urmate de Clinceni, Dinamo, Poli Iași și Chindia, 
cu câte 10.

1038,5
este media minutelor / jucător 
U21 oferite de FC Viitorul. 
În top se mai află FCSB - 
1011,4, FC Voluntari - 860, 
Hermannstadt - 854,7 și FC 
Botoșani - 750,9. 

26
de goluri au marcat tinerii lui FCSB, care a avut și cel 
mai mare număr de marcatori U21 - 6. FC Viitorul a 
contabilizat 16 goluri marcate de tineri, în timp ce 
Universitatea Craiova și Clinceni au avut câte 12.

11.549
de minute a oferit FC Viitorul jucătorilor U21. FCSB - 
10.644 minute și Clinceni - 7.509 minute intră și ele în 
Top 3. Pe ultima poziție e CFR Cluj - 4.953 minute.

38
de meciuri a bifat Ion Gheorghe (Voluntari), fiind urmat 
de Velisar (Gaz Metan) - 35, Costache (CFR Cluj), Horșia 
(Poli Iași), Haruț (Botoșani) - 34, Itu (CFR Cluj), Chindriș 
(Botoșani) și Opruț (Hermannstadt) - 33.

12 reușite a avut Florinel Coman în sezonul 2019-2020, 
golgeterul jucătorilor U21. A fost urmat în clasament de 
Mihăilă și Man - câte 7, de Carnat și Adrian Șut - câte 6.

32
de meciuri ca integraliști au 
bifat Chindriș și Haruț (ambii 
FC Botoșani). Sunt urmați de 
Velisar (Gaz Metan) și Aioani 
(Chindia) - 30 și de Opruț 
(Hermannstadt) - 29.
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ROMANIA LA JO

Comitetul Olimpic și Sportiv Român a prezentat, în cadrul unui eveniment 
special organizat la Centrul Olimpic de la Izvorani, echipamentul oficial al 

delegației României la Jocurile Olimpice de la Tokyo

COSR A DEZVĂLUIT CUM VA ARĂTA 
ECHIPAMENTUL DE PREZENTARE 

DE LA TOKYO

Campioni olimpici și alți sportivi români care țintesc o medalie la 
competiția de care ne mai desparte un an au urcat pe scenă îmbrăcați 
în noul echipament: gimnastul Marian Drăgulescu, trăgătoarea Laura 
Coman, canotorii Ionela Cozmiuc, Ciprian Tudosă, Mihai Ţigănescu, 
Marius Cozmiuc, luptătoarea Alina Vuc, baschetbalistele Ancuţa 
Stoenescu, Gabriela Mărginean, canoiştii Cătălin Chirilă, Victor 
Mihalachi, înotătorul Robert Glinţă şi scrimera Ana-Maria Popescu.

Echipamentul oficial al delegației României este personalizat cu 
logo-ul Team România pe piept, aceleași însemne fiind imprimate și 
pe gențile sportivilor.

„În ziua în care am lansat acest echipament ar fi trebuit să asistăm la 
defilarea sportivilor români la deschiderea Jocurilor Olimpice de la Tokyo. 
Câţiva dintre campionii României au venit la Izvorani pentru a face o 
repetiţie, înainte de a urca pe podiumul olimpic. Au dorit să îmbrace 
echipamentul olimpic pentru a fi mai aproape de momentul Jocurilor 
Olimpice. Această pandemie a afectat întreaga lume, inclusiv pe noi, 
lumea sportului”, a declarat preşedintele COSR, Mihai Covaliu. Jocurile 
Olimpice au fost amânate pentru vara lui 2021 din cauza pandemiei 
COVID-19.

La evenimentul la care a fost invitat și președintele FRF, Răzvan 
Burleanu, au mai participat membrii Adunării Generale a COSR, 
ministrul Tineretului și Sportului, Ionuț Stroe, ministrul Educației și 
Cercetării, Monica Anisie, dar și ambasadorul Japoniei, Hitoshi Noda.

Echipa de fotbal a României va participa la Jocurile Olimpice 
pentru prima dată din 1964 încoace. Calificarea a fost obținută 
datorită performanței naționalei U21 la EURO 2019, atunci când 
tricolorii pregătiți de Mirel Rădoi au ajuns până în semifinalele 
competiției.

Echipamentul de joc al naționalei de fotbal de la JO va fi creat 
de Joma pe baza propunerii câștigătoare realizată de unul dintre 
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Pe lângă jocurile de la EURO 2020 mutat în 2021, în 
iunie anul viitor România va găzdui și Campionatul 
European Under 19

EUROMÂNIA U19
U19

În urma tuturor modificărilor calendarului competițional cauzate de pandemia COVID-19, 
UEFA a anunțat programul turneului final de juniori, cea de-a doua competiție europeană care 
se va juca în România în 2021. 

Pe 13, 17 și 21 iunie se vor disputa pe Arena Națională meciurile din faza grupelor de la EURO 
2020 mutat în 2021, pe 28 iunie va avea loc optimea de finală, iar apoi, două zile mai târziu, 
toată atenția se va muta pe tinerele generații prezente la EURO U19. Turneul va debuta pe 30 
iunie 2021, iar finala e programată pe 13 iulie. 

Vor fi 8 participante la EURO sub 19 ani, printre acestea regăsindu-se și România, calificată 
din oficiu. Celelalte reprezentative vor intra în calificările pe care UEFA le-a remodelat în urma 
pandemiei. S-a decis ca faza preliminară (13 mini-turnee) să se dispute normal, dar în martie 2021, 
nu în toamna lui 2020, conform planificării inițiale, urmând ca Turul de Elită să fie înlocuit cu un 
play-off în care 14 echipe vor lupta, până la finalul lui mai 2021, pentru celelalte 7 locuri de la EURO.  

Cantonament în septembrie

Cu numeroase acțiuni anulate în 2020, naționala U19 a României se va reuni în cele din urmă în 
septembrie în perioada FIFA. Antrenorul Daniel Oprescu îi va convoca pe jucători pentru un stagiu 
de pregătire în care se încearcă și indentificarea unor posibili adversari internaționali, în funcție de 
evoluția pandemiei și felul în care se modifică regulile privind călătoriile în Europa. 

În perioada în care competițiile au fost întrerupte, staff-ul selecționatei U19 s-a aflat în 
legătură permanentă cu toți jucătorii din lotul lărgit prin intermediul videoconferințelor. De 
asemenea, tricolorii au participat la prezentări pe diferite teme în cadrul programului Football 
Management Skills.

Ultimele jocuri ale generației 2002 s-au disputat în februarie, la turneul La Manga. Atunci, 
tinerii tricolori au terminat pe locul 2 un turneu internațional la care au evoluat cu Norvegia 
(2-3), Portugalia (1-2) și Turcia (2-1). 

19FRF RAPORT DE JOC | August 2020



FOTBAL IN PANDEMIE

Actualizarea documentului vine ca urmare a modificării și completării ordinului comun al Ministerului Tineretului și Sportului și al 
Ministerului Sănătății.

Noul protocol pentru desfășurarea competițiilor a putut fi aprobat doar după publicarea în Monitorul Oficial a ordinelor comune ale 
ministrului tineretului și sportului și ministrului sănătății nr. 780/1432/2020 și 978/1442/2020.

Sâmbătă, 22 august 2020, Comitetul 
de Urgență al FRF a aprobat noul 
protocol care reglementează 
desfășurarea competițiilor 
fotbalistice în contextul pandemiei 
COVID-19

A FOST APROBAT UN NOU PROTOCOL 
MEDICAL PENTRU DESFĂȘURAREA 
COMPETIȚIILOR

SITUAȚIA PERSOANELOR POZITIVE

Principalele modificări au fost operate la capitolul „Proceduri în cazul depistării unui caz suspect de COVID-19”. Astfel, 
persoanele al căror test este pozitiv se internează pentru 48 de ore pentru evaluarea stării de sănătate și vor fi retestate în ziua 7 de 
la primul rezultat pozitiv. În cazul în care rezultatul retestării este negativ, iar persoanele nu au prezentat simptome, acestea își pot 
relua activitatea, inclusiv în ceea ce privește participarea la competiții oficiale.

Persoanele al căror test este negativ și care nu au fost identificate drept contacți în urma anchetei epidemiologice își continuă 
activitatea sportivă.

PROCEDURA ÎN CAZUL CONTACȚILOR

Contacții persoanelor pozitive, stabiliți în urma anchetei epidemiologice, vor face un nou test RT-PCR. În cazul în care noul test 
este negativ, aceștia își vor relua activitatea sportivă, inclusiv în ceea ce privește participarea la competiții oficiale. În cazul în care 
testul este pozitiv, vor urma procedurile stabilite prin normele sanitare în vigoare.

Dacă persoanele identificate drept contacți nu pot face imediat testul RT-PCR, aceștia vor intra în izolare până la momentul unei 
noi testări.

PARTICIPAREA LA COMPETIȚII INTERNAȚIONALE

Pentru jucătorii cluburilor sau componenții loturilor care participă în competiții internaționale și care sunt testați mai des, în 
cazul apariției unui caz pozitiv în zilele 3 și 2 înaintea jocurilor, respectiva persoană va fi izolată, iar echipa va juca sau, după caz, va 
face deplasarea pentru joc pe baza testului negativ al celorlalți componenți.

SANCȚIUNI ÎN CAZUL IMPOSIBILITĂȚII DISPUTĂRII JOCURILOR

De asemenea, conform principiilor de desfășurare a competițiilor în contextul pandemiei aprobate de Comitetului Executiv, 
protocolul prevede ca o echipă care nu poate disputa un meci din cauza îmbolnăvirilor și va pierde cu 3-0 să nu mai fie sancționată 
și financiar.
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de prelungire, după ce Grameni ratase un penalty când mai era un 
sfert de oră de joc. 

Scorul la loviturile de la 11 metri a fost 4-3 pentru Viitorul. 
Au înscris: Borcea, Geamănă, Floarea, pentru Dinamo, respectiv 
Munteanu, Grameni, Pitu, Georgescu, pentru Viitorul. Cei care au ratat 
au fost Stan și Mitran de la Dinamo și Dănuleasa de la Viitorul.

La final, constănțenii au sărbătorit câștigarea unui nou titlu de 
campioană, al treilea consecutiv la categoria Under 19!

DINAMO - FC VIITORUL 2-2, 5-6 după penalty-uri

Au marcat: Diniță (38), Florescu (45+1) 
/ Grosu (61), Munteanu (90+2)

DINAMO: 99. Fara - 30. Androne (5. 
Balcan, 62), 4. Brat, 2. Giafer, 22. Diniță 
(33. Floarea, 89) - 8. Stan, 17. Florescu (18. 
Geamănă, 76), 23. Borcea - 7. Mitran, 19. 
Chiriac (32. Spînu, 62), 24. Bani (29. Matei, 
76). 
Antrenor: Mihai Dobre. 

VIITORUL: 1. Mușat - 2. Georgescu, 5. 
Bîrzu (16. Sîrbu, 83), 6. Dănuleasa, 15. Buta 
(3. Mureșan, 46) - 8. Grosu-cpt., 4. Crivac, 
11. Grameni - 21. Bodișteanu (10. Pitu, 
46), 19. Andronache (9. Munteanu, 46), 17. 
Mustacă (7. Vilea, 76). 
Antrenor: Constantin Fălină.

LIGA ELITELOR

Campioana acestei categorii de vârstă va reprezenta România în 
ediția 2020-2021 a UEFA Youth League, echivalentul Ligii 
Campionilor la juniori

FC VIITORUL 
A CÂȘTIGAT  LIGA ELITELOR U19!

Ca urmare a situației create de pandemia COVID-19, Federația 
Română de Fotbal, prin decizia Comitetului de Urgență, a decis 
finalizarea sezonului cu un turneu final la care au participat primele 
două clasate din fiecare serie a Ligii Elitelor U19.

Miza a fost titlul de campioană și prezența în viitorul sezon al 
UEFA Youth League. În semifinalele care s-au disputat la Mogoșoaia 
și Buftea, FC Viitorul a trecut cu 2-1 de CFR Cluj, toate golurile venind 
în ultimele 5 minute. Louis Munteanu cu o ”dublă” (86, 87), respectiv 
Gheorghe Gondiu (89) au marcat. Iar Dinamo a trecut la lovituri de 
departajare de UTA Arad, după ce a condus cu 1-0 și 2-1, dar s-a văzut 
de fiecare dată egalată. A fost 
4-3 la execuțiile decisive. 

 Gol în minutele de 
prelungire

Pe 3 august, la Centrul 
Național de Fotbal Mogoșoaia, 
Dinamo și FC Viitorul au jucat cu 
trofeul pe masă. A ieșit un duel 
spectaculos decis, de asemenea, 
de la punctul cu var. Dinamo a 
condus cu 2-0 la pauză în urma 
reușitelor lui Diniță și Florescu. 
La reluare, Viitorul i-a introdus 
pe Munteanu și Pitu și a reușit 
să revină și să trimită partida la 
penalty-uri. Au marcat Grosu și 
Munteanu, ultimul în minutele 

Am crezut în victorie până la final, mă bucur 
că am reușit să câștig un nou trofeu. Sper să 
avem un parcurs cât mai bun în UEFA Youth 
League

Louis Munteanu, atacant FC Viitorul

E cea mai dramatică finală pe care am jucat-o 
și câștigat-o. Știam că vom fi mai proaspeți în 
repriza a doua, dar finalul a fost nebun. Cred 
că această echipă poate atinge performanța 
generației '98 în Youth League, sferturi de 
finală

Constantin Fălină, antrenor FC Viitorul
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CREȘTERE CALITATIVĂ IMPRESIONANTĂ 
A ACADEMIILOR DIN ROMÂNIA!
TOPUL COMPLET - EDIȚIA 2020

Din academiile de copii și juniori clasificate în 2019, un procent de 78% 
au punctaj mult mai bun în acest an

FRF a demarat din 2019 procesul de clasificare pe baza 
standardelor de calitate a academiilor, cluburilor cu activitate de copii 
și juniori și centrelor pentru fotbal juvenil din România. Proiectul a fost 
configurat cu sprijinul companiei olandeze NMC Bright, cu peste 15 ani 
de experiență în evaluarea, clasificarea și activitatea de consultanță a 
academiilor europene.

În ediția 2020 a proiectului, cea de-a doua, un total de 69 de 
cluburi participante în competițiile de juniori FRF au fost clasificate, 
în urma cererii lor. Dintre acestea, 11 cluburi reprezintă premiere în 
sistemul de clasificare. 

Punctaje foarte mari la vârful clasamentului

Să descoperim acum rezultatele complete ale procesului de 
clasificare pentru academiile de copii și juniori - ediția 2020.La vârful 
clasamentului putem observa faptul că FC Viitorul își păstrează poziția 
de lider național, chiar cu o ușoară creștere, urmat însă de academii 
care au crescut semnificativ ca punctaj față de anul trecut. Sport Team 
București rămâne cel mai bine clasată academie privată cu activitate 
exclusivă de copii și juniori, același loc 6 ca în 2019, dar cu un punctaj 
mult mai bun.
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CLASIFICAREA ACADEMIILOR

Cum se punctează academiile

Procedura de evaluare acoperă 7 domenii fundamentale pentru 
performanța în fotbalul juvenil, fiecare cu mai multe categorii.

Fiecare categorie este evaluată pe o scară de la 1 la 4 puncte. În 
același timp, fiecare categorie are o pondere diferită la evaluarea 
totală. Scorul final depinde de evaluarea tuturor categoriilor din 7 
domenii, calculul final ținând cont atât de ponderea fiecărei categorii, 
cât și a domeniului general în scorul total.

Iată cele 7 domenii și ponderea lor la total (100%), fiecare 
academie putând obține maximum 100 de puncte:

1. STRATEGIE ȘI FILOZOFIE 10,6 %
2. ECHIPE ȘI JUCĂTORI 12,1%
3. STAFF TEHNIC 19,4%
4. STAFF SUPORT   6,8%
5. ANTRENAMENTE ȘI MECIURI   9,7%
6. INFRASTRUCTURĂ ȘI FACILITĂȚI 20,8%
7. REZULTATE 20,6%

Despre clasificarea academiilor

Pentru Federația Română de Fotbal, dezvoltarea fotbalului la 
nivel de copii și juniori prin îmbunătățirea activității academiilor și 
creșterea standardului competițiilor reprezintă un obiectiv strategic. 
Investirea în centre de copii și juniori oferă oportunitatea ideală 
pentru descoperirea tinerelor talente care, integrate în sistemul 
competițional adecvat, contribuie direct la dezvoltarea fenomenului 

fotbalistic și oferă rezultatele sportive ale echipelor naționale pe care 
le doresc toți românii.

Clasificarea introdusă în fotbalul juvenil românesc se bazează 
pe criterii clare, evaluate pe o scară de la 1 la 4, și va duce atât la 
dezvoltarea pepinierelor fotbalistice, conferindu-le acestora reputația 
necesară pentru noi surse de finanțare, cât și la lărgirea bazinului de 
selecție în cadrul comunităților, fixând premisele performanței pe 
termen lung.

OBIECTIVELE PROIECTULUI

    Creșterea permanentă a nivelului fotbalistic din România prin 
dezvoltarea asistenței în formare și competiție pentru cei mai 
tineri jucători

    Asigurarea standardelor de calitate la nivel de management și 
sportiv pentru cluburi astfel încât părinții să poată opta pentru cel 
mai bun cadru adaptat talentului copiilor

    Îmbunătățirea continuă a infrastructurii fotbalistice la nivelul 
cluburilor pentru a furniza jucătorilor și spectatorilor facilități de 
nivel înalt

    Consolidarea integrității și creșterea nivelului calitativ al 
competițiilor de copii și juniori organizate de FRF

    Fixarea unui reper la nivel de personal tehnic și administrativ, 
infrastructură, facilități sportive, rezultate și educație pentru 
academiile din România
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CIFRE 
SPECTACULOASE 
ÎN DEZVOLTAREA 
FOTBALULUI 
JUVENIL
Ripensia e clubul cu creșterea cea 
mai mare, FC Viitorul rămâne lider 
național iar Sport Team, cel mai 
bine clasată academie privată cu 
activitatea exclusivă de copii și 
juniori

FOTBAL IN PANDEMIE

Din cele 58 de academii clasificate în 2019 care au solicitat clasificarea 
și în 2020, doar 13 au obținut punctaj mai mic decât anul precedent, în 
vreme ce 45 au obținut punctaj mai bun. Practic, un procent de 78% din 
academii au evoluat la nivel calitativ.

Creștere punctaj Academie

46,9 p RIPENSIA TIMIȘOARA

35,7  p SEPSI OSK SF. GHEORGHE

35,3 p CAMPIONII FC ARGEȘ

35,1 p ACADEMICA CLINCENI

34,9 p ASTRA GIURGIU

33,2 p CSJ ȘTIINȚA U CRAIOVA

32,2 p LPS SUCEAVA

24,6 p ASU POLI TIMIȘOARA

23,7 p PETROLUL PLOIEȘTI

23,1 p CFR CLUJ

TABEL / TOP 10 ACADEMII - PUNCTAJ 2020 VS 2019 

CREȘTERE CALITATIVĂ CU 23% LA LIGA 1

CREȘTERE CALITATIVĂ CU 40% LA LIGA 2

74,7
este punctajul mediu obținut de 
academiile cluburilor de Liga 1 
(sezon 2020/21), față de doar 60,7 în 
clasificarea de anul trecut.

63,9
este punctajul mediu obținut de 
academiile cluburilor de Liga 2 
(sezon 2020/21), față de doar 645,6 în 
clasificarea de anul trecut.
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CUPA ROMANIEI

Sepsi, club înființat în 2011, a atins cea mai importantă performanță 
în această competiție prin accederea în finală. Le-a eliminat în această 
ediție din Cupa României pe: Ripensia Timișoara (4-1), Astra (4-2), FC 
Petrolul (1-0) și CSM Poli Iași (5-1, 3-0).

De partea cealaltă, FCSB a jucat din nou finala după o pauză de 
5 ani. În 2015, echipa condusă atunci de Costel Gâlcă o învingea pe 
Universitatea Cluj, scor 3-0, și reușea eventul. În actuala ediție, roș-
albaștrii au eliminat pe: Metaloglobus (2-0), Universitatea Cluj (1-0), 
Hermannstadt (2-1) și Dinamo (3-0, 1-0).

Singurul gol al meciului a venit destul de târziu, în minutul 65, după 
o serie de greșeli ale apărării ardelenilor și după un carambol în care 
Dennis Man a apărut inspirat pentru a trimite mingea în poartă din 2 
metri.

Rămași și în inferioritate numerică, elevii lui Leo Grozavu nu au avut 
puterea să egaleze. Formația din Sfântu Gheorghe nu a reușit să pună 
probleme, terminând meciul fără șut pe poartă. 

FCSB A CÂȘTIGAT TROFEUL 
DUPĂ O PAUZĂ DE 5 ANI!
FCSB s-a impus cu 1-0 în finala disputată contra lui Sepsi și a câștigat 

Cupa României. Unicul gol al meciului a fost reușit de Dennis Man

Înaintea fluierului de start a fost ținut un minut de reculegere în 
memoria tuturor românilor care și-au pierdut viața de la începutul 
pandemiei, dar și în memoria fostului președinte CCA, Dan Petrescu. 
Momentul a fost urmat de aplauze pentru toți eroii din linia întâi, cărora le-a 
fost dedicat și un banner: FINALA CUPEI se joacă azi pentru voi. În pandemie 
și totdeauna, EROI!

FINALĂ DEDICATĂ CELOR DIN LINIA ÎNTÂI

Astfel, FCSB a triumfat din nou în Cupa României, primul trofeu după 
o pauză de 5 ani!

SEPSI - FCSB 0-1

A marcat: Man (65)

Sepsi: 33. Niczuly - 88. Dimitrov (14. Diaz, 75), 29. Bouhenna-cpt., 
4. Tincu, 96. Ștefan - 13. Deaconu, 8. Vașvari, 23. Achahbar (6. Celea, 
83) - 27. Carnat (10. L. Fulop, 46), 25. Karanovic (18. Safranko, 46), 11. 
Ștefănescu (99. Csiszer, 75). 
Antrenor: Leontin Grozavu.
FCSB: 99. Vlad - 2. Crețu, 17. Iul. Cristea, 4. Miron, 3. Panțîru (28. 
Pantea, 90) - 27. Olaru (11. Moruțan, 46), 23. Ov. Popescu, 20. Vînă (19. 
Ad. Petre, 46) - 98. Man, 10. Fl. Tănase, 7. Fl. Coman (25. Perianu, 90+3). 
Antrenor: Anton Petrea.
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Campania #CupaVineLaTine a însemnat aventură și pasiune, 
nostalgie și emoție, iar împreună i-am parcurs episoadele până azi, 
înaintea marii finale a Cupei României! 

Echipa FRF și sponsorii Cupei României, Kaufland, Casa Pariurilor, 
Timișoreana și Cris-Tim, vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi în 
povestea din acest an. 

#CupaVineLaTine a însemnat:
    11 episoade video, reportaje și interviuri, realizate în 9 orașe: 

Timișoara, Sibiu, București, Bocșa, Ploiești, Cugir, Târgu Mureș, 
Suceava și Reșița. Am străbătut împreună aproape 5.000 de 
kilometri!

    Un prim 11 alcătuit din jurnaliști de marcă precum Dumitru Graur, 
suporteri câștigători ai concursurilor organizate de FRF și sponsorii 
Cupei României, foști antrenori de prestigiu, de la Jackie Ionescu la 
Viorel Hizo, și foști jucători de renume, de la Dorinel Munteanu la 
Dorin Goian. Toți au primit vizita trofeului!

    Ambasadori speciali au acceptat provocarea noastră și au purtat 
cu emoție Cupa României prin țară și le mulțumim pentru emoția 
împărtășită cu fanii lui Miodrag Belodedici, Jean Vlădoiu, Lucian 
Sănmărtean, Mihai Stoichiță și Adrian Ilie.

Sunt antrenori de poveste care au construit istoria fotbalului nostru, 
fără să poată cuceri Cupa României. Sunt jucători emblematici care au 
bucurat generații de români, dar fără să ridice acest trofeu. Jurnaliști 
marcanți care au trăit alături de Cupă în momentele ei importante.

Și, mai mult decât orice, SUPORTERI care au fost pe stadioane la 
marile finale, privind trofeul din depărtare, cu pasiunea lor inegalabilă, 
dar fără să îl atingă vreodată. Alături de fani tineri, pentru care finala din 
acest an a Cupei ar fi fost prima pe stadion, dar fotbalul încă mai are de 
așteptat suporterii în arene, pentru un timp.

Pentru toți aceștia și pentru bucuria tuturor românilor de a descoperi 
aceste povești minunate, CUPA VINE LA TINE!

UN PRIM 11 PENTRU CUPA ROMÂNIEI

Echipa FRF, împreună cu personalități fotbalistice și sponsorii 
competiției, a alcătuit un prim 11 din suporteri înfocați, mari jucători 
care au visat la trofeu fără să îl poată cuceri, antrenori legați de povestea 
minunată a Cupei. Pentru că toți, împreună, scriem în fiecare an această 
poveste!

Începând cu 10 iulie 2020, trofeul Cupei României a ajuns în fiecare zi 
la unul din cei care formează primul 11, însoțit de un ambasador FRF.

Suporterii s-au înscris și au împărtășit poveștile lor legate de Cupa 
României pe platforma dedicată, primind cu emoție vizita trofeului adus 
de ambasador!

De-a lungul a două săptămâni, 
până la finala Cupei României 2020, 
prin campania #CupaVineLaTine 
am descoperit împreună povești 
impresionante ale antrenorilor, 
jucătorilor, jurnaliștilor și 
suporterilor, toți aceștia primind 
trofeul acasă

Articol de Gabriel Berceanu

CUPA VINE 
LA TINE, 
UN SUCCES!
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Pentru al treilea sezon consecutiv, CFR Cluj este campioana României, după ce a 
reușit să câștige finala Ligii 1 cu Universitatea Craiova, scor 3-1

CFR CLUJ, 
LA AL TREILEA 
TITLU 
CONSECUTIV!

După 2-0 în tur, pe teren propriu, dâmbovițenii 
au obținut la Mioveni un rezultat de egalitate, 1-1, 
suficient pentru a își păstra locul în Liga 1

CHINDIA S-A IMPUS ÎN 
BARAJUL CU CS MIOVENI 
ȘI VA CONTINUA ÎN LIGA 1

Având în vedere imposibilitatea finalizării sezonului pe teren, Comitetul 
Executiv al FRF a decis ca Universitatea Craiova și CFR să-și dispute titlul 
în meciul de la Craiova, în ultima rundă a play-off-ului. În aceste condiții, 
partida de la Craiova nu se putea încheia la egalitate, iar învingătoarea 
urma să reprezinte România în viitoarea ediție a Ligii Campionilor. Nu a fost 
însă nevoie de prelungiri și penalty-uri pentru desemnarea campioanei, 
întrucât CFR Cluj a reușit să se impună în 90 de minute și să cucerească din 
nou titlul.

CS Mioveni a prins in extremis locul de baraj și a sperat că va reuși să 
promoveze în duelul cu Chindia Târgoviște. În tur, la Ploiești, dâmbovițenii 
nu le-au dat nicio șansă argeșenilor și s-au impus cu 2-0, golurile fiind 
reușite de Bic și Ivancic.

Chiar dacă nu au pus probleme, jucătorii de la Mioveni au promis că vor 
ataca promovarea în retur. Au început bine meciul de pe teren propriu și au 
condus din minutul 7, după reușita lui Herghelegiu. Argeșenii au continuat 
să pună presiune și și-au mai creat câteva ocazii, dar în prelungirile primei 
reprize același Ivancic, care marcase și în tur, a adus egalarea pe tabelă. 

În repriza secundă nu s-a mai întâmplat nimic notabil și, astfel, Chindia 
va fi în Liga 1 și în sezonul 2020/21.

CHINDIA TÂRGOVIȘTE - CS MIOVENI 2-0
Au marcat: Bic (14), Ivancic (74)
CHINDIA: Aioani - Martac, Benga, Dinu, Dumitrașcu - Rață, Bic - 

Universitatea Craiova a fost cea care a deschis scorul prin Nistor, care, în 
minutul 9, l-a învins pe Arlauskis cu un șut de la distanță. CFR Cluj a revenit 
în joc înainte de pauză. Specialiștii fazelor fixe au recidivat, iar Vinicius a 
egalat în minutul 36 cu o lovitură de cap.

După pauză, o eroare în defensiva Craiovei i-a permis lui Boli să înscrie, 
tot cu capul, pentru 2-1. Iar în minutul 77, Ciprian Deac a marcat din 
penalty golul care a stabilit scorul final.

CFR Cluj a învins cu 3-1 și a sărbătorit la final cucerirea unui nou titlu de 
campioană a României.

Neguț (Florea, 58), Yameogo, Șerban (Ivancic, 38) - Berisha (Mihai, 79). 
Antrenor: Emil Săndoi. 
CS MIOVENI: Croitoru - Alexe, Gherghe, Burnea, Beța (Stoica, 
71) - Anghelina (Costin, 78), Șerban - Ișfan (Massaro, 38), Herghelegiu 
(Coșereanu, 71), Rădescu - Balint (Măzărache, 78). Antrenor: Claudiu 
Niculescu.

CS  MIOVENI - CHINDIA TÂRGOVIȘTE 1-1
Au marcat: Herghelegiu (7) / Ivancic (45+1)
CS MIOVENI: Croitoru - Ghiță, Beța, Burnea (Gherghe, 60), Alexe - 
Rădescu, M. Șerban (Hergheligiu, 2), R. Costin, Coșereanu (Măzărache, 56) 
- Anghelina (Ișfan, 60), Balint. Antrenor: Claudiu Niculescu.
CHINDIA: Aioani - Martac, Benga, Dinu, Dumitrașcu - Rață (L. Mihai, 
90+1), Bic (C. Barbu, 90+1) - Ivancic, Yameogo (Pițian, 90+1), A. Șerban 
(Neguț, 63) - Florea (Berisha, 83). Antrenor: Emil Săndoi.
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LIGA 1

Pe lângă cele 30 de runde din sezonul regular, sistemul conține și o a doua etapă: Play-off cu 
6 echipe care vor juca tur-retur și Play-out cu 10 echipe care vor juca doar un meci între ele, după 
modelul implementat în sezonul 2019-2020 în Play-off-ul de la Liga 2.

Deoarece în Play-out vor fi doar 9 jocuri, cinci echipe vor juca un meci în plus pe teren propriu. 
În următoarele trei sezoane (2020-2021, 2021-2022, 2022-2023) vor retrograda direct echipele 
ce vor termina Play-out-ul pe locurile 9 și 10, iar locurile 7 și 8 vor disputa un baraj de menținere/
promovare în Liga 1 în dublă manșă (tur-retur) cu ocupantele locurilor 4, respectiv 3, din Liga 2.

Șansa de a ajunge în Europa din Play-out

Pentru ca toate meciurile din Play-out să aibă miză sportivă, se va juca o finală între locul 1 
şi locul 2 din grupa de Play-out. Câștigătoarea va avea șansa unui joc împotriva echipei clasate 
pe ultimul loc care permite participarea în Europa, pentru a stabili echipa care va juca în UEFA 
Conference League.

Comitetul de Urgență al 
Federației Române de 
Fotbal a aprobat la data 
de 6 august modificarea 
sistemului competițional 
la Liga 1. Decizia a fost 
validată de Comitetul Executiv 
pe 18 august și, astfel, începând din 
sezonul viitor, 2020-2021, în Liga 1 vor 
evolua 16 echipe

UN NOU SISTEM 
COMPETIȚIONAL 
PENTRU LIGA 1 
DIN 2020-2021
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CFR CLUJ S-A 
CALIFICAT ÎN TURUL 
2 PRELIMINAR AL 
LIGII CAMPIONILOR

Pe 19 august, campioana României 
s-a impus cu 2-0 în Malta, în fața 
formației Floriana, și așteaptă duelul 
cu Dinamo Zagreb

CFR a debutat timid în Liga Campionilor. Nu a reușit să își creeze nicio 
ocazie în prima repriză a partidei din Malta, cu Floriana. Ciprian Deac a fost 
cel mai activ fotbalist al clujenilor în prima parte, însă mingile trimise de 
el în careul advers nu și-au atins ținta. Golul putea să vină totuși până la 
pauză, dar Rondon a șutat modest în prelungirile primei părți.

La reluare, CFR a arătat mult mai bine și a reușit să deschidă scorul prin 
Mike Cestor, care a reluat în plasa adversă mingea trimisă de Pereira. Odată 
cu golul, clujenii s-au relaxat, iar gazdele au prins curaj și au pus presiune la 
poarta lui Bălgrădean, cel care a avut o intervenție importantă în minutul 
78. Golofca a fost cel care a adus liniștea în tabăra clujeană. A marcat 
pentru 2-0 și pentru campioana României urmează duelul cu Dinamo 

Zagreb, confruntare ce va avea loc într-o singură manșă, pe 25/26 august, 
pe teren propriu, potrivit tragerii la sorți.

CINE ESTE DINAMO ZAGREB (CROAȚIA)

Cu 21 de titluri din 29 posibile în campionatul Croației, Dinamo este 
echipa numărul unu a țării, fondată în 1911 și de 9 ori campioană și a 
Iugoslaviei

Are un lot cotat de transfermarkt la 93,95 milioane euro, în care 
portarul Livakovic și atacantul Petkovic sunt cotați la peste 10 milioane 
de euro. Alți jucători reprezentativi sunt croații Orsic, Moro, Ivanusec, 
macedoneanul Ademi, bosniacul Gojac, francezul Teophile-Catherine sau 
polonezul Kadzior.

Ivo Pinto, fundașul dreapta portughez care a jucat în sezonul 2012/13 
la CFR Cluj este legitimat la Dinamo Zagreb, sezonul precedent fiind 
împrumutat la Famalicao (Portugalia).

Din 7 iulie 2020, antrenor este croatul Zoran Mamic (48 ani), fost 
tehnician la Al Ain, Al Nassr și Al Hilal, după ce a pregătit în 2013-2016 tot 
pe Dinamo Zagreb.

Sezonul precedent, Dinamo Zagreb a jucat în grupele Ligii Campionilor, 
terminând pe ultimul loc din grupa cu Manchester City, Șahtior Donețk și 
Atalanta. A ajuns aici eliminând Saburtalo Tbilisi (Georgia), Ferencvaros 
(Ungaria) și Rosenborg (Norvegia).
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CU ELE NE DUELĂM ÎN EUROPA LEAGUE
Luni, 10 august, tragerea la sorți UEFA a 
oferit adversarii reprezentantelor României 
în turul I preliminar Europa League. Cele 
trei partide se vor disputa pe 27 august, 
într-o singură manșă

CUPE EUROPENE

    Club fondat în 1958, a câștigat de 4 ori campionatul Armeniei după ’90, ultima dată în 2013. O prezență constantă în cupele 
europene, nu a disputat totuși niciodată mai mult de două tururi într-o ediție, eliminând doar echipe din Georgia, San Marino, Kazahstan, 
Muntenegru și Bosnia-Herțegovina.

    Sezonul precedent a terminat în Armenia faza regulară a competiției pe locul 6 din 10 echipe, ocupând ultimul loc de play-off. Finalmente 
s-a clasat pe locul 4, ultimul pentru Europa League.

    Antrenor din 23 iulie 2020 este Tigran Davtyan (42 ani), fost jucător al clubului, care în trecut a mai antrenat doar echipa secundă a lui 
Shirak.

    Lotul este cotat de transfermarkt.de la 2,15 milioane euro și în el se regăsesc doi fotbaliști de origine ivoriană și un jucător de origine 
nigeriană.

FCSB vs. Shirak Gyumri (Armenia)

    Club fondat în 1936, cu o arenă “Mikheil Meskhi” de 27.223 de locuri, nu a câștigat niciodată titlul de campioană a Georgiei din 1990 până 
azi, dar se poate mândri cu trei Cupe.

    Sezonul 2019 a încheiat pe locul 4 din 10 echipe ale primei ligi, la 20 de puncte de campioana Dinamo Tbilisi și la 15 puncte de locul 3. A 
disputat finala Cupei Georgiei, pe care a pierdut-o, 1-3 cu Saburtalo Tibilisi.

    Sezonul 2020 este în desfășurare în Georgia, echipa având doar 9 puncte după 8 meciuri disputate.
    A participat în 6 ediții ale cupelor europene, fiind eliminată de fiecare dată în primul tur.
    Din 6 iulie 2020, antrenor este Giorgi Chiabrishvili (40 ani), fost tehnician la alte echipe din prima ligă georgiană și selecționer U21 al 

Georgiei.
    Lotul este cotat pe transfermarkt.de la 4,3 milioane de euro și îl are ca vedetă pe Vato Arveladze, mijlocaș de 22 de ani întors de la 

Korona Kielce (Polonia), nepotul lui Șota Arveladze, fost mare jucător georgian.

Universitatea Craiova vs. FC Lokomotive Tbilisi (Georgia)

    Echipa din localitatea Shymkent a fost fondată în 1949 și dispută meciurile pe teren propriu pe arena Khazymukan Munaitpasov 
(20.000 locuri).

    În sezonul 2019 a terminat pe locul 3 în campionat, la 4 puncte de liderul Astana, cea mai bună clasare din 2000 până azi, obținută 
anterior și în 2002 și 2017. Sezonul intern 2020 este în curs de desfășurare, echipa are 4 puncte după 4 meciuri disputate.

    În lotul cotat de transfermarkt.de la 12,4 milioane euro se află mai mulți stranieri, printre care sud-africanul May Mahlangu, fost 
jucător la Dinamo București, belgianul Badibanga, senegalezul Diakhate și vârful brazilian Joao Paolo, cu cea mai mare cotă de piață din 
lot.

    Antrenor, încă din 2018, este fostul internațional georgian Kakhaber Tskhadadze (51 de ani), fost selecționer al Georgiei în perioada 2015-
2016.

FC Botoșani vs. FC Ordabasy (Kazahstan)



Ultimele 3 meciuri din acest sezon s-au disputat de la aceeași oră. 
Și au stabilit campioana, echipele promovate și reprezentanta Ligii 2 
la baraj.

În primele 45 de minute, UTA a reușit să deschidă scorul în 
deplasarea de la FC Argeș. Alexandru Ioniță a transformat cu un șut 
puternic pe centru lovitura de la 11 metri obținută de Pușcaș.

Iar la Mioveni, gazdele au marcat rapid prin Ișfan, în minutul 5, 
înainte de Arnăutu să egaleze pentru Petrolul, în minutul 39, cu o 
lovitură de cap.

În Regie, Rapid și Turris încheiau prima parte la egalitate, scor 0-0. 
Astfel, la pauză, UTA și Mioveni erau promovate, în timp ce locul la 
baraj era ocupat de FC Argeș.

Dar repriza secundă a schimbat ierarhia! FC Argeș a egalat pe UTA, 
Petrolul a preluat conducerea la Mioveni și a ajutat-o pe Turris, care a 
marcat și ea pe terenul Rapidului.

Înaintea ultimei faze din partida Rapid - Turris, în minutul 90+5, 
UTA era campioană, formația din Turnu Măgurele promovată de pe 
locul 2, iar FC Argeș, care căuta în continuare golul promovării, se afla 
pe locul 3.

Rapid a marcat în urma unei lovituri libere din marginea careului 
și a eliminat-o definitiv pe Turris din lupta pentru un loc în Liga 1. 
Astfel, FC Argeș va merge direct în prima divizie, iar CS Mioveni a 

revenit pe o poziție care îi va permite să evolueze la baraj.
UTA Arad a câștigat Liga 2 și, la finalul partidei de la Pitești, 

jucătorii și staff-ul au primit trofeul acordat campioanei.

Rezultatele din ultima etapă

    Campionii FC Argeș - UTA Arad 1-1 (Răzvan Matiș 53 / 
Alexandru Ioniță 40-pen.)

    Fotbal Club Rapid - Turris-Oltul 1-1 (Amir Jorza 90+5 / Adrian 
Voicu 60)

    CS Mioveni - FC Petrolul 1-2 (Mihai Ișfan 5 / Sergiu Arnăutu 39, 
Andrei Răuță 58)

UTA ARAD E CAMPIOANĂ 
ÎN EȘALONUL SECUND!
Liga 2 a avut parte de un final palpitant, situația la 
vârf fiind stabilită în ultima etapă și la ultima fază 
a play-off-ului de promovare

Clasament final play-off Liga 2 2019/20
UTA Arad 5 1 2 2 8-8 30

Campionii FC Argeș 5 2 2 1 7-6 27

CS Mioveni 5 2 1 2 5-6 27

Turris-Oltul 5 1 3 1 5-5 26

FC Petrolul 5 1 3 1 4-4 25

Fotbal Club Rapid 5 1 3 1 4-4 25
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Acestea s-au alăturat echipelor CS Aerostar Bacău şi U Craiova 1948 
SA care au obținut dreptul de a evolua în Liga 2 datorită avansului 
pe care l-au avut în fruntea clasamentului la momentul îngheţării 
competiţiei Liga 3 din cauza pandemiei COVID-19.

Unirea Slobozia a mai bifat un 2-0

Dacă în meciul tur a ratat un penalty pentru echipa sa, învingătoare 
la Călărași cu 2-0, Constantin Toma s-a revanşat din plin în returul cu 
Mostiştea Ulmu. Decarul ialomiţenilor a avut două şanse de a marca de la 
punctul cu var şi nu a mai ratat ţinta de această dată, valorificându-le pe 
ambele. Primul penalty a fost transformat în minutul 15. La cinci minute 
de la reluare, Vlad Suciu a scos şi el un “11 metri”. În urma a două victorii 
cu acelaşi scor, Unirea 04 Slobozia a obţinut promovarea în al doilea 
eşalon, acolo unde revine după cinci ani de la ultima participare.

CSM Slatina a învins din nou la limită, după un penalty 
ratat

După victoria cu 1-0 de la Bucureşti, elevii lui Mihai Ianovschi au 

În meciurile retur din cadrul barajului pentru promovarea în Liga 2, 
Unirea 04 Slobozia, CSM Slatina şi ACS Fotbal Comuna Recea au obţinut dreptul 
de a evolua în sezonul viitor al competiţiei şi au confirmat participarea conform 

procedurii de înscriere

TREI ECHIPE NOI PRIN BARAJ, 
DOUĂ AU PROMOVAT DIRECT!

LIGA 2

avut emoţii în retur, deşi oaspeţii au fost lipsiţi de aportul unui om de 
bază, portarul Răduţă, devenit indisponibil. Căpitanul Vasile Gheorghe 
a ratat un penalty în ultimul minut al primei reprize, dar totul a părut 
că va fi bine după golul lui Manea din minutul 61. Eliminarea lui Vlada 
(72) pentru cumul de galbene le-a reaprins speranţele oaspeţilor, însă 
superioritatea numerică nu s-a concretizat şi pe tabelă, iar slătinenii au 
fost cei care au făcut pasul spre Liga 2.

Recea a dat lovitura la loteria penalty-urilor

Gazdele de duminică ale derby-ului maramureşean pentru 
promovarea în Liga 2 au deschis scorul destul de repede prin Mărieş (10). 
Batin a readus zâmbetul pe buzele băimărenilor după ce iniţial a ratat 
un penalty, dar a fost atent pe fază şi a băgat în poartă balonul respins 
de Bota (33). Fluierul de final al primei reprize a consemnat scorul de 
2-1 pentru Comuna Recea, după ce Oiţă a înscris din careul mic (45+1). 
Repriza secundă nu a mai adus schimbări pe tabela de marcaj. Pentru că 
în tur fusese același scor, dar pentru Minaur, s-a ajuns la prelungiri şi în 
cele din urmă la lovituri de departajare, unde Comuna Recea a obţinut 
promovarea.
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În ediția 2020/2021, ce va debuta la data de 29 august, echipele 
participante vor juca fiecare cu fiecare o singură dată în sezonul regular, 
urmând ca apoi să fie repartizate, pe baza clasamentului, în cea de-a 
doua fază a competiției, play-off sau play-out.

LIGA 2

Comitetul Executiv al FRF a validat 
în ședința din 18 august noul format 
competițional al Ligii 2

SEZON REGULAR + 
PLAY-OFF ȘI PLAY-
OUT PENTRU NOUA 
EDIȚIE A LIGII 2!

Sistemul din play-off

La fel ca în ediția recent încheiată, primele 6 clasate își vor disputa 
locurile de promovare într-un play-off. De această dată, partidele se vor 
juca tur-retur, rezultând astfel încă 10 meciuri pentru fiecare formație.

La finalul play-off-ului, primele două clasate vor promova direct în 
Liga 1, în timp ce ocupantele locurilor 3 și 4 vor disputa un meci de baraj 
cu locurile 8 și 7 din play-out-ul Ligii 1.

Sistemul din play-out

Echipele din play-out-ul ediției 2020-2021 a Ligii 2 vor fi împărțite 
în două grupe.
    Grupele A și B din play-out vor avea câte 7 echipe. Se va disputa un 

singur joc între participante.
    Din ambele grupe vor retrograda locurile 6 și 7.
    Cele două formații de pe locul 5 în cele două grupe vor juca un baraj 

pentru menținerea în Liga 2.
Dacă se retrag echipe în timpul sezonului regular, numărul de 

retrogradate se va micșora corespunzător, însă împărțirea în cele două 
grupe se va face în același mod, luând în considerare locurile echipelor 
retrase ca fiind ultimele.

Modificare ROAF în ceea ce privește barajul de 
menținere/promovare în Liga 1

Odată cu schimbarea sistemului competițional, în cadrul ședinței 
Comitetului Executiv de azi, s-a modificat și art. 29, pct. 2.1. din ROAF.
    În toate cazurile în care o echipă situată pe loc promovabil sau care dă 

dreptul la barajul de promovare nu deține licență pentru Liga 1 sau 
nu îndeplinește cerințele statutare și regulamentare de participare în 
Liga 1, locul respectiv va fi ocupat de următoarea echipă, cel mai bine 
clasată, din Liga 2 ce îndeplinește condițiile de participare în Liga 1.

    Dacă în situația mai sus descrisă nu sunt suficiente echipe din play-off 
care să îndeplinească condițiile de participare în Liga 1, locurile 
vacante, promovabile sau care dau dreptul la barajul de promovare, 
vor fi ocupate de echipele din play-out-ul Ligii 2, astfel:

• Dacă este un singur loc vacant, atunci echipele situate pe locurile 
1 în cele 2 grupe de play-out ale Ligii 2 vor disputa un baraj tur-
retur pentru ocuparea respectivului loc.

• Dacă sunt două locuri vacante atunci fiecare echipă situată pe 
primul loc în fiecare grupă din play-out-ul Ligii 2 va beneficia de 
câte un loc.

• Dacă este doar un loc vacant și doar una dintre echipele situate 
pe locul 1 în cele două grupe de play-out ale Ligii 2 îndeplinește 
condițiile de participare în Liga 1, atunci aceasta din urmă va 
ocupa locul promovabil sau care dă dreptul la participarea la 
barajul pentru menținerea/promovarea în Liga 1.

• Dacă niciuna dintre echipele situate pe locul 1 în cele două grupe 
de play-out al Ligii 2 nu îndeplinește condițiile de participare în 
Liga 1, principiile de mai sus vor fi aplicabile echipelor situate pe 
locul al 2-lea și așa mai departe.

• Dacă există 2 locuri vacante conform celor de mai sus, și doar 
o echipă din cele situate pe primul loc în grupele de play-out 
ale Ligii 2 îndeplinește condițiile de participare în Liga 1, atunci 
aceasta va obține unul dintre cele două locuri vacante, urmând 
ca pentru cel de-al doilea loc să se dispute un baraj tur-retur între 
echipele clasate pe locul al doilea în cele două grupe de play-out 
ale Ligii 2.

    În mod similar, se vor aplica aceleași reguli și în cazul în care rămân 
locuri vacante în Liga 2 ca urmare a neîndeplinirii de către unele 
cluburi a condițiilor de participare în Liga 2 (de ex. neobținerea 
certificării).
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PROMOVARE  

    Primele două clasate din fiecare serie vor disputa un baraj în dublă 
manșă, astfel:
• B1: Locul 1, Seria 1 v Locul 2, Seria 2
• B2: Locul 1, Seria 2 v Locul 2, Seria 1
• B3: Locul 1, Seria 3 v Locul 2, Seria 4
• B4: Locul 1, Seria 4 v Locul 2, Seria 3
• B5: Locul 1, Seria 5 v Locul 2, Seria 6
• B6: Locul 1, Seria 6 v Locul 2, Seria 5
• B7: Locul 1, Seria 7 v Locul 2, Seria 8
• B8: Locul 1, Seria 8 v Locul 2, Seria 7
• B9: Locul 1, Seria 9 v Locul 2, Seria 10
• B10: Locul 1, Seria 10 v Locul 2, Seria 9

    Învingătoarele acestor jocuri se vor duela între ele, tur-retur, pe 
baza următoarei împerecheri:
• Învingătoarea B1 v Învingătoarea B2
• Învingătoarea B3 v Învingătoarea B4
• Învingătoarea B5 v Învingătoarea B6
• Învingătoarea B7 v Învingătoarea B8
• Învingătoarea B9 v Învingătoarea B10

    Cele 5 câștigătoare vor obține dreptul de a evolua în sezonul 2021-
2022 al Ligii 2.

RETROGRADARE  

    Ultimele două clasate din fiecare serie împreună cu echipa de pe 
locul 8 cu cea mai slabă linie de clasament.

COMPLETAREA SERIILOR  

În conformitate cu prevederile regulamentului de baraj pentru 
promovarea în Liga 3, ediția 2020-2021, câștigătoarele celor 14 
mini-grupe de baraj în trei au obținut promovarea în al treilea 
eșalon. Astfel, ACS Bradu Borca, CS Dante Botoșani, CSM Satu Mare, 
CS Progresul Șomcuța Mare, CS Unirea Ungheni 2018, CSM Corona 
Brașov, ACS Progresul Ezeriș, CS Avântul Periam, ACS Voința Budeasa, 
CSO Petrolul Potcoava, ACSM Oltenița, CSA Steaua București, ACS 
Sportul Chișcani, CS Gloria Albești și-au câștigat dreptul de a evolua în 
Liga 3.

Urmare atât a deciziei Comitetului de Urgență al FRF din 11 
mai 2020, care arată că “prin excepție de la prevederile art. 18 alin 
1 lit. a din ROAF, locurile vacante în Liga 3 (maximum 7 locuri) 
vor fi completate cu cel mai bine clasate echipe de pe locul 2 în 
mini-grupele participante la barajul de promovare în Liga 3”, cât și 
a deciziei Comitetului Executiv al FRF din 25 iunie 2020, echipele 
promovate de pe locul secund (pe locurile vacante) sunt CSO Plopeni, 
CS Avântul Valea Marului, CSM Râmnicu Sărat, CS Sportul 2007 
Șimleu Silvaniei, CS Măgura Cisnădie, CS Ocna Mureș, AS FC Bărăganul 
Ciulnița.

Locurile disponibile vor fi completate în urma cererilor de înscriere 
furnizate de cluburile din Liga 1 și Liga 2, care doresc să activeze 
în eșalonul al treilea cu echipa secundă, și cele ale cluburilor din 
Liga Elitelor. În cazul în care vor rămâne locuri vacante, acestea vor 
fi distribuite următoarelor cele mai bine clasate formații din mini-
grupele de baraj.

După 2-0 în tur, pe teren propriu, dâmbovițenii au obținut la Mioveni un rezultat de 
egalitate, 1-1, suficient pentru a își păstra locul în Liga 1

UN  NOU FORMAT COMPETIȚIONAL PENTRU 
SEZONUL 2020/21!
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LIGA 3

REZULTATELE DIN MINI-GRUPELE DE BARAJ  

    Regiunea 1 - Grupa A - Stadion Municipal (Vaslui)
• CS Unirea Mircești (IS) - ACS Bradu Borca (NT) - 1-8 (1-7)
• CSO Siretul Dolhasca (SV) - CS Unirea Mircești (IS) - 1-1 (0-0), 

3-2 la penalty-uri 
• ACS Bradu Borca (NT) - CSO Siretul Dolhasca (SV) - 3-0 (2-0)

Clasament: 1. ACS Bradu Borca 6p (11-1), 2. CSO Siretul Dolhasca 
1p (1-4), 3. CS Unirea Mircești 1p (2-9)

    Regiunea 1 - Grupa B - Stadion CFR (Pașcani)
• CS Sporting Juniorul Vaslui (VS) -  CS Dante Botoșani (BT) - 1-2 

(1-0)
• AFCS Viitorul Curița (BC) - CS Sporting Juniorul Vaslui (VS) - 0-3 

(0-1)
• CS Dante Botoșani (BT) - AFCS Viitorul Curița (BC) - 2-0 (0-0)

Clasament: 1. CS Dante Botoșani 6p (4-1), 2. CS Sporting 
Juniorul Vaslui 3p (4-2), 3. AFCS Viitorul Curița 0p (0-5)

    Regiunea 2 - Grupa A - Stadion Municipal (Zalău)
• CSM Satu Mare (SM) - ACS FC Someșul Dej (CJ) - 0-0, 3-5 la 

penalty-uri 
• ACS CAO 1910 Oradea (BH) - CSM Satu Mare (SM) - 1-3 (0-1)
• ACS FC Someșul Dej (CJ)- ACS CAO 1910 Oradea (BH) - 1-2 (1-0)

Clasament: 1. CSM Satu Mare 4p (3-1), 2. ACS CAO 1910 Oradea 
3p (3-4), 3. ACS FC Someșul Dej 1p (1-2)

    Regiunea 2 - Grupa B - Stadion Olimpia (Satu Mare)
• Progresul Șomcuta Mare (MM) - CS Sportul 2007 Șimleu 

Silvaniei (SJ) - 2-0 (0-0)
• Județul Bistrița-Năsăud nu a avut reprezentantă.

Clasament: 1. Progresul Șomcuta Mare 3p (2-0), 2. CS Sportul 
2007 Șimleu Silvaniei 0p (0-2)

Regiunea 3 - Grupa A - Stadion Tineretului (Brașov)
• ACS Sepsi OSK Sfântul Gheorghe II (CV) - CS Unirea Ungheni 

2018 (MS) - 0-2 (0-0)
• CS Măgura Cisnădie (SB) - ACS Sepsi OSK Sfântul Gheorghe II 

(CV) - 4-0 (3-0)
• CS Unirea Ungheni 2018 (MS) - CS Măgura Cisnădie (SB) - 6-1 

(2-0)
Clasament: 1. CS Unirea Ungheni 2018 6p (8-1), 2. CS Măgura 
Cisnădie 3p (5-6), 3. ACS Sepsi OSK Sf. Gheorghe 2 0p (0-6)

    Regiunea 3 - Grupa B - Stadion Central (Ungheni)
• CSM Corona Brașov (BV) -  CS Gheorgheni (HR) - 16-0 (8-0)
• CS Ocna Mureș (AB) - CSM Corona Brașov (BV) - 0-5 (0-2)
• CS Gheorgheni (HR) - CS Ocna Mureș (AB) - 1-9 (0-5)

Clasament: 1. CSM Corona Brașov 6p (21-0), 2. CS Ocna Mureș 
3p (9-6), 3. CS Gheorgheni 0p (1-25)

    Regiunea 4 - Grupa A - Stadion Michael Klein (Hunedoara)
• CS Victoria Zăbrani (AR) - ACS Progresul Ezeriș (CS) - 1-1, 1-2 la 

penalty-uri 
• ACS Știința Turceni (GJ) - CS Victoria Zăbrani (AR) - 3-1 (1-0)
• ACS Progresul Ezeriș (CS) - ACS Știința Turceni (GJ) - 3-0 (1-0)

Clasament: 1. ACS Progresul Ezeriș 4p (4-1), 2. ACS Știința 
Turceni 3p (3-4), 3. CS Victoria Zăbrani 1p (2-4)

    Regiunea 4 - Grupa B - Stadion Voința (Lupac)
• CS Avântul Periam (TM) - CSM Jiul Petroșani (HD) - 3-0, rezultat 

stabilit în urma deciziei Comisiei de Disciplină.
• Județul Mehedinți nu a avut reprezentantă

    Regiunea 5 - Grupa A - Stadion Municipal (Râmnicu Vâlcea)
• ACS Unirea Tricolor Dăbuleni (DJ) - ACS Voința Budeasa (AG) - 0-4 

(0-1)
• ACS Roberto Ziduri (DB) - ACS Unirea Tricolor Dăbuleni (DJ) - 4-0 

(3-0)
• ACS Voința Budeasa (AG) - ACS Roberto Ziduri (DB) - 3-0 (2-0)

Clasament: 1. ACS Voința Budeasa 6p (7-0), 2. ACS Roberto 
Ziduri 3p (4-3), 3. ACS Unirea Tricolor Dăbuleni 0p (0-8)

    Regiunea 5 - Grupa B - Stadion Comunal (Valea Ursului)
• CSO Petrolul Potcoava (OT) - ACS Minerul Costești (VL) - 3-0, 

rezultat stabilit în urma deciziei Comisiei de Disciplină.
• Județul Teleorman nu a avut reprezentantă.

Clasament: 1. CSO Petrolul Potcoava 3p (3-0), 2. ACS Minerul 
Costești 0p (0-3)

    Regiunea 6 - Grupa A - Stadion Gloria (Buzău)
• ACSM Oltenița (CL) - ACS Viitorul Domnești (IF) - 1-0 (1-0)
• CSO Plopeni (PH) - ACSM Oltenița (CL) - 2-2 (0-1); 2-4 la 

penalty-uri 
• ACS Viitorul Domnești (IF) - CSO Plopeni (PH) - 0-1 (0-0)

Clasament: 1. ACSM Oltenița 4p (3-2), 2. CSO Plopeni 4p (3-2), 
3. ACS Viitorul Domnești 0p (0-2)

    Regiunea 6 - Grupa B - Stadion Vasile Enache (Modelu)
• CSA Steaua București (B) - CS Argeșul Mihăilești 2009 (GR) - 8-1 

(2-1)
• AS FC Bărăganul Ciulnița (IL) - CSA Steaua București (B) - 0-6 

(0-5)
• CS Argeșul Mihăilești 2009 (GR) - AS FC Bărăganul Ciulnița (IL) - 

nu s-a disputat.
Clasament: 1. CSA Steaua București 6p (14-1), 2. AS FC 
Bărăganul Ciulnița 0p (0-6), 3. CS Argeșul Mihăilești 2009 0p 
(1-8)

    Regiunea 7 - Grupa A - Stadion Muncipal (Râmnicu Sărat)
• CSL Victoria Gugești (VN) - CS Avântul Valea Mărului (GL) - 1-2 

(0-1)
• ACS Sportul Chișcani (BR) - CSL Victoria Gugești (VN) - 4-3 (2-1)
• CS Avântul Valea Mărului (GL) - ACS Sportul Chișcani (BR) - 0-0 

(0-0), 5-4 la penalty-uri
Clasament: 1. ACS Sportul Chiscani 4p (4-3), 2. CS Avântul 
Valea Mărului 4p (2-1), 3. CSL Victoria Gugești 0p (4-6)

    Regiunea 7 Grupa B - Stadion Oțelul (Galați)
• CS Gloria Albești (CT)  - CSM Râmnicu Sărat (BZ) - 0-0, 4-3 la 

penalty-uri
• Județul Tulcea nu a avut reprezentantă.

Clasament: 1. CS Gloria Albești 1p (0-0), 2. CSM Râmnicu Sărat 
1p (0-0)
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De la 3 ligi în 2014, două de senioare (Superliga și Liga 1) și una 
de junioare, vom avea începând cu sezonul 2020/2021 7 competiții 
dedicate fotbalului feminin: 3 ligi de senioare (L1, L2, L3) și 4 
competiții la nivel juvenil (U17, U15, U13, U11).

Tot începând cu noul sezon intră în vigoare și obligativitatea 
cluburilor de fotbal masculin din Liga 1 de a-și înscrie o echipă 
de fotbal feminin în Campionatul Național U15! Deși au avut 
posibilitatea încheierii unui protocol de colaborare cu echipele de 
fotbal feminin deja existente, majoritatea cluburilor au optat pentru 
varianta înființării 
unei echipe proprii.

Prin urmare, 
din cele 14 cluburi 
din Liga 1 masculin, 
10 și-au format 
propria secție de 
fotbal feminin: 
ACS Sepsi OSK 
Sfântu Gheorghe, 
Universitatea 
Craiova, AFC 
Botoșani, AFC 
Hermannstadt, 
FC Voluntari, SC 
Dinamo 1948, Gaz 
Metan Mediaș, AFC 
Astra, FC Academica 

Clinceni și AFC Chindia Târgoviște.
Celelalte 4 echipe, FCSB, Politehnica Iași, CFR Cluj și FC Viitorul, 

au încheiat protocoale de colaborare cu echipe de fotbal feminin. 
Pe lista cluburilor înscrise în Campionatul Național U15 feminin se 
regăsesc și cele două nou promovate, UTA Arad și FC Argeș, dar și o 
formație din Liga 2 masculin: Fotbal Club Rapid. 

Creșterea numărului de echipe din 2015 până în 
prezent

În urma centralizării 
cererilor de înscriere pentru 
sezonul 2020/2021, 144 de 
echipe, reprezentând 68 de 
cluburi, se vor afla la startul 
competițiilor. Comparativ cu 
anul 2014, când la start s-au 
aflat 43 de echipe (27 cluburi), 
numărul echipelor a crescut cu 
peste 200%. 

Dezvoltarea fotbalului 
feminin continuă și prin 
programele de dezvoltare 
UEFA, precum Playmakers 
(dedicat fetelor între 5 și 8 ani) 
și Fotbal și Feminitate (pentru 
categoriile de vârstă U13 și 
U15).

CUM SE DEZVOLTĂ 
FOTBALUL FEMININ 

ROMÂNESC: DE 3 ORI 
MAI MULTE ECHIPE 

CA ÎN 2014!
Dezvoltarea fotbalului feminin este 

unul dintre obiectivele strategice ale 
Federației Române de Fotbal. 

O analiză atentă a ultimelor sezoane 
evidențiază o creștere importantă în 

rândul participării începând 
cu anul 2014
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Clasamentul Grupei H:
1. Belgia 12p (4 meciuri)
2. Elveția 12p (4 meciuri)
3. România 3p (3 meciuri)
4. Croația 3p (4 meciuri)
5. Lituania 0p (5 meciuri)
La turneul final al Campionatului European din 2022, care 

fusese programat inițial pentru vara anului viitor, se califică direct 
doar prima clasată din grupă. Echipa care va încheia pe locul secund 
va disputa un play-off. 

Programul tricolorelor în această toamnă:
    18 septembrie: Belgia - ROMÂNIA
    22 septembrie: ROMÂNIA - Croația
    3 octombrie: Lituania - ROMÂNIA
    27 octombrie: ROMÂNIA - Elveția
    1 decembrie: Croația - ROMÂNIA

FEMININ

MIREL ALBON
„SUNTEM OPTIMIȘTI, 
ÎN CIUDA FAPTULUI 
CĂ AM TRAVERSAT 
O PERIOADĂ FOARTE 
DIFICILĂ”

Fetele noastre vor da piept, în deplasare, cu Belgia, liderul 
Grupei H de calificare. Partida se va disputa pe „Den Dreef 
Stadium” din Heverlee, o suburbie a orașului Leuven.

Patru zile mai târziu, România va primi vizita selecționatei 
similare a Croației, într-o confruntare care se va juca la Centrul 
Național de Fotbal de la Mogoșoaia. „Nu mai avem voie să facem 
niciun pas greșit pentru a mai spera la calificare. Mai sunt în joc, în 
ceea ce ne privește, 15 puncte. Cu 13 putem spera la locul secund în 
grupă”, este de părere selecționerul Mirel Albon. 

Mai multe jucătoare din lotul României și-au reluat activitatea 
și se vor prezenta la ora duelului cu Belgia cu jocuri în picioare. „Au 
fost reluate competițiile în Finlanda, în Danemarca, în Ungaria, unde 
avem jucătoare, un lucru foarte pozitiv pentru noi. Așteptăm să fie 
reluate și celelalte campionate, inclusiv Liga 1. Suntem optimiști, în 
ciuda faptului că am traversat o perioadă foarte dificilă. Faptul că 
am fost nevoiți să apelăm la tehnologie pentru a comunica a fost un 
lucru bun pentru că ne-am perfecționat la acest capitol! În prima 
parte a vacanței forțate, împreună cu jucătoarele și staff-ul tehnic, 
am disecat jocul nostru. În a doua perioadă, pe cel al adversarelor 
din 18 septembrie. Vor reveni și din jucătoarele accidentate, ceea ce e 
îmbucurător. Contra Belgiei va lipsi Maria Ficzay, care e suspendată”, 
a mai spus Mirel Albon.

Naționala României are în acest moment în componență cel 
mai mare număr de jucătoare titulare la echipele lor de club în 
străinătate. „Înainte vorbeam de mai multă omogenitate, se putea 
lucra la club pentru echipa națională. Acum e ceva diferit. Va fi greu 
ca în doar câteva zile să punem la punct toate aspectele dorite. 
Jucătoarele vin însă cu meciuri jucate, vin cu un plus de valoare 
și de încredere. Pentru a descoperi și alte jucătoare care să devină 
soluții pentru echipa națională, am demarat un program ce implică 
prezența la antrenamentele echipelor de Liga 1. Această inițiativă a 
venit după o discuție cu Mihai Stoichiță, șeful Comisiei Tehnice. Și am 
găsit fete cu potențial la echipele din țară”, a încheiat selecționerul 
naționalei feminine.

În mai puțin de o lună, 
pe 18 septembrie, naționala feminină 
de fotbal a României își va relua lupta 
pentru calificarea la Campionatul 
European din Anglia

39FRF RAPORT DE JOC | August 2020



FEMININ

START ÎN LIGA 1 
FEMININ

NOI COMPETIȚII DEDICATE 
DEZVOLTĂRII FOTBALULUI 
FEMININ: CAMPIONATUL 
NAȚIONAL U11 ȘI U17

Noul sezon al Ligii 1 feminin aliniază la start 
12 echipe și este programat să înceapă pe 6 
septembrie! 

Începând cu sezonul 2020/2021, Federația 
Română de Fotbal va organiza două noi competiții 
la nivel de junioare

Principala noutate o reprezintă Campionatului Național de 
Junioare U17, o competiție care va oferi continuitate jucătoarelor în 
circuitul lor spre echipele de senioare.

Ca urmare a întreruperii premature a sezonului 
2019-2020, Federația Română de Fotbal a decis că 
nicio echipă nu va retrograda. 

Astfel, sezonul 2020/2021 al Ligii 1 feminin trebuia 
să fie format din 14 echipe. În urma măsurilor impuse 
de Ministerul Tineretului și Sportului și al Ministerului 
Sănătății, două cluburi au optat pentru varianta de a 
evolua în Liga 2 în acest sezon: CS Luceafărul Filiași și 
CSȘ Târgoviste.  

Astfel, celor 10 formații aflate deja pe prima 
scenă a fotbalului feminin românesc, „U” Olimpia 
Cluj, Universitatea Galați, Fortuna Becicherecu Mic, 
Vasas Femina Odorheiu Secuiesc, Piroș Security Arad, 
Heniu Prundu Bârgăului, Independența Baia Mare, 
Universitatea Alexandria, Fair Play București și Selena 
ȘN Constanța, li se alătură nou-promovatele Carmen 
București și Banat Girls.

Tot din acest sezon, intră în vigoare și obligativitatea cluburilor din 
Liga 1 masculin de a avea o echipă de junioare înscrisă în Campionatul 
Național U15, crescând astfel competitivitatea la acest nivel. 

40 FRF RAPORT DE JOC | August 2020





ARBITRII DE LIGA 2 
AU SUSȚINUT TESTELE 

FIZICE ÎN VEDEREA 
SEZONULUI VIITOR

Pentru a evita deplasările lungi, arbitrii au 
fost testați în două centre: la Cluj-Napoca și la 

Centrul Național de Fotbal de la Buftea

Lotul pentru Liga 2 numără 74 arbitri, 29 de 
centrali și 45 de asistenți, o parte dintre aceștia 
fiind însă deja în circuit pentru partidele din play-
off-ul Ligii 2, iar unii au absentat fiind accidentați. 
La testările din perioada 26-28 iulie au participat 
26 de arbitri de centru și 43 de arbitri asistenți. 
Toți au susținut testele fizice păstrând o distanță 
minimă de 3 metri între ei.

Conform Protocolului medical, în fiecare oraș în 
care se va disputa un meci de fotbal va fi alocat un 
arbitru de rezervă, în cazul în care unul dintre cei 
patru arbitri din brigada desemnată pentru meciul 
respectiv nu va putea participa.

Arbitrii au fost deja testați RT-PCT, iar unii 
dintre ei au condus meciurile de baraj pentru 
promovarea în Liga 3. 

Dan Petrescu a decedat la vârsta de 76 de ani. În cariera lui, Dan Petrescu a bifat 12 
sezoane ca arbitru pe prima scenă a fotbalului românesc, adunând aproape 180 de partide 
în Divizia A, dar și peste 40 de meciuri internaționale. 

După terminarea carierei de arbitru, Dan Petrescu a ocupat funcția de președinte CCA, 
de vicepreședinte FRF, fiind pentru doi ani și membru în Comisia UEFA de Arbitri.

Federația Română de Fotbal transmite condoleanțe familiei îndurerate!

ARBITRI

Până la data de 15 august, Federația Română de Fotbal anunță ca șase arbitri au fost depistați pozitiv Covid-19. Conform 
procedurii, fiecare arbitru a intrat în carantină, iar colegii din brigadă au stat izolați respectând schema de testare înainte de a-și 
relua activitatea. În toată această perioadă, FRF a testat peste 150 de arbitri din loturile pentru Liga 1 și Liga 2.

6 ARBITRI DEPISTAȚI POZITIV

S-A STINS DIN VIAȚĂ DAN PETRESCU
Federația Română de Fotbal regretă dispariția 
lui Dan Petrescu, fost mare arbitru român, fost 
președinte al Comisiei Centrale a Arbitrilor și fost 
vicepreședinte FRF
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FUTSAL

CS UNITED GALAȚI ÎN LIGA CAMPIONILOR

TRANSFER DE MARCĂ PENTRU FUTSALUL 
ROMÂNESC: SÁVIO LA KAIRAT!

Comitetul Executiv a decis înghețarea 
sezonului 2019-2020 de futsal și omologarea 
clasamentului dinaintea întreruperii

Internaționalul român de origine braziliană, Sávio Valadares, a fost protagonistul 
celui mai tare transfer din istoria futsalului românesc

Pandemia COVID-19 a afectat foarte mult sporturile care se desfășoară în spații 
închise. Implicit și futsalul. Sezonul programat să se încheie cu o finală în dublă 
manșă între primele două clasate, CS United Galați și Imperial WET Miercurea Ciuc, a 
fost în cele din urmă înghețat. 

Din cauza evoluției pandemiei COVID-19 și a legislației aflate în vigoare, 
evenimentele sportive indoor nu s-au putut relua precum s-a întâmplat în cazul 
meciurilor de fotbal. Astfel, prin decizia Comitetului Executiv al FRF din 18 august 
și pentru a respecta data-limită impusă de UEFA pentru comunicarea participantei 
în competițiile europene, Liga 1 de futsal, 2019-2020, a fost înghețată, cu ierarhia din 
momentul întreruperii fiind desemnată cea finală.

Prin urmare, CS United Galați, cea care a trecut pe prima poziție a play-off-ului în urma 
victoriei cu 2-1 în fața lui Imperial WET în ceea ce avea să devină ultimul meci al acestui sezon, 
disputat în 10 martie, va reprezenta România în viitoarea ediție a Ligii Campionilor la futsal.

Sávio Valadares Pereira de Mendonça, unul dintre jucătorii importanți ai naționalei de futsal a României în ultimii ani, va juca 
din sezonul viitor la celebra formație AFC Kairat Almatî, transferat de la Imperial WET Miercurea Ciuc.

În vârstă de 26 de ani, Sávio a fost adus în campionatul României la Informatica Timișoara 
de Robert Lupu, actualul selecționer al primei reprezentative. În urmă cu aproape trei ani, în 
septembrie 2017, Sávio Valadares primea cetățenia română și implicit dreptul de a evolua în 
tricoul echipei naționale a României.

El a fost unul dintre jucătorii decisivi în ”dubla” din barajul cu Georgia în urma căruia 
tricolorii s-au calificat la Campionatul European de futsal din 2018, din Slovenia. La 
turneul final, unde a avut o evoluție apreciată, Sávio a suferit o accidentare care l-a 
scos o perioadă lungă din circuit.

Antrenat de legendarul Kakà

Revenit după mai bine de un an de pauză, Sávio Valadares a fost legitimat de 
Imperial WET Miercurea Ciuc, în tricoul căreia a evoluat sezonul trecut în UEFA Futsal 
Champions League. În iulie, Sávio a acceptat oferta lui AFC Kairat Almatî, multipla 
campioană a Kazahstanului, câștigătoare în două rânduri a celei mai importante 
competiții intercluburi din futsalul mondial, UEFA Futsal Champions League, formație 
pregătită de legendarul Kakà.

44 FRF RAPORT DE JOC | August 2020





Până acum, jucători precum Ciprian Tătărușanu, Sergiu Hanca sau 
căpitanul naționalei feminine, Florentina Olar, ne-au împărtășit atât din 
experiența de sportiv, cât și din cea de părinte.

Sprijinul acordat de părinți copiilor care deșfășoară activități sportive 
de performanță este un factor extrem de important în dezvoltarea unei 
cariere de succes pentru cei mici. Acest lucru este confirmat și de către cei 
trei sportivi implicați în campania noastră, care au oferit câteva sfaturi 
pentru părinții copiilor sportivi. 

Mămica unui băiețel în vârstă de doi ani și patru luni, Florentina Olar 
a povestit cât de mult a însemnat pentru ea sprijinul din partea părinților, 
mai ales că fotbalul este în general considerat a fi un sport pentru băieți. 
”Părinții mei m-au susținut în totalitate în momentul în care am ales 
fotbalul feminin, chiar dacă erau multe persoane care considerau că 
fotbalul nu este pentru fete. Din experiența mea, consider că susținerea 
părinților este extrem de importantă. Pentru mine nu exista emoție, dar 
și motivație mai mare decât aceea de a-i vedea în tribune pe părinții mei. 
Prezența lor mă ambiționeaza să dau totul, să încerc să fiu cea mai bună”.

În plus, căpitanul echipei naționale feminine a României consideră 
că părinții trebuie să își îndrume copiii către practicarea unui sport. „Un 
alt sfat ar fi să ne implicăm în activitatea lor și chiar să îi îndrumăm spre o 
ramură sportivă. Nu trebuie neapărat să fie toți sportivi de performanță, 
însă prin implicarea într-un sport pot cunoaște persoane noi, se pot integra 
în societate, vor fi nevoiți să învețe să respecte și să urmeze niște reguli, ceea 
ce îi va ajuta să se disciplineze pe viitor”.

Și Sergiu Hanca, tatăl unui băiețel și al unei 
fetițe, îi vede pe părinți ca fiind o rampă de lansare 
pentru copiii lor într-o carieră sportivă. „Eu îi îndemn 
să își sprijine necondiționat copiii în dorința lor de 
a face sport de performanță, pentru că este foarte, 
foarte important să fie sprijiniți”.

În schimb, Ciprian Tătărușanu, care are doi băieți 
și o fată, aduce în discuție faptul că părinții nu ar 
trebui să intervină în pregătirea copiilor, acesta fiind 
rolul antrenorilor. „Nu ar trebui să 
înceapă să le dea sfaturi 
despre ceea ce ar trebui 
să facă la fotbal, 
baschet sau orice alt 
sport aleg să practice. 
Trebuie să îi lase pe 
profesori și antrenori 
să îi învețe, să îi lase 
pe aceștia să își facă 
meseria. Din fericire 
pentru mine, părinții 
mei nu s-au băgat în activitatea mea sportivă, iar eu, 

la rândul meu, voi face același lucru!”.

Despre calitățile unui sportiv de succes

Când vine vorba despre calitățile unui sportiv de succes, atunci cele 
mai bune răspunsuri le avem cu siguranță de la jucători care au ajuns să își 
reprezinte țara jucând pentru echipa națională.

Ciprian Tătărușănu a trecut de-a lungul carierei pe la cluburi precum 
Steaua, Fiorentina, Nantes sau Olympique Lyon, actuala sa echipă. A 
evoluat la cel mai înalt nivel, jucând meciuri în Champions League, iar 
din punctul său de vedere, cea mai importantă calitate a unui sportiv de 
succes este aceea de „a fi realist cu tine însuți și să îți dai seama de greșeli 
chiar și atunci când ceilalți te laudă.”

Pasiunea și ambiția sunt doar două dintre treptele către succes în orice 
domeniu, iar Florentina Olar, jucătoare în prima ligă din Danemarca, la 
echipa FC Nordsjaelland, le introduce perfect în lumea sportului. „Pentru 
a deveni un sportiv de succes este foarte important să iubești sportul pe care 
l-ai ales, să fii pasionat de această activitate. In același timp, trebuie să fii 
extrem, extrem de ambițios, să fii determinat, încrezător în forțele proprii, 
să respecți și să te faci respectat. Iar în momentul în care vei întâmpina 
obstacole, să nu renunți niciodată”.

Pentru Sergiu Hanca, aflat în prezent la KS Cracovia, în prima ligă 
din Polonia, portretul unui sportiv de succes se caracterizează prin 
profesionalism și dorință. „Cred că trebuie să fii profesionist și să îți dorești 
să ajungi un sportiv mare”.

Jucătorii echipei naționale au răspuns pozitiv campaniei lansate pe pagina de 
Facebook „Împreună suntem fotbal”, dedicată părinților care au copii sportivi

GRASSROOTS

SFATURI DE LA JUCĂTORII ECHIPEI 
NAȚIONALE - CUM AR  TREBUI SĂ SE IMPLICE 
PĂRINȚII ÎN VIAȚA COPIILOR SPORTIVI
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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

0799288611

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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JURIDIC

LITIGII CÂȘTIGATE LA TAS DE 
DEPARTAMENTUL JURIDIC AL FRF

În ultimele două luni, Federația Română de Fotbal a avut câștig de cauză în trei 
dosare judecate la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne

La data de 30 iunie, TAS a decis să respingă contestația formulată de AFC Astra împotriva deciziei Comisiei de Apel pentru acordarea 
licenței cluburilor, prin care s-a refuzat acordarea licenței UEFA pentru sezonul 2020-2021. La data de 5 iunie 2020, Comisia de apel a menținut 
hotărârea instanței de fond de refuzare a licenței UEFA, pentru încălcarea criteriului financiar din Regulamentul național de licențiere a 
cluburilor, respectiv pentru existența unor datorii financiare restante la data de 30 aprilie 2020 către alte cluburi, către angajați și către 
asigurările sociale și autoritățile fiscale.

Apoi, la data de 3 iulie, TAS a respins și contestația formulată de UTA Arad împotriva deciziei Comitetului de Urgență al FRF din 14 mai, 
validată de Comitetului Executiv, de a încheia ediția 2019-2020 a Ligii 2 cu un play-off între primele șase clasate. Scenariul de finalizare a 
sezonului a fost dezbătut cu reprezentanții cluburilor din eșalonul secund. Varianta propusă de Departamentul Competiții a fost cea a play-
off-ului, într-o singură manșă, între primele 6 clasate înaintea întreruperii competiției. Aceleași 6 cluburi care au solicitat și primit licența 
de participare în Liga 1, sezonul 2020-2021, pentru a nu fi afectată integritatea sportivă. Punctele obținute până acum în sezon au fost 
înjumătățite. Formațiile clasate pe primele 3 poziții au avantajul de a disputa 3 din cele 5 meciuri pe teren propriu.

Pe 21 iulie, Tribunalul Arbitral al Sportului a respins contestația formulată de FCSB împotriva deciziilor Comitetului Executiv al Federației 
Române de Fotbal privind obligativitatea cluburilor de Liga 1 de a-și înscrie o echipă de fotbal feminin U15 și cea prin care se permite cluburilor 
de drept public să se “transforme” în cluburi de drept privat.

Federația Română de Fotbal a fost reprezentată la TAS, de fiecare dată, de o echipă formată din Adrian Stângaciu, managerul 
departamentului juridic al FRF, și avocatul Paul Ciucur.
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DIPLOMATIE SPORTIVA

Joi, 9 iulie, UEFA a organizat cea de-a doua videoconferință din perioada 
pandemiei cu reprezentanții asociațiilor de fotbal de pe continent cu scopul de 
a le sprijini în elaborarea viitoarelor strategii

PREZENTARE FRF ÎN CADRUL ÎNTÂLNIRII 
UEFA CU FEDERAȚIILE DIN EUROPA

Întâlnirea la care au participat peste 150 de conducători și manageri din cadrul federațiilor europene a fost moderată de prim-
vicepreședintele UEFA, Karl-Erik Nilsson.

Președintele FRF, Răzvan Burleanu, le-a vorbit celor prezenți în conferință despre crearea unei noi strategii având ca motor proiectul 
“Football Federations of the Future”. Printre subiectele abordate de președintele FRF în cadrul videoconferinței s-au regăsit și proiectul FRF 
Youth Council, dedicat tinerilor dornici să se implice activ în dezvoltarea comunității sportive din România, și importanța atragerii fondurilor 
europene.

De asemenea, Gijs de Jong, secretarul general al asociației de 
fotbal din Țările de Jos, le-a prezentat participanților planul de 
dezvoltare a organizației și elaborarea strategiei comerciale pe baza 
datelor culese și a analizei acestora.

Prin cadrul acestui program de dezvoltare lansat la final de 2019, 
UEFA și federațiile naționale colaborează și realizează un schimb 
de bune practici pentru o mai bună planificare strategică și setarea 
obiectivelor pe termen mediu și lung.

“Football Federations of the Future” este viziunea pe termen 
lung a programului UEFA Grow existent, care a fost înființat în 2015 
cu scopul de a crește sistematic și strategic fotbalul european în 
parteneriat cu federațiile naționale. De atunci, UEFA Grow a fost 
implementat în cadrul federațiilor membre UEFA și oferă servicii 
strategie adaptate înn zonele cele mai relevante, de la construirea de 
imagine bună a fotbalului sau interacțiunea cu întreaga comunitate 
fotbalistică până la creșterea oportunităților de venituri și creșterea 
numărului de participanți la fenomenul fotbalistic.
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DIPLOMATIE SPORTIVA

În perioada 30 iunie - 1 iulie, Confederația de Fotbal din Asia (AFC) 
a organizat întâlnirea secretarilor generali ai asociațiilor naționale 
din Asia de vest

PREȘEDINTELE FRF A PARTICIPAT 
LA O NOUĂ VIDEOCONFERINȚĂ A 
CONFEDERAȚIEI ASIATICE DE FOTBAL

La evenimentul organizat prin intermediul 
videoconferinței a fost invitat și Răzvan Burleanu, 
președintele Federației Române de Fotbal, care le-a vorbit 
participanților despre abordarea strategică în dezvoltarea 

fotbalului. Subiect care a fost dezbătut și de Arsene Wenger, 
cel care în prezent ocupă la FIFA funcția de director al 
dezvoltării fotbalului la nivel global.

De asemenea, Alex Phillips, responsabil din partea 
UEFA pe relația între Europa și Asia, a dezbătut alături de 
organizatori și participanți rolul strategiilor comerciale în 
cadrul organizațiilor sportive.

Au participat la videoconferință secretarii generali din 
țările din zona de vest a Asiei: Bahrain, Irak, Iordania, Kuweit, 
Liban, Oman, Palestina, Qatar, Arabia Saudită, Siria, Emiratele 

Arabe Unite și Yemen.

Prin aceste 
întâlniri, AFC și-a 
propus să le ofere 
tuturor federațiilor 
membre acces la 
resurse, expertiză 
și bune practici 
care să contribuie 
la dezvoltarea 
fenomenului 
fotbalistic pe continentul asiatic. Președintele FRF a fost invitat și la 
videoconferința de la începutul lunii iunie. 

Din iunie 2019, președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan 
Burleanu, este președintele Comisiei Media UEFA și conduce grupul de lucru 
UEFA-Uniunea Europeană, rol pe care-l îndeplinește din martie 2017.

Vezi clipuri
SPECTACULOASE
din fotbalul românesc!

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

1718DinDin

1718DinDin
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