
FOTBALUL ROMÂNESC 
MERGE MAI DEPARTE!
După o pauză forțată, fotbalul nostru readuce bucuria către români prin 
partidele din Cupa României și primul eșalon, play-off-ul din Liga 2 și 
urmează barajele de promovare la nivel de Liga 3 și Liga 4!
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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

Cu maximă precauție și păstrând aceeași 
atenție în respectarea măsurilor impuse de 
efectele COVID-19, începem să respirăm din 
nou fotbal pe terenurile din România! Din 
păcate, momentan fără spectatori alături, dar 
am convingerea că va fi doar specificul unei 
perioade. 

Pentru echipa FRF, au fost săptămâni 
de activitate intensă în colaborare cu toate 
autoritățile care gestionează această situație 
provocată de pandemie. Ne-am asumat să 
conturăm împreună un cadru deopotrivă 
protectiv pentru cei implicați în fenomenul 
fotbalistic și permisiv pentru reînceperea 
fotbalului. Și am reușit!

Consultările permanente pe care le avem 
împreună cu fiecare dintre voi, asemenea 
coechipierilor veritabili, constituie încă o dată un model de analiză și dezbatere pentru orice 
federație sportivă. Acest mod de lucru ne întărește și consolidează în mod constant autoritatea 
deciziilor și proiectelor noastre. Împreună am găsit cele mai bune soluții adaptate acestor luni 
de provocări și împreună reîncepem să configurăm fotbalul după starea de urgență.

Am trecut un test al maturității, în care am fixat prioritățile și am înțeles, cu răbdare și 
înțelepciune, cum să abordăm specificul fiecărei competiții pentru sănătatea participanților 
și succesul pe termen lung al fotbalului. În toată această perioadă grea, am ținut cont de 
sustenabilitatea financiară a cluburilor și, prin deciziile luate, am încercat producerea celui mai 
mic nivel de nedreptate pentru toate cluburile participante. Trebuie să ne asigurăm de fiecare 
dată că am apreciat obiectiv, am decis cu justețe și am pus fotbalul pe primul loc. Acolo unde 
este locul său!
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În urma consultărilor avute cu reprezentanții Ministerului Sănătății, 
Ministerului Tineretului și Sportului, precum și ai Institutului Național de 
Sănătate Publică, Comisia Medicală a elaborat Protocolul pentru reluarea 
antrenamentelor și Protocolul pentru reluarea competițiilor. Ambele 
documente au stat la baza ordinelor emise de cele două ministere.

Documentele cuprind măsurile ce trebuie luate de organizatori 
pentru a minimiza riscul de infectare cu virusul SARS-CoV-2. Obiectivul 
principal al celor două protocoale îl reprezintă asigurarea sănătății tuturor 
persoanelor implicate în evenimentele fotbalistice, antrenamente, 
cantonamente sau meciuri de fotbal. 

De asemenea, Federația Română de Fotbal a venit în sprijinul 
cluburilor și le-a pus la dispoziție alte trei documente elaborate de 
Comisia Medicală a FRF:
    Recomandări nutriționale pentru reintegrarea la efort;
    Prevenirea accidentărilor în fotbal după o perioadă lungă de 

inactivitate;
    Recomandări psihologice privind perioada revenirii la activitatea 

sportivă obișnuită.
Astfel, jucătorii au la îndemână informații necesare în această 

În toată această perioadă, Federația Română de Fotbal s-a aflat într-un contact 
permanent cu autoritățile statului

perioadă.
Mai mult decât atât, Federația Română de Fotbal și-a fixat alte două 

obiective:
    Redeschiderea bazelor sportive;
    Redeschiderea stadioanelor pentru public la o capacitate de 10%.

În demersul FRF, Comisia Medicală a elaborat deja cele două 
protocoale. Acestea se află în prezent pe masa Ministerului Tineretului și 
Sportului pentru aprobare.

COMPONENȚA COMISIEI MEDICALE A FRF
    Dr. Ion Bogdan Codorean - președinte
    Dr. Claudiu Stamatescu - vicepreședinte
    Dr. Mihai Meiu - vicepreședinte
    Dr. Liviu Chiriac
    Dr. Sebastian Diaconescu 
    Dr. Șerban Damian 
    Dr. Olivia Timnea 
    Dr. Flavian Arămitu
    Dr. Adrian Nica 

COMISIA MEDICALĂ A FRF, 
 PARTENER

PENTRU AUTORITĂȚI
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Maximum 240 de persoane pot fi implicate în 
organizarea meciurilor de fotbal în România, 
pe perioada stării de alertă

PROTOCOLUL MEDICAL 
PENTRU RELUAREA 
COMPETIȚIILOR

FOTBAL IN PANDEMIE
După ce la 15 mai a elaborat 

“Protocolul pentru reluarea 
antrenamentelor”, 
Comisia Medicală 
a FRF a elaborat și 

documentul care a 
reglementat reluarea 

competițiilor fotbalistice în 
România. Setul de măsuri 

prevăzute în regulament au 
ca scop reducerea la maxim 

a riscului de apariție a unui 
focar de COVID-19 în rândul 

echipelor de fotbal care au reluat 
competiția. Cu toate acestea, riscul 

nu poate fi niciodată eliminat cu 
totul. Ca atare, se impune vigilență 

permanentă și un grad ridicat de 
conformare voluntară din partea 

tuturor celor implicați, de la jucători și staff tehnic la 
personalul auxiliar.

Documentul conține calendarul de testare, 
modalitatea de organizare a partidelor în această 
perioadă, proceduri în pregătirea și desfășurarea 
meciurilor, cerințe pentru igiena privată în viața cotidiană 
a celor implicați în evenimentele fotbalistice, proceduri în 
cazul depistării unui caz suspect de Covid-19 sau a unui 
focar de infecție, precum și sancțiunile pentru încălcarea 
Protocolului. 

În ceea ce privește organizarea partidelor, numărul 
maxim de persoane ce pot fi implicate este 240, 
structurate pe trei zone, conform imaginii de mai jos.
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Prin hotărârea Comitetului de Urgență 
FRF din 11 mai 2020, avizată de Comitetul 
Executiv în data de 27 mai, campionatul Ligii 
3 nu va mai fi reluat pentru partidele rămase 
de disputat în sezonul 2019-2020

LIGA 3 NU SE REIA: 
FĂRĂ RETROGRADĂRI, 
SERII DE 18 FORMAȚII 
ÎN SEZONUL VIITOR!

Luând în considerare recomandările făcute în vederea reluării 
antrenamentelor sportive, ținând cont de faptul că majoritatea cluburilor 
nu dețin resursele materiale, umane și financiare pentru a îndeplini 
condițiile menționate în Ordinul comun al Ministerului Tineretului și 
Sportului și al Ministerului Sănătății și considerând că meritul sportiv 
trebuie să primeze, Comitetul de Urgență FRF a validat propunerea 
Departamentului Competiții FRF, avizată de Administrația FRF în urma 
consultărilor avute cu membrii afiliați.
Situația retrogradării
     Sezonul de Liga 3 ediția 2019/20 este înghețat, nicio echipă nu 

retrogradează.
Cum se promovează în L2
    În Liga 2 ediția 2020/21 promovează echipele clasate pe prima poziție 

în fiecare serie sau învingătoarele unui baraj în dublă manșă între locul 
1 și locul 2 din fiecare serie, dacă diferența între primele două clasate 
este egală sau mai mică de 3 puncte.

  • Seria 2: Mostiştea Ulmu – AFC Unirea 04 Slobozia
  • Seria 3: AFC Progresul 1944 Spartac – CSM Slatina
  • Seria 5: CS Minaur Baia Mare – ACS Fotbal Comuna Recea
Cum se promovează din L4
    Din Liga 4 în Liga 3 vor promova 14 echipe, câștigătoarele mini-

grupelor de baraj în trei între reprezentantele județelor. Fiecare echipă 
va disputa un singur joc împotriva fiecăreia dintre celelalte două 
echipe din mini-grupă.

 Regiunea 1
 Grupa A: Suceava, Iași, Neamț
 Grupa B: Bacău, Vaslui, Botoșani
 Regiunea 2
 Grupa A: Bihor, Satu Mare, Cluj
 Grupa B: Sălaj, Bistrița-Năsăud, Maramureș
 Regiunea 3
 Grupa A: Sibiu, Covasna, Mureș
 Grupa B: Alba, Brașov, Harghita

 Regiunea 4
 Grupa A: Gorj, Arad, Caraș-Severin
 Grupa B: Hunedoara, Mehedinți, Timiș
 Regiunea 5
 Grupa A: Dâmbovița, Dolj, Argeș
 Grupa B: Teleorman, Olt, Vâlcea
 Regiunea 6
 Grupa A: Prahova, Călărași, Ilfov
 Grupa B: Ialomița, București, Giurgiu
 Regiunea 7
 Grupa A: Brăila, Vrancea, Galați
 Grupa B: Tulcea, Constanța, Buzău
Cum va arăta viitorul sezon de L3
    Liga 3 sezonul 2020/2021 va fi astfel configurată în 5 serii de câte 

18 echipe, prin completarea cu 3 formații retrogradate din Liga 2 
(două formații s-au retras deja pe parcursul sezonului din această 
competiție).

    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.

    În situația în care există mai mult de 7 locuri vacante în Liga 3, locurile 
vacante rămase ulterior aplicării criteriului de mai sus vor fi completate 
în ordine, în conformitate cu prevederile art. 19.9 din ROAF, iar dacă și 
ulterior aplicării prevederilor din ROAF rămân locuri vacante, acestea 
vor fi ocupate prin aplicarea în continuare a dispozițiilor din prezenta 
decizie, respectiv cu echipele situate pe locul 2 în mini-grupele 
participante la barajul de promovare în Liga 3.

    Dacă o echipă situată pe locul 1 într-o mini-grupă în urma barajului 
de promovare în Liga 3 nu se înscrie în competiție, nu îndeplinește 
condițiile de participare sau se retrage înainte de începerea 
competiției Liga 3 sezonul 2020/2021, locul vacant astfel apărut va fi 
completat cu echipa situată pe locul 2 în mini-grupa respectivă.

Vezi 
în pagina 21 

scenariul pentru 
finalizarea 

Ligii 2
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Din dorința de a proteja copiii și a diminua riscul 
infectării, având în vedere și faptul că nu există o miză 
competițională de tip retrogradare/promovare, dar și 
pentru a putea începe pregătirea sezonului următor, 
administrația FRF a luat decizia de a anula competițiile 
de copii și juniori de pe teritoriul României pentru 
sezonul 2019/2020, în total 31 de competiții.

În ceea ce privește Liga Elitelor U19, având în 
vedere că termenul pentru comunicarea la UEFA a 
echipei participante în Youth League este 3 august, 
competiția trebuie încheiată până la data de 2 august, 
cel mai târziu. Astfel, în prezent, Federația Română 
de Fotbal lucrează cu doua scenarii în ceea ce privește 
finalizarea sezonului 2019/2020, în funcție de data la 
care autoritățile vor permite reluarea antrenamentelor 
colective pentru copii și juniori, adică 1 iulie sau 15 
iulie.

FOTBAL IN PANDEMIE

Federația Română de Fotbal, 
în urma consultărilor avute 
cu reprezentanții cluburilor, 
a decis să încheie sezonul 
competițional pentru copii și 
juniori. Singura competiție care 
se va relua este Liga Elitelor 
U19, a cărei câștigătoare are 
dreptul de a participa în UEFA 
Youth League

Cupa Satelor, Cupa Tymbark Junior și Fotbal și feminitate, 
întrerupte și ele în urma deciziei Comitetului de Urgență din 9 martie, se 
amână pentru toamnă, datele de disputare urmând să se stabilească ulterior, 
în funcție de evoluția situației în ceea ce privește epidemia COVID-19.

TREI COMPETIȚII AMÂNATE 
PENTRU TOAMNĂ

Comitetul Executiv al FRF a decis ca până la finalul sezonului 2019/2020, 
echipele participante în Liga 1, Liga 2 și Cupa României să poată efectua 
5 înlocuiri pe toată durata desfășurării jocului. Pentru a nu fi afectată 
cursivitatea jocului, acestea vor fi realizate în cel mult trei momente de 
întrerupere a partidei. În plus, cluburile participante în competițiile respective 
pot înscrie în raportul arbitrului un număr maxim de 20 de jucători, cu 
obligația ca 8 dintre aceștia să fie jucători formați la nivel național. Aceleași 
reguli se vor aplica și la barajul de menținere/promovare în Liga 1.

5 MODIFICĂRI ȘI LOT DE 20

31 DE COMPETIȚII  DE COPII, JUNIORI ȘI 
GRASSROOTS DIN SEZONUL 2019/2020
AU FOST ANULATE
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PROCEDURI DE 
LUCRU ÎN VEDEREA 

PROTEJĂRII 
MEMBRILOR AFILIAȚI 

ȘI A ANGAJAȚILOR FRF 
Federația Română de Fotbal continuă 

aplicarea măsurilor de prevenire a 
răspândirii virusului SARS-CoV-2 și pe 

perioada stării de alertă

Pentru a evita deplasarea membrilor afiliați la sediul FRF, documentele 
pentru departamentul Competiții (fișe, acorduri de transfer, contracte, acte 
adiţionale, cereri de omologare, etc) se vor transmite prin email la adresa: 
competitii@frf.ro.

În ceea ce priveşte documentele pentru Departamentul Juridic, acestea se 
vor transmite prin email la adresa: juridic@frf.ro.

Datele de contact ale comisiilor jurisdicționale sunt: Comisia de Disciplină 
și Etică - 031 433 76 99 (fax), cde@frf.ro (e-mail), Comisia de Recurs / Camera 
Națională de Soluționare a Litigiilor - 031 433 76 98 (fax), cnsl-cr@frf.ro 
(e-mail).

De asemenea, documentele necesare procesului de certificare pentru 
competiţiile Liga 2, respectiv Liga 3 şi documentele necesare procesului de 
clasificare a academiilor de fotbal pentru copii și juniori din România vor fi 
trimise conform prevederilor regulamentelor corespunzătoare fiecărui proces în 
parte.

Documentele transmise prin email pentru 
departamentele abilitate mai sus menţionate vor fi depuse 
în original ulterior, în urma unui anunţ făcut de Federația 
Română de Fotbal în prealabil.

Accesul în sediul FRF (angajați, vizitatori)
    Fiecare angajat sau vizitator va fi obligat să respecte 

procedura de triaj, să completeze chestionarul tipizat, 
să accepte să i se noteze datele personale, să i se ia 
temperatura la momentul intrării în FRF (o singură dată 
pe zi).

    Fiecărui angajat sau vizitator i se va permite accesul 
doar după ce temperatura măsurată la intrarea în sediul 
FRF nu va depăși 37.3° Celsius, iar în baza rezultatului 
chestionarului i se poate permite accesul;

    La intrarea în sediul FRF va fi obligatorie purtarea măștii, 
utilizarea dezinfectantului, folosirea covorașului cu 
dezinfectant, păstrarea distanței sociale de 1.5-2 m; 
De asemenea purtarea măștii este obligatorie pe toată 
durata șederii în sediul FRF.

    La intrarea în sediul FRF persoanele vor fi obligate să 
se dezinfecteze pe mâini (utilizând dispenserul cu 
dezinfectant existent la Recepția FRF sau în imediata 
vecinătate a acesteia). Refuzul respectării acestei măsuri 
determină imposibilitatea permiterii accesului persoanei 
respective în sediul FRF. Procedura de dezinfectare 
a mâinilor va fi efectuată indiferent dacă persoana 
respectivă poartă sau nu mănuși de protecție.

    Fiecărei persoane care va intra în incinta FRF fără mască 
de protecție, i se va pune la dispoziție o mască pe care 
trebuie să o poarte pe toată durata cât se află în incintă 
(angajații vor primi o mască care va putea fi folosită timp 
de maxim 4 ore, în funcție de programul de lucru). În 
situația în care angajații FRF sau vizitatorii dețin propriile 
măști de protecție, aceștia le pot utiliza.

    Persoanele care se ocupă de triaj, cele care se ocupă de 
curățenie și îngrijire, precum și cele care manevrează 
diverse produse, corespondență, bani, facturi, 
documente din arhiva, vor primi mască, vizieră și 
mănuși. Persoanele care se ocupă de curățenie și îngrijire 
vor primi mănuși menajere și vizieră, după caz, pe 
durata desfășurării activității (iar în restul timpului va fi 
obligatoriu spălarea/dezinfecția mâinilor cât mai des).

    În zona de așteptare de la parter vor putea staționa 
maximum patru persoane care vor respecta distanța de 
minimum 2m, nefiind permis a fi format un grup mai 
mare de trei persoane.

    Numai dupa eliberarea unui loc în zona de așteptare se 
va permite accesul unei alte persoane.

    Se recomandă staționarea persoanelor vizitatoare în 
afara clădirii.

    Persoana de la recepție și unul dintre îngrijitorii clădirii 
vor fi responsabili cu dezinfectarea obiectelor/coletelor 
care ajung la sediul FRF, pentru utilizarea în scop 
profesional.

    Angajații FRF au responsabilitatea de a manifesta o 
atitudine preventivă și de a-și lua întotdeauna toate 
măsurile de protecție în conformitate cu prezenta 
procedură, întrucât răspândirea virusului este posibilă 
și din partea persoanelor care nu manifestă simptome 
specifice.
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După succesul înregistrat 
de FRF prin organizarea Cupei 
Tymbark Junior, competiție la 
care au participat peste 6.000 de 
școli și aproape 140.000 de copii, 
băieți și fete, Federația Română de 
Fotbal dorește să dubleze numărul 
competițiilor școlare prin acoperirea 
a trei noi categorii de vârstă: U14, 
U16 și U18.

Astfel, cu misiunea de a 
dezvolta competițiile fotbalistice 
școlare, FRF a propus organizarea în 
parteneriat cu Ministerul Educației 
și Cercetării a tuturor competițiilor 
în cadrul proiectului-umbrelă 
Olimpiada Națională a Sportului 
Școlar - Fotbal.

În noul format, competițiile se vor desfășura astfel:
ONSȘ Cupa Tymbark Junior  

    U8 (clasele 0-2)
    U10 (clasele 3-4)
    U12 (clasele 5-6)

ONSȘ Cupa Junior  
    U14 (clasele 7-8)
    U16 (clasele 9-10)
    U18 (clasele 11-12).

340.000 DE ELEVI SĂ PRACTICE FOTBAL PÂNĂ ÎN 2024

În sprijinul tuturor profesorilor de educație fizică și sport înscriși în 
competiții, FRF va oferi posibilitatea de a urma cursurile de instructor 
sportiv în cadrul Academiei de Fotbal a FRF. În plus, aceștia vor primi 
materiale didactice educative, instructaj de safeguarding și vor putea 
urma cursuri specializate de antrenor de fotbal.

Obiectivul FRF este ca până în 2024 să practice fotbalul un procent 
de 10% din copiii înscriși în școli (aproximativ 3,4 milioane în total).

„Sportul este esențial în timpul școlarizării. În același timp, mulți 
dintre internaționalii români de azi au început fotbalul în curtea școlii. 
Dorim să dezvoltăm parteneriatul pe care îl avem pentru a promova 
fotbalul, care ajută nu doar din punct de vedere fizic la dezvoltarea 
copiilor, ci și contribuie, prin valorile sale, la desăvârșirea lor”, a declarat 
Răzvan Burleanu, președintele FRF.

FRF DEZVOLTĂ FOTBALUL ÎN ȘCOLILE 
DIN ROMÂNIA ÎMPREUNĂ CU MEC ȘI MTS

Președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a 
participat la începutul lunii iunie la o întâlnire de lucru, la Ministerul 

Educației și Cercetării, cu ministrul Monica Anisie și Ionuț Stroe, 
ministrul Tineretului și Sportului

„Pentru anul școlar următor ne dorim ca împreună să mărim 
numărul de copii participanți la competiții de o mai mare anvergură, 
să motivăm mai mult elevii și profesorii să participe la aceste activități. 
Practicarea unui sport presupune dezvoltarea și învățarea unor abilități 
și valori esențiale: încredere, responsabiliate, cooperare, comunicare și 
prietenie. Împreună pentru sport suntem mai puternici!”, a fost poziția 
publică a Monicăi Anisie, ministrul Educației și Cercetării.

Ministrul Tineretului și Sportului, Ionuț Stroe, a punctat: „Avem 
planuri mari pentru ceea ce se va întâmpla la toamnă în zona aceasta 
a sportului şcolar pe care dorim să-l revitalizăm. Avem nevoie de 
competiții puternice, atractive, care să genereze emulație în rândul 
copiilor, dar și în rândul părinților. Dorim să avem împreună cu MEC un 
parteneriat care să funcționeze, să nu fie doar la nivelul scriptic și mă 
bucur că această serie de discuții aplicate am început-o cu Federația 
Română de Fotbal, reprezentată de președintele Răzvan Burleanu. Îi 
mulțumesc pentru deschiderea și sprijinul pe care ni l-a arătat, este 
important pentru noi că ne este alături. Fotbalul, conform tuturor 
datelor și statisticilor oficiale, este cel mai îndrăgit și practicat sport de 
copii și nu numai în România. Planul nostru legat de competițiile școlare 
include mai multe sporturi, astfel în perioada următoare vom continua 
seria de întâlniri la care vor participa președinții federațiilor sportive 
naționale ce reprezintă sporturile pe care dorim să le cooptăm”.

FOTBAL IN SCOLI
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BARAJUL CU 
ISLANDA PENTRU 
EURO E PE 
8 OCTOMBRIE!
Comitetul Executiv UEFA a 
confirmat pe 17 și 18 iunie, datele 
de disputare ale jocurilor care 
vor stabili ultimele 4 participante 
la Campionatul European 
din vara viitoare, precum și 
formatul tragerii la sorți pentru 
preliminariile CM 2022

ECHIPA NATIONALA

Partida pe care tricolorii o au programată în semifinala play-off-ului 
EURO, în Islanda, va avea loc pe 8 octombrie 2020. În cazul unui succes, 
naționala noastră va întâlni învingătoarea dintre Bulgaria și Ungaria, în 
deplasare, pe 12 noiembrie 2020.

În toamnă vor avea loc și partidele din Liga Națiunilor. Competiția 
va avea programate câte două runde în fiecare din lunile septembrie, 
octombrie, noiembrie. Practic, selecționatele implicate în play-off-ul 
EURO vor disputa câte trei jocuri în octombrie și posibil noiembrie. 
România are ca adversari în grupa de Liga Națiunilor pe Austria, Norvegia 
și Irlanda de Nord.

Miza play-off-ului o reprezintă calificarea la Campionatul European 
amânat pentru vara lui 2021 și care a fost confirmat că va fi găzduit 
în continuare de aceleași 12 orașe de pe continent. Turneul final e 
programat în perioada 11 iunie - 11 iulie 2021.

Coordonate pentru Mondial

Cum va arăta drumul tricolorilor spre Mondialul din Qatar 2022? UEFA 
a aprobat coordonatele procedurii de tragere la sorți pentru preliminarii 
pe continentul nostru, deși data și locul tragerii la sorți nu au fost încă 
stabilite.

ÎMPĂRȚIREA ECHIPELOR
 

    cele 55 de reprezentative vor fi împărțite în 6 urne valorice, alcătuite 
pe baza Clasamentului FIFA de la finalul fazei grupelor Ligii Națiunilor 
2020 - 18 noiembrie 2020

    Urnele I-V vor fi alcătuite din câte 10 echipe, urna VI va fi alcătuită din 
ultimele 5 echipe

CALENDAR
 

    faza grupelor din preliminarii se va desfășura în perioada martie - 
noiembrie 2021, iar play-off-ul în martie 2022, un total de 13 echipe 
urmând să se califice din Europa

    turneul final CM 2022 se va desfășura în Qatar în perioada 21 
noiembrie - 18 decembrie 2022

FAZA GRUPELOR
 

    Vor fi alcătuite prin tragere la sorți 10 grupe, adică 5 grupe de câte 5 
echipe (A-E) și 5 grupe de câte 6 echipe (F-J)

    Cele 10 câștigătoare de grupe se califică direct la CM 2022, cele 10 
ocupante ale locurilor secunde merg la play-off.

    În play-off vor evolua și 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 preliminarii). Ultimele 3 naționale 
europene calificate se vor decide în urma a două jocuri eliminatorii 
într-o singură manșă.

CONDIȚII PENTRU TRAGEREA LA SORȚI
 

    Cele 4 finaliste ale Ligii Națiunilor 2021 vor merge în grupe de câte 5 
echipe (A-E).

    O grupă formată din 5 echipe poate conține maximum o finalistă a 
Ligii Națiunilor 2021.
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Pentru selecționerul primei 
reprezentative, această perioadă 
menține același nivel de activitate 
pentru staff-ul pe care îl conduce

„AM LUCRAT LA 
PARAMETRI NORMALI 
DIN MARTIE PÂNĂ 
ACUM”

În ciuda restricțiilor impuse de contextul pandemiei și a amânării 
meciului cu Islanda pentru această toamnă, cei implicați în pregătirea 
barajului pentru EURO au lucrat din martie până în prezent precum într-o 
lună din afara perioadei FIFA. „În fond, avem doar câteva zile la dispoziție 
jucătorii înaintea unui meci pentru antrenamente, munca noastră de 
analiză e în desfășurare precum în restul timpului”, explică Rădoi.

Domnule Rădoi, cum au decurs aceste luni?
Cel mai greu a fost pentru jucători, ei nu au avut activitate la cluburi, 
acolo unde se desfășoară munca lor în mod curent. Pentru mine și ceilalți 
membri ai staff-ului, activitatea este aceeași ca într-o perioadă non-FIFA, 
mai puțin monitorizarea pe viu a jucătorilor, în meciurile noi din fiecare 
săptămână.

Florin Andone, 27 de ani, a suferit o ruptură de ligament încrucişat anterior la genunchiul drept în partida pierdută 
de Galatasaray în fața lui Rizespor, 0-2. Dragoș Nedelcu, 23 de ani, a suferit o accidentare la genunchiul drept în 
finalul partidei CFR Cluj - FCSB 1-0. Ambele leziuni vor necesita o perioadă de recuperare îndeungată.

„Staff-ul medical al naționalei este în contact cu specialiștii din acest domeniu de la cluburile unde joacă Dragoș 
Nedelcu și Florin Andone, iar atât eu, cât și colegii mei din staff-ul tehnic, suntem și vom fi alături de cei doi în procesul 
de refacere care urmează. Vestea acestor accidentări ne-a întristat mult, dar avem încredere în puterea mentală a 
celor doi și sunt convins că vor reuși să revină cât mai curând în circuitul echipei naționale. Tricolorii sunt alături de 
voi, băieți! Vă așteptăm pe teren și în tricoul României!”, a declarat selecționerul Mirel Rădoi.

Florin Andone are 25 de selecții la echipa națională, reușind 2 goluri. Dragoș Nedelcu a bifat două jocuri 
la prima reprezentativă și a fost component al naționalei U21 condusă de Mirel Rădoi la Campionatul European de 
tineret de vara trecută, atunci când România a ajuns până în semifinalele competiției, calificându-se la Jocurile Olimpice 
de la Tokyo.

Așadar, pregătirea meciului cu Islanda și a celor din Liga 
Națiunilor!
Noi revedem materialele video cu prestațiile jucătorilor noștri, avem 
un proces de analiză a prestațiilor lor din ultima vreme la club, apoi în 
meciuri ale echipei naționale, unde analizăm evoluția lor în angrenaj 
cu alți tricolori. Sunt partidele adversarilor, pentru care avem acum 
suficient timp să observăm și cele mai mici detalii, cele care pot face 
oricând diferența. Mai mult, abordăm deja și viitorii adversari din Liga 
Națiunilor. Solicităm materiale video analiștilor, suntem în contact 
periodic cu jucătorii din circuit, atât din partea staff-ului tehnic, cât și 
team managerul. A fost un ritm susținut!

Staff-ul primei reprezentative, condus de Mirel Rădoi, este 
aproape de cei doi tricolori care au suferit accidentări grave 
la jumătatea lunii iunie

ALĂTURI DE ANDONE ȘI NEDELCU 
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ECHIPA NATIONALA

E rândul fotbaliștilor să aplaude, în semn de apreciere, toate eforturile și sacrificiile celor din sistemul sanitar și ale celor care continuă să își desfășoare 
activitatea susținând societatea în pandemia COVID-19.
Mesajul este transmis de Pelé, Maradona, Van Basten, Buffon, Beckham sau Zidane alături de trei internaționali români, în campania #WeWillWin.
Vlad Chiricheș, Ianis Hagi și Ionuț Radu sunt tricolorii care aplaudă alături de lumea fotbalului angajații din spitale, din industria farmaceutică, forțele 
de ordine, pe cei care lucrează în industria alimentară și firme de curierat, pe cei care asigură transportul în comun și pe voluntarii care îi ajută pe cei 
în nevoie.

Un total de 676 cluburi europene, din toate cele 55 de asociații 
naționale, vor primi în avans o sumă totală de 70 milioane euro. 
Aceste plăți programate inițial după play-off-urile EURO 2020 vor fi 
efectuate în avans, în speranța că vor ajuta cluburile cu situații dificile 
în pandemie.

Iată cum se vor repartiza cei 70 de milioane euro:
50 milioane euro vor merge către cluburile care au furnizat jucători 

celor 39 de echipe naționale neimplicate în play-off-urile pentru EURO 
2020, participante în preliminariile EURO 2020 și Liga Națiunilor

17.7 milioane euro merg către cluburile care au furnizat jucători 
celor 16 echipe naționale implicate în play-off-urile pentru EURO 2020. 
În această categorie intră și România.

2.7 milioane euro vor ajunge la cluburile care au furnizat jucători 

celor 16 echipe naționale implicate în play-off-urile pentru EURO 2020, 
tocmai pentru participarea la play-off, dar aceste plăți vor fi făcute 
după disputarea partidelor din toamnă. În această categorie intră și 
România.

În total, 676 de cluburi europene vor beneficia de aceste sume, 
fiecare club primind între 3.200 euro și 630.000 euro, anunță UEFA.

Pe lângă cele 70 de milioane de euro alocați cluburilor ce au 
furnizat jucători în preliminariile EURO 2020 și Liga Națiunilor, un total 
de 130 milioane euro vor fi distribuite cluburilor ce furnizează jucători 
la turneul final EURO 2020. 

Lista completă a cluburilor și sumele aferente fiecăruia vor fi 
publicate de UEFA după turneul final EURO 2020.

FRF și Echipa Națională a României au fost invitate de FIFA 
să se alăture campaniei prin care fotbalul își arată aprecierea 
față de toți cei care, în contextul pandemiei, continuă să 
lucreze în sistemul medical și în condiții de risc

Comitetul Executiv UEFA a decis plata 
imediată a sumelor ce revin drept contribuție 
pentru cluburile ce au furnizat jucători 
echipelor naționale în preliminariile EURO 2020. 
Decizia vine în contextul crizei actuale și a dificultăților 
financiare pe care le au multe cluburi din Europa

CHIRICHEȘ, HAGI ȘI 
RADU, INCLUȘI DE 
FIFA ÎN CAMPANIA 
#WEWILLWIN

PLĂȚI UEFA PENTRU 
CLUBURI, ÎN AVANS

VIDEO 
POATE FI 

DESCOPERIT 
PE YOUTUBE 

FRF TV!
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GAZDELE EURO AU FOST 
RECONFIRMATE: 4 MECIURI 

PE ARENA NAȚIONALĂ!
Campionatul European amânat pentru vara anului viitor va fi organizat 

în aceleași 12 orașe în care s-ar fi desfășurat în 2020

Toate cele 12 orașe-gazdă și-au reafirmat implicarea în proiectul EURO, România fiind una dintre primele care a transmis către UEFA 
documentele necesare organizării competiției în 2021. Astfel, forul de la Nyon a anunțat, prin decizia Comitetului Executiv din 17 iunie 
2020, aceeași formulă de desfășurare a turneului final.

Stadioanele din Roma, Baku, Sankt Petersburg, Copenhaga, Amsterdam, București, Londra, Glasgow, Bilbao, Dublin, Munchen și 
Budapesta vor găzdui partidele de la EURO. Turneul final va debuta la Roma, pe 11 iunie 2021, și se va încheia la Londra, pe 11 iulie 
2021, odată cu disputarea finalei. Arena Națională va găzdui patru partide de la turneul care și-a păstrat de numirea de UEFA EURO 
2020, trei din grupa C (13, 17 și 21 iunie 2021) și o optime de finală (28 iunie 2021). 

„UEFA a luat o decizie importantă prin amânarea EURO 2020, oferind posibilitatea competițiilor interne să se încheie. Comunitatea 
fotbalistică a dat dovadă de unitate în această criză nemaiîntâlnită. Suntem recunoscători fiecăruia dintre cei care lucrează pentru a putea 
depăși cu bine această perioadă. Sunt încântat să văd că fotbalul se reia și sunt convins că nu va mai dura mult până când ne vom putea 
reîntâlni cu fanii pe stadion”, a punctat președintele UEFA, Aleksander Čeferin.

La începutul lunii mai, Structura Locală de Organizare a EURO 2020 la București condusă de Florin Șari a finalizat procedurile care 
vor permite reluarea activității și a pregătirilor pentru turneu în ultima parte a anului. Operațiunile au fost coordonate de Alexandru 
Cândea, manager operațional din partea FRF, Romke Hoogstra, manager stadion din partea UEFA, și Cristian Petre, manager stadion din 
partea Primăriei Capitalei.
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EURO 2020
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A1  Turcia (TUR)

A2  Italia (ITA)

A3  
ara Galilor (WAL)

A4  Elve�ia (SUI)

B1  Danemarca (DEN)

B2  Finlanda (FIN)

B3  Belgia (BEL)

B4  Rusia (RUS)

C1  Regatul 
ărilor de Jos (NED)

C2  Ucraina (UKR)

C3  Austria (AUT)

C4  Înving. play-off D (A)

D1  Anglia (ENG)

D2  Croa�ia (CRO)

D3  Înving. play-off C

D4  Cehia (CZE)

E1  Spania (ESP)

E2  Suedia (SWE)

E3  Polonia (POL)

E4  Înving. play-off B

F1  Înving. play-off A (D)

F2  Portugalia (POR)

F3  Fran�a (FRA)

F4  Germania (GER)

ROMA
Stadionul Olimpico 
68 000 | CET

BAKU
Stadionul Olimpic
69 000 | CET +2

STPETERSBURG
Stadionul St-Petersburg  
61 000 | CET +1

COPENHAGA
Stadionul Parken
38 000 | CET

AMSTERDAM
Arena Johan Cruijff
54 000 | CET

BUCUREȘTI
Arena Na�ională
54 000 | CET +1

LONDRA
Stadionul Wembley
90 000 | CET -1

GLASGOW
Hampden Park 
51 000 | CET -1

BILBAO
Stadionul San Mamés
53 000 | CET

DUBLIN
Arena Dublin
51 000 | CET -1

BUDAPESTA
Puskas Arena 
68 000 | CET

MÜNCHEN
Arena de Fotbal Munchen 
70 000 | CET

FAZA GRUPELOR
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Orele de start sunt cele ale Europei Centrale. Play-off A: Islanda, Bulgaria, Ungaria, România. Play-off B: Bosnia-Her�egovina, Slovacia, Republica Irlanda, Irlanda de Nord. Play-off C: Sco�ia, Norvegia, Serbia, Israel. Play-off D: Georgia, Macedonia de Nord, Kosovo, Belarus.
Câștigătoarea play-off-ului A va face parte din grupa F, în timp ce câștigătoarea play-off-ului D va evolua în grupa C. Dacă România se va califica din play-off-ul A, ea va juca în grupa C, câștigătoarea play-off-ului D urmând să treacă în grupa F.

Stadioanele prevăzute inițial în proiectul EURO 2020 ca terenuri de antrenament pentru naționalele calificate, Ghencea, Rapid, Arcul de 
Triumf, se află în plin proces de construcție. Dintre cele trei, arena din Ghencea (foto) are cele mai mari șanse să fie finalizată prima. „Dezvoltarea 
infrastructurii ne oferă posibilitatea ca Bucureștiul să poată candida pentru organizarea competițiilor de cel mai înalt nivel. Anul viitor vom găzdui 
deja EURO Under 19. Ca terenuri de antrenament au fost incluse în circuitul turneului și stadioanele din Voluntari, Mogoșoaia și Berceni. Dacă noile 
arene vor fi gata, atât UEFA, cât și noi, organizatorii din România, vom fi fericiți să le punem la dispoziție participantelor la EURO în 2021”, a precizat 
președintele FRF, Răzvan Burleanu.

LUCRĂRI AVANSATE LA STADIOANELE DIN BUCUREȘTI
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Preliminariile pentru Campionatul European de anul viitor vor 
continua 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. 

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.

EURO 2021 se joacă în două perioade

De asemenea, un nou format a fost aprobat în ședința CEx UEFA de azi, 
turneul final găzduit de Ungaria și Slovenia urmând a fi împărțit în 
două: faza grupelor în martie 2021, când e programată faza grupelor, 
iar rundele eliminatorii vor avea loc în mai-iunie 2021.

Naționala U21 a României ocupă locul secund în grupa 8. 
Campania de calificare se va încheia acum în luna noiembrie 2020, 
pe teren propriu, contra Danemarcei, liderul actual al grupei. Partida 
trebuia să se dispute în luna martie, însă UEFA a reprogramat-o.

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

U21

Articol de Cătălin Popescu

MODIFICARE ÎN 
SISTEMUL DE 
CALIFICARE LA 
EURO
Comitetul Executiv UEFA a 
decis pe 17 iunie să modifice 
sistemul de calificare la EURO 
de tineret din 2021

Noua regulă ne obligă să câștigăm toate partidele! E o situație complicată și nu are rost să emitem procentaje optimiste, în niciun caz. Barajul 
ar fi fost o posibilitate în plus pentru noi. Acum nu ne permitem să ne relaxăm în nicio partidă!

Adrian Mutu, selecționer România U21

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
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JUNIORI

În octombrie 2019, membrii 
Comitetului Executiv al FRF au 
aprobat implementarea unui 
program educațional la toate 
reprezentativele. Obiectivul este 
construirea noilor generații de 
tricolori cu jucători mai bine 
adaptați fotbalului profesionist, 
capabili să își consolideze 
stabilitatea financiară, expunerea 
media adecvată, să aibă un regim 
nutrițional sănătos, un echilibru 
mental și un traseu sportiv în spiritul 
integrității.

Cu toate că activitatea 
fotbalistică este în mare parte 
întreruptă, modulele se 
desfășoară online prin intermediul 
videoconferințelor. Un aspect 
extrem de important în condițiile în 
care competițiile sunt oprite este cel 
mental.

„În această perioadă este 
important cum gestionezi toate 
aspectele vieții. Rutina zilnică a 
unui sportiv de performanță, somn, 
program de antrenament, recuperare, 
alimentație adecvată, a fost distrusă. 
Sunt sportivi care nu pot adormi 
decât dimineața, cărora le lipsește socializarea din grupul din care făceau 
parte, care trec prin diferite emoții, ca într-un roller coaster. Reperele lor 
obișnuite au dispărut și e greu să fie înlocuite, dar primul pas este acela 
de conștientizare. A situației și a posibilităților. Toată această perioadă 
va cerne sportivii cu adevărat profesioniști”, spune Silviu Ioniță.

Psihologul care a fost alături de tricolorii U21 la performanța de 
la EURO 2019 a adăugat: „Psihologii de la loturi sunt în permanentă 
legătură cu jucătorii, le transmit fișe de lucru pentru a-i ține în priză, 
avem materiale pe care le distribuim și care au rolul de a-i ajuta în aceste 
vremuri, dar și sugestii de filme care le pot oferi o motivație în plus. De 
asemenea, suntem contactați și individual pentru discuții. E important 
pentru un sportiv de performanță să nu încerce să controleze ceea ce nu 
poate. Poți controla somnul? Da! Poți controla regimul alimentar? Da! Te 
poți pregăti acasă, chiar dacă nu ai aceleași condiții ca pe terenul de joc? 
Da, în așa fel încât să îți menții tonusul muscular. Poți decide când se vor 

Proiectul educațional Football Management Skills a continuat în online. 
În această perioadă, juniorii și junioarele de la loturile naționale au discutat 
cu psihologul reprezentativei României, Silviu Ioniță, și cu echipa sa

MENTAL COACHING ÎN ONLINE PENTRU 
TRICOLORII DE LA LOTURILE NAȚIONALE 
DE JUNIORI ȘI JUNIOARE

Psihologul Silviu Ioniță (dreapta), alături de selecționerul Mirel Rădoi 
și antrenorul cu portarii Eugen Anghel, la EURO 2019

relua competițiile? Nu! De aceea, trebuie să ne concentrăm pe ceea ce se 
află în mâinile noastre”.

Programul educațional Football Management Skills cuprinde 7 
module:

    Relația cu Media & Social-Media
    Anti-doping & Nutriție
    Management financiar
    Educație
    Integritate
    Mental Coaching
    Egalitate și Diversitate & Responsabilitate socială

Începând din martie, întâlnirile pe tema ”Anti-doping și nutriție” 
cu medicii loturilor naționale, cele privind ”Relația cu Media și Social 
Media” cu departamentul comunicare al FRF, precum și cele referitoare 
la ”Integritate” s-au mutat și ele în online.
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Administrația FRF a dezbătut împreună cu reprezentanții 
cluburilor din eșalonul secund scenariile propuse de 
Departamentul Competiții pentru ca sezonul 2019-2020 să fie 
finalizat.

În cadrul întâlnirii care a avut loc, prin videoconferință, 
s-au prezentat trei posibile scenarii, iar 15 cluburi au fost în 
favoarea variantei de a organiza un play-off între primele 
șase, iar pentru celelalte formații sezonul să se termine. Au 
mai existat două abțineri și o opțiune pentru scenariul în care 
toate cele 14 etape ar fi trebuit să se dispute.

Cele 6 cluburi - singurele care au solicitat licența pentru 
participarea în Liga 1 în sezonul 2020-2021, astfel încât 
integritatea sportivă să nu aibă de suferit - vor disputa un 
play-off constând în 5 etape (o singură manșă), cu mențiunea 
că echipele de pe primele trei poziții vor disputa 3 din cele 
5 jocuri pe teren propriu. Clasamentul va fi actualizat cu 
rezultatele din aceste ultime 5 runde în urma înjumătățirii 
punctelor acumulate până la data de 16 martie 2020.

Echipele clasate pe primele două locuri la finalul play-
off-ului vor promova direct în Liga 1, în timp ce formația 
de pe poziția a treia va disputa cu joc de baraj cu locul 6 din 
play-out-ul Ligii 1.

CALENDAR LIGA 2

Etapa 1 (4 iulie 2020)  
    UTA Arad - FC Petrolul
    Turris-Oltul - Campionii FC Argeș
    CS Mioveni - Fotbal Club Rapid

Etapa 2 (11 iulie 2020)  
    FC Petrolul - Fotbal Club Rapid
    Campionii FC Argeș - CS Mioveni
    UTA Arad - Turris-Oltul

Etapa 3 (18 iulie 2020)  
    Turris-Oltul - FC Petrolul
    CS Mioveni - UTA Arad
    Fotbal Club Rapid - Campionii FC Argeș

Etapa 4 (25 iulie 2020)  
    FC Petrolul - Campionii FC Argeș
    UTA Arad - Fotbal Club Rapid
    Turris-Oltul - CS Mioveni

Etapa 5 (1 august 2020)  
    CS Mioveni - FC Petrolul
    Fotbal Club Rapid - Turris-Oltul
    Campionii FC Argeș - UTA Arad

5 august - turul barajului promovare / rămânere Liga 1
9 august - returul barajului promovare / rămânere Liga 1

CLASAMENT ÎNAINTE DE PLAY-OFF LIGA 2

1. UTA Arad   25p
2. CS Mioveni   20p
3. Turris Oltul Tr. Măgurele  20p
4. Campionii FC Argeș  19p
5. Petrolul Ploiești  19p
6. Rapid București  19p

Punctele s-au înjumătățit, Mioveni, Turris și Rapid 
beneficiază de o rotunjire cu 0,5 puncte.

SPECIAL LIGA 2

Comitetul Executiv FRF a validat 
scenariul dezbătut și agreat de cluburile 
participante în Liga 2 prin care competiția 
va continua doar pentru cluburile clasate 
pe primele 6 locuri înaintea întreruperii 
cauzate de pandemia COVID-19

PLAY-OFF DE FOC 
PENTRU PROMOVARE!
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Vă provocăm în premieră la o amplă 
analiză despre destinul cluburilor care 
se întorc în eșalonul secund

RETROGRADAREA ÎN LIGA 2:
ANALIZA ULTIMULUI 
DECENIU

Intervalul de timp pe care l-am considerat relevant pentru analiză 
acoperă un deceniu, practic echipele retrogradate din Liga 1, exclusiv 
retrogradări sportive, între sezonul 2009/2010 și 2018/19.

Statistica ne indică un total de 28 de parcursuri după retrogradare, 
sub semnul a 26 de echipe, trei dintre ele regăsindu-se cu câte două 
retrogradări din L1 în ultimul deceniu: Ceahlăul Piatra Neamț, ASA 
Târgu Mureș și ACS Poli Timișoara.

Un caz aparte este Universitatea Craiova, care a retrogradat sportiv 
din Liga 1 la finele sezonului 2010/2011, dar nu a continuat fiind 
exclusă din competiții din rațiuni ce nu țin de aspectul sportiv sau 
financiar.

Radiografie pentru viitor

Din dorința de a furniza concluzii pertinente care să poată deveni pe 
viitor chiar un instrument util pentru strategiile cluburilor aflate în 
această situație, am analizat evoluția echipelor după finalul aventurii 
în Liga 1. Identificând mai multe categorii de finalități, am grupat cele 
28 de cazuri și iată proporțiile:

Concluziile acestei statistici ne evidențiază, dincolo de cele 6 
categorii de echipe, câteva realități importante:
    64% din echipe au avut un parcurs negativ, din lipsa unei strategii 

financiare, în principal, dincolo de veniturile obținute la Liga 1
    Pentru 18% din retrogradate, coborârea la L2 a însemnat un șoc 

atât de puternic încât nu au putut începe nici măcar următorul 
sezon!

    21% din echipe au reușit ulterior să revină pe prima scenă, dar vom 
vedea că nu toate dintre acestea se mai regăsesc astăzi în circuit.

Efect total: desființare!

Un total de 5 echipe au trăit șocul maxim în primul sezon după 
retrogradarea din Liga 1, adică dispariția. În urma sezonului nefast pe 
prima scenă, aceste cluburi nu au mai început sezonul de Liga 2.

Cronologic, prima este Politehnica Iași, dispărută după sezonul 
2009/10 în L1 din rațiuni financiare, orașul continuând în Liga 2 
printr-un club nou format din fuziunea Navobi Iași - Tricolorul Breaza. 
Este urmată de Unirea Urziceni în 2011, fostă campioană a României 
cu doar doi ani înainte, surpriza ialomițeană care nu a fost înscrisă la 
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SPECIAL LIGA 2
Unirea Urziceni în sezonul în care a devenit campioana României

acea vreme, de patron, în nicio competiție după coborârea din primul 
eșalon.

Apoi, CS Turnu Severin în 2013, care avea să fie și ultima echipă a 
Mehedințiului pe prima scenă, clubul cu importante datorii urmând 
practic soarta ultimei reprezentante a orașului, FC Drobeta. Iar în 
2014, vine la rând Corona Brașov, autoritățile locale desființând secția 
de fotbal a clubului după retrogradare. Ultima echipă din această 
categorie e Petrolul Ploiești, care cade în Liga 2 la finalul sezonului 
2015/16. Societatea intră în faliment, iar echipa nu mai este înscrisă 
în eșalonul secund. Ulterior, clubul are să fie refondat de suporteri și 
evoluează până la nivelul L2, în prezent.

Colaps cu întârziere

O categorie egală numeric grupează echipele care, după 
retrogradarea din Liga 1, s-au înscris în Liga 1 dar nu au putut duce la 
final nici măcar primul lor sezon în noua competiție.

Prima este Victoria Brănești, care după sezonul istoric în L1 din 
2009/10, a început eșalonul secund dar s-a văzut intrând în prăpastie, 
fără susținere, și a fost finalmente exclusă din campionat înaintea 

returului. Apoi Voința Sibiu, club care a început 
sezonul în L2 din 2012/2013, dar care s-a retras 
după doar 11 runde, cu patru înainte de finalul 
turului din seria a II-a. Înglodată în datorii, a 
dispărut deși reușise 3 victorii și o remiză în startul 
sezonului.

Tot situația financiară dezastruoasă și datoriile 
au îngropat Săgeata Năvodari, club care a fost 
exclus din Liga 2 în sezonul 2014/15. Dobrogenii 
ajunseseră, prin sancțiuni, la -45 de puncte 
în clasament, după 66 de puncte penalizare! 
Ceahlăul Piatra Neamț s-a înscris în Liga 2 sezonul 
2015/16 după căderea din primul eșalon, a dus la 
bun sfârșit sezonul regulat reușind să evite cele 
două locuri direct retrogradabile în L3, dar nu a 
putut să țină ritmul, din punct de vedere financiar, 
și în play-off-ul L2, fiind finalmente exclusă.

Lista se încheie cu ASA Târgu Mureș, care după 
coborârea din L1 începe sezonul 2017/18, dar deja 
din octombrie 2017 intră în faliment, pentru ca 
în pauza competițională de iarnă vicecampioana 
națională din 2015 să se retragă din competiție.

 Retrogradare cu impact de bumerang

Abordăm încă două categorii din analiza 
noastră. Prima evidențiază echipe care au rezistat 
în primul sezon de Liga 2 după retrogradare, 
l-au încheiat cu brio măcar din punct de vedere 
al supraviețuirii financiare, dar au retrogradat la 
capătul lui în Liga 3.

La finele sezonului 2014/15 de Liga 1, 
Universitatea Cluj și Oțelul Galați retrogradau fără 
să își imagineze, poate, că parcursul avea să le fie 
și mai amar!

Pentru Universitatea Cluj șocul inițial nu 
părea atât de mare. Ardelenii au încheiat sezonul 
regulat din L2 pe locul 8 din 14 echipe ale seriei II, 
adică la doar un punct de prezența în play-off-ul 
pentru revenirea în Liga 1! Coșmarul a început în 

play-out, pe care “U” l-a încheiat în genunchi, pe loc de Liga 3. Ulterior, 
echipa a intrat în faliment și apoi a renăscut.

Oțelul Galați reprezintă o situație cumva la limită între categoria 
echipelor cu retrogradări succesive și cea inclusă în episodul precedent 
al analizei noastre, a echipelor care au sucombat în primul sezon de 
Liga 2. Campioana din 2011 a retrogradat, a încheiat pe teren sezonul 
regulat din L2 în 2015/16, retrogradând sportiv. Imediat însă, a intrat 
în faliment și s-a desființat.

Ultima, cronologic, este ACS Poli Timișoara, echipă care în 2018 
retrograda din Liga 1 practic în ultima etapă. Sezonul 2018/19 a 
însemnat o experiență în Liga 2 încheiată cu același deznodământ, 
bănățenii încheind cu 10 puncte sub linie. Azi, clubul este în L3, în 
administrare judiciară, prins de “înghețarea” cauzată de pandemie pe 
loc retrogradabil!

O altă categorie importantă numeric, alcătuită din 5 echipe, 
prezintă parcursurile retrogradatelor din L1 care au reușit să continue 
în Liga 2 măcar un sezon integral, dar care ulterior au dispărut. Este 
vorba de Sportul Studențesc, Gloria Bistrița, FC Brașov și Juventus 
București, devenită Daco-Getica. Dar să evidențiem și modele pozitive!
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SPECIAL LIGA 2

Forța supraviețuirii în Liga 2

Aici regăsim patru formații, prima fiind o fostă reprezentantă a 
fotbalului românesc în cupele europene, Pandurii Târgu Jiu. Gorjenii 
au retrogradat din L1 la capătul sezonului 2016/17, au urmat două 
sezoane în Liga 2 pe care Pandurii le-a încheiat pe locurile 14 și 15, 
iar sezonul curent, oprit din cauza pandemiei COVID-19, i-a prins pe 
gorjeni cu doar 8 puncte după 23 de etape!

Alte două reprezentante sunt Dunărea Călărași și Concordia 
Chiajna, adică cele două cluburi care au căzut din L1 la finalul 
sezonului 2018/19 și care, în actualul sezon, se aflau în posturi diferite 
la oprirea competiției. Călărășenii aproape de mijlocul clasamentului, 
ilfovenii mai aproape de retrogradare, însă planurile lor pentru viitor 
sunt de revenire în Liga 1.

Un caz aparte îl reprezintă CS Mioveni, club care în 2012 a 
retrogradat din Liga 1 și care ulterior a disputat 7 sezoane consecutive 
în Liga 2, niciodată încheind mai jos de locul 9! Ba, mai mult, în acest 
sezon se află în play-off-ul pentru promovarea pe prima scenă!

Modele de come-back în Liga 1

Ultima categorie din analiza noastră și aparent cea a echipelor cele 
mai fericite prin prisma parcursului ulterior retrogradării din L1 
cuprinde formațiile care au reușit un come-back rapid pe prima scenă 
după experiența în Liga 2.

În 2010, Ceahlăul Piatra-Neamț cobora în L2 după un sezon în 
care a fost pregătită, pe rând, de Florin Marin, Gheorghe Mulțescu și 
Zoran Filipovic. Dar cu Marin Barbu pe bancă și un lot în care se aflau 
Chitoșcă, Marc, Forminte, Barna sau Nohai, toți nemțeni!, galben-
negrii aveau să câștige seria I din L2 cu doar 3 înfrângeri și reveneau 
pe prima scenă! Și aveau să rămână aici alte 4 sezoane consecutive, 
semn că miza pe pepiniera proprie a fost soluția.

În 2012, FCM Târgu Mureș a terminat prima sub linie în L1 și a 

MODELE DE REVIRIMENT ȘI STRATEGII 
PENTRU STABILITATE

Continuăm cu cele mai fericite categorii de echipe, cele care încă se 
regăsesc azi în Liga 2, alături de cele care au reușit să revină în Liga 1 după 

retrogradare, fie și doar pentru o vreme

pornit cursa revirimentului. În ciuda obiectivului clar, a încheiat pe 5 
în seria II a Ligii 2 în 2012/13, la 5 puncte de promovare. Ținta a fost 
însă atinsă în sezonul următor, când, sub un nou nume, ASA 2013 
Tg. Mureș, au reușit un exercițiu de forță în play-off-ul L2 care le-a 
adus promovarea. Au urmat trei sezoane pe prima scenă, în unul fiind 
viceampioană!, apoi declinul prezentat în episoadele anterioare ale 
analizei noastre.

CSMS Iași retrograda în 2013 din Liga 1, însă reușea cu Marius 
Lăcătuș antrenor un parcurs de excepție în sezonul 2013/14, câștigând 
seria I a Ligii 2 în fața Rapidului. Revenirea rapidă nu a fost doar un 
foc de paie, moldovenii aflându-se în prezent la al șaptelea sezon 
consecutiv pe prima scenă de la acea performanță de come-back. Linia 
pozițiilor lor în clasament a fost 10-7-7-6-10, în prezent luptându-se 
în play-out.

Cu un lot destul de tânăr, ACS Poli Timișoara a retrogradat în 
2014 din Liga 1 deși între poziția sa finală (16), prima retrogradabilă, 
și locul 9 au fost doar trei puncte! Cu Dan Alexa antrenor, bănățenii au 
avut un sezon 2014/15 fulminant în Liga 2, reușind come-back-ul la 
12 puncte de locul secund în serie! Un secret al reușitei pare să fi fost 
tot utilizarea talentelor din zonă, dacă vedem că în lotul de succes 
se regăsesc jucători precum Deian Sorescu, Vlad Dragomir, Ovidiu 
Popescu sau Cristi Bărbuț.

Gaz Metan Mediaș a retogradat din Liga 1 în 2015. În sezonul 
imediat următor a reușit revenirea pe prima scenă, câștigând seria a 
doua din Liga 2. De atunci, se află pe prima scenă, reușind, sezonul 
trecut, să câștige play-out-ul, iar în actuala ediție chiar să evolueze în 
play-off, încheind sezonul regular pe poziția a cincea.

Ultima performeră este Rapid București, care în 2015 cobora un 
eșalon, la capătul unui sezon în care rulase enorm de mulți jucători, 
cu precădere străini. Dar giuleștenii, în primul sezon de Liga 2, și-au 
câștigat seria cu același Dan Alexa antrenor, în ciuda datoriilor și a 
situației investiționale foarte nesigure. Finalmente, eșecul financiar 
avea să aibă ultimul cuvânt.
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UNDE 
MERGE 
TROFEUL?
Cupa României a ajuns 
la faza semifinalelor: la 
începutul lunii s-au tras 
la sorți jocurile în urma 
cărora vor fi stabilite 
finalistele

CUPA ROMANIEI

O echipă din play-off și trei din play-out au rămas în cursa pentru 
câștigarea Cupei României, ediția 2019-2020. Din cauza pandemiei 
COVID-19, tragerea la sorți și desfășurarea ultimelor runde au fost 
amânate pentru această vară. Pe 10 iunie, la Casa Fotbalului, am aflat în 
sfârșit duelurile din semifinale!

Sepsi OSK Sf. Gheorghe - CSM Politehnica Iași

Sepsi și-a depășit deja cea mai bună performanță în competiție, sfert 
de finală în sezonul trecut. În 2019 a fost eliminată de campioana CFR 
Cluj, anul acesta țintește finala! 

Până acum le-a scos din Cupă pe: Ripensia Timișoara (4-1), Astra 
(4-2), Petrolul (1-0).

De partea cealaltă, Poli Iași este din nou în semifinalele Cupei 
României, pentru a cincea oară în istorie, după 35 de ani! În cazul în care 
se va impune, va juca pentru prima dată în finală! În ”sferturi”, moldovenii 
au năruit visul Universității Craiova de a evolua cu trofeul pe masă chiar 
pe stadionul ”Ion Oblemenco”. 

Rezultatele obținute până acum: Rapid (1-0), Metalul Buzău (3-0), 
Universitatea Craiova (3-2).

Dinamo - FCSB

După 4 ani, Dinamo are din nou șansa de a disputa o finală de Cupa 
României. În 2016, în semifinale, tot FCSB i-a fost adversară. Chiar dacă 
niciuna dintre echipe nu a câștigat în cele două manșe, ”câinii” au mers 
mai departe datorită golurilor marcate în deplasare. Prezența în finală, pe 
Arena Națională, nu a fost de succes, roș-albii fiind învinși de CFR Cluj la 
loviturile de departajare. 

Ultimul triumf în Cupă pentru Dinamo datează din 2012, atunci când 
s-a impus în fața Rapidului, scor 1-0.

În ediția 2019-2020 le-a eliminat pe: UTA Arad (3-1), Foresta Suceava 

(4-0), Academica Clinceni (1-0).
FCSB are șansa revanșei în fața 

dinamoviștilor după ce aceștia i-au 
întrerupt parcursul din sezonul 
2015-2016. Cel mai recent succes în 
Cupa României a fost cel din 2015, 
când trupa pregătită pe atunci de 
Costel Gâlcă a câștigat finala cu 
Universitatea Cluj, scor 3-0. A fost 

anul eventului, FCSB câștigând atunci și ultimul titlu de campioană până 
în prezent.

A trecut până acum de: Metaloglobus (2-0), Universitatea Cluj (1-0), 
Hermannstadt (2-1). 

Cele două manșele ale semifinalelor ar urma să se dispute pe 24 
iunie, respectiv 8 iulie. Finala ce va avea loc pe stadionul ”Ion Oblemenco” 
din Craiova este programată pe 22 iulie. FRF monitorizează în permanent 
situația privind răspândirea coronavirusului și poate interveni pe program 
în cazul în care acest lucru se va impune. 

Dinamo a eliminat-o pe FCSB din semifinalele Cupei în primăvara lui 2016, 
după o dublă remiză 0-0 și 2-2
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Pe 27 august 2015, Federația Română de Fotbal lansa Liga Elitelor, un 
concept competițional menit să stimuleze performanța în fotbalul juvenil 
și să ofere fotbaliștilor talentați aproape de trei ori mai multe meciuri pe 
sezon. Totodată, se implementa principul “cei mai buni vs cei mai buni” 
în detrimentul meciurilor cu scoruri-fluviu fără contribuție la formarea 
jucătorilor.

Conceptul Liga Elitelor (ligă, Cupa României și Supercupa României) 
a început la nivel U17 și U19, fiind dezvoltat ulterior și la nivel U15 și U16, 
ba chiar și “exportat” în futsal, unde există acum Liga Elitelor U19!

12 cluburi din 14 au în Liga 1 elitele din 2016!
În mai 2016, primele semifinaliste ale Ligii Elitelor U19 se pregăteau 

pentru turneul final. Ardealul Cluj, U Cluj, FC Viitorul și Dinamo București 
râvneau trofeul inaugural ce avea să fie adjudecat de dobrogeni, într-o 
finală cu Ardealul.

La patru ani distanță de la acel moment, am analizat componența 
celor patru loturi merituoase de atunci, prin prisma traiectoriilor 
ulterioare ale jucătorilor. Din totalul de 72 de jucători care acum au ajuns 
la 21-22 de ani:

• 68%  sunt în loturile cluburilor din primele trei eșaloane ale 
României
    23 jucători la cluburi de Liga 1
    9 jucători la cluburi de Liga 2 (doi sub împrumut din L1)
    17 jucători la cluburi de Liga 3 (unul sub împrumut din L1)
    3 jucători în străinătate: T. Băluță (Brighton-Den Haag), D. 

Drăguș (Standard), V. Screciu (Genk-Lommel)
Celor 23 de fotbaliști semifinaliști Liga Elitelor U19 la prima ediție 

cu FC Viitorul, Dinamo, Ardealul Cluj și U Cluj se adaugă alți 17 jucători 
legitimați azi în Liga 1 care nu au ajuns în semifinalele acelui sezon, dar 
au evoluat în prima ediție Liga Elitelor 2015/16. Este vorba de foști juniori 
la Universitatea Craiova, UTA Arad, ACS Poli Timișoara și echipele U17 de 
la Ardealul, Dinamo și Viitorul din acel sezon Liga Elitelor.

Iată „harta” celor 40 de jucători astăzi în Liga 1, cu mențiunea că 12 

ANALIZA PERFORMANȚEI: 
24 DE JUCĂTORI DEVENIȚI „TRICOLORI”, 

40 DE FOTBALIȘTI ÎN LIGA 1!
Conceptul competițional în care FRF a investit până acum peste 1 milion de euro 

oferă mai multe jocuri și nivel calitativ înalt. Jumătate din semifinaliștii primei ediții 
joacă în L1 și L2 la 21-22 ani, un sfert au debutat la naționalele de tineret și seniori

SPECIAL LIGA ELITELOR

din 14 echipe îi au la dispoziție, excepție făcând Sepsi OSK Sf. Gheorghe și 
Chindia Târgoviște, nou-promovată.

Investiții FRF de peste 1 milion de euro
Sistemul CIRCUITUL PERFORMANȚEI care de la an la an devine tot 

mai complex prin inițiativele FRF, acoperind noi categorii de vârstă și 
primind investiții tot mai consistente din bugetul Federației, cu ajutorul 
sponsorilor și partenerilor.

Articol de Gabriel Berceanu
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Iată cum ar arăta acest lot al tricolorilor pentru o partidă 
imaginară, după concluzii:

    14 jucători de 21-22 de ani, semifinaliști Liga Elitelor U19 prima 
ediție, au debutat deja pentru naționalele de tineret și seniori!

    Alți 10 jucători participanți la acea ediție, dar până în semifinale, 
au debutat pentru aceste naționale!

    6 jucători foarte tineri au jucat deja pentru România la seniori: 
Nedelcu, Man, Coman, Cicâldău, Băluță și Drăguș.

    11 din cei 23 de jucători din lotul României U21 semifinalist la 
EURO 2019 jucaseră în prima ediție Liga Elitelor.

Top cote de piață ale elitelor din 2016

Analiza acoperă 69 de jucători ai Ligii Elitelor 2015/16 care azi au 
vârste de 21-22 de ani, adică:

    49 semifinaliști ai primei ediții Liga Elitelor U19, sezonul 
2015/2016, jucători proveniți de la Viitorul, Dinamo, U Cluj și 

UN LOT TRICOLOR DIN ELITE
Putem observa pe schema CIRCUITUL PERFORMANȚEI legătura firească dintre 
competiția Liga Elitelor U19 și traiectoria celor mai merituoși jucători spre loturile 
naționale. Iar realitatea fundamentează deja proiecția!
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Ardealul Cluj (din totalul de 72 au fost excluși jucătorii care au 
renunțat la fotbal sau activează la un nivel inferior Ligii 3).

    20 de jucători care azi joacă în Liga 1 sau în străinătate, 
participanți la acea ediție, dar care nu au ajuns în semifinale 
cu echipele lor (Universitatea Craiova, UTA Arad, ACS Poli 
Timișoara) sau au jucat în Liga Elitelor U17 în acel sezon 
(Ardealul, Dinamo, Viitorul).

Realizând clasamentul la vârf al cotelor de piață actuale potrivit 
transfermarkt.de, care evidențiază 9 fotbaliști, putem observa trei 
tendințe importante:

    cei mai mulți jucători erau în 2016 la FC Viitorul (7 din 9)
    naționala de seniori crește cota (primii 5 din cei 9 au debutat la 

seniori)
    cluburile FCSB, Universitatea Craiova și cele din străinătate, 

evident, oferă o cotă de piață mai mare.

De ce merită investițiile în tineri jucători români

Evoluția cotelor de piață pentru totalul de 69 de jucători:
    valoarea de piață a acestora era de 4,25 milioane euro în mai 

2016
    a ajuns în martie 2020 la 35,95 milioane euro (de menționat 

scăderea operată asupra cotelor în contextul pandemiei).
    așadar, o creștere de 31,70 milioane euro!
În medie, un jucător de 17-18 ani din Liga Elitelor 2015/16 avea o 

cotă de piață de 62.000 euro (mai 2016). Iar aceasta a ajuns, în medie, 
la 521.000 euro (martie 2020), o creștere de 459.000 euro a cotei de 
piață per jucător în medie.

Practic, cluburile care au păstrat acești jucători de 17-18 ani și i-au 
crescut, alături de cluburile care i-au achiziționat între timp pe sume 
relativ mici, mizând astfel pe talentele autohtone, au un potențial plus 
financiar în bugetele cluburilor de câteva zeci de milioane de euro.

Impactul Ligii Elitelor asupra acestor ascensiuni este incontestabil. 
Este suficient să ne gândim la doar câteva exemple din rândul 
acestor 69 de jucători, a căror evoluție a început după meciuri oficiale 
disputate în Liga Elitelor 2015/16:

    Andrei Chindriș (U Cluj U19) - legitimat de FC Botoșani fără 

SPECIAL LIGA ELITELOR
ca jucătorul să debuteze la echipa mare clujeană, în urma 
prestațiilor din Liga Elitelor

    Olimpiu Moruțan (U Cluj U19) - folosit de clujeni în sezonul 
2015/16 în doar 5 partide la seniori, niciodată integralist, 
legitimat de FC Botoșani la două luni după turneul final Liga 
Elitelor U19

    Stephan Drăghici (Ardealul U19) - împrumutat în L2 la CSM 
Râmnicu Vâlcea și după 6 luni cumpărat de Universitatea 
Craiova, azi în Liga 1 la Gaz Metan Mediaș

    Andrei Cordea (Ardealul U19) - cumpărat de Novara în urma 
prestațiilor din Liga Elitelor, azi în Liga 1 la Hermannstadt

    Constantin Dima (Dinamo U19) - împrumutat în L2 de Metalul 
Reșița în urma prestațiilor din Liga Elitelor, titular incontestabil 
în L2, iar azi titular în Liga 1 la Astra Giurgiu

De la presiunea pozitivă la formarea 
individualităților

Fost jucător cu sute de meciuri în Liga 1 și campion al 
României, VASILE MĂNĂILĂ (FC Viitorul) este antrenorul care 
a cucerit primul titlu de campion al Ligii Elitelor U19, în 2016. 
Tehnicianul face radiografia efectelor pe care le-a produs Liga 
Elitelor și e ferm: “Un câștig enorm, dacă ar fi apărut acest 
concept mai devreme, am fi avut cu siguranță mai mulți jucători 
români la nivel înalt”.

    „Aș spune că totul s-a schimbat prin Liga Elitelor, în bine. În 
primul rând, esențial pentru activitatea noastră în formarea 
jucătorilor, a apărut presiunea pozitivă. Doar așa putem 
evalua corect valoarea și potețialul talentului la tinerii 
fotbaliști”

    „În același timp, Liga Elitelor a făcut ca din 2015 până azi să 
crească enorm nivelul calitativ al cluburilor participante, de 
la an la an se simte o creștere“

    „Sunt nespus de mândru că am lucrat cu o generație de 
excepție în 2015/16, știu și acum pe de rost jucătorii, ce 
linie de mijloc extraordinară am avut, Nedelcu-Coman-
Cicâldău! Copii care au acceptat munca și au luptat la fiecare 
antrenament. Le doresc tot binele din lume și aștept acum 
performanțe la nivel internațional!”

Inițiatorul Școlii de Fotbal Ardealul Cluj este ALEXANDRU 
MOLDOVAN, care din 2004 a pornit acest proiect iar în prima ediție 
Liga Elitelor 2015/16 a reușit să facă din Ardealul singurul club cu 
activitate exclusivă de copii și juniori în semifinale la ambele categorii 
de vârstă, U17 și U19.

Acesta explică secretul succesului: „Talentul copiilor, calitatea 
antrenorilor specializați și condițiile de pregătire! Încă din 2008-
2009 investisem peste 500.000 de euro în baza sportivă: terenuri de 
dimensiuni mari, cu gazon natural și artificial, cu tribune, cu vestiare, cu 
nocturnă. Indiferent de oră sau de vreme, pregătirea nu era afectată!”.

Conceptul Liga Elitelor a fost susținut dintotdeauna de Alexandru 
Moldovan: „Am crezut în această idee pentru că nu ne interesează 
victoriile cu 15-0, filozofia noastră este formarea de individualități. Doar 
competiția tare crește valoarea. Iar Liga Elitelor a demonstrat asta”.

Cordea (Hermannstadt), Drăghici (Gaz Metan) și Andronic (CFR 
Cluj) sunt doar câțiva din jucătorii Ardealului în Liga Elitelor 2015/16 
care azi joacă în Liga 1. „Fără discuții, dacă acest format competițional 
exista mai devreme, multe din talentele de la Ardealul ar fi ajuns mai 
sus! Sunt mulți factori în joc, firește, dar competiția contează enorm. În 
plus, Liga Elitelor a venit cu o vizibilitate care ne ajută direct. Când joci 
împotriva juniorilor de la cluburi de Liga 1 și îi mai și învingi, e evident că 
produsele școlii tale au altă căutare“, conchide Moldovan.
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VOCEA CONFIRMĂRILOR: 
CHINDRIȘ  ȘI BĂLUȚĂ

I-am provocat la un dublu interviu pe Andrei Chindriș și Tudor Băluță, 
internaționali U21, iar Tudor deja fotbalist și al naționalei mari

SPECIAL LIGA 2

Fundașul lui FC Botoșani, semifinalist Liga Elitelor U19 din 2015/16 cu U Cluj, e unul din cei mai promițători jucători din Liga 1, iar mijlocașul 
lui Brighton, împrumutat la Den Haag, a câștigat ediția inaugurală Liga Elitelor la U17, cu Viitorul.

Ce amintiri aveți de la prima ediție Liga Elitelor?
Chindriș  A fost primul pas spre o competiție 

profesionistă. Țin minte cu drag deplasările cu o zi 
înainte de meci, înainte de Liga Elitelor nu existau. 
Copii fiind, ne bucuram de fiecare clipă petrecută cu 
echipa, asemenea profesioniștilor! Cea mai frumoasă 
amintire rămâne semifinala, deși pierdută, cu Viitorul. 
O experiență pe cinste, meci decis la penalty-uri, miză 
mare și tribune pline!

Băluță  Îmi amintesc cu foarte mare plăcere! Am 
fost primii campioni Liga Elitelor și după o finală dificilă 
în care am învins Dinamo. Noi, la Viitorul, aveam 
rivalitate cu juniorii dinamoviști. Am fost foarte fericit.

Ce v-a adus în plus formatul Ligii Elitelor față de 
competițiile de juniori anterioare?

Chindriș  Am simțit lucrurile pozitive de la primele 
meciuri: diferențele de scor nu mai erau atât de mari, 
partidele au devenit mai dificile, s-a îmbunătățit astfel, 
pe termen lung, nivelul de joc atât al echipei, cât și al 
fiecărui jucător în parte. Iar lupta pentru primele locuri 
s-a transformat, nu a mai fost doar o cursă în 2 sau 3 
cluburi. Fiecare voia măcar o clasare bună!

Băluță  Meciuri mult mai dificile, iar asta nu poate 
fi decât în folosul tuturor jucătorilor. În plus, înainte 
jucam cu echipele puternice doar în ultima fază a 
competiției. Liga Elitelor a însemnat dueluri puternice 
pe tot parcursul sezonului. Și motivație în plus mi-a 
adus!

Cum ați simțit că v-a ajutat în evoluție Liga 
Elitelor?

Chindriș  După acel sezon bun, am fost legitimat 

CHINDRIȘ

BĂLUȚĂde FC Botoșani. Nu apucasem să joc la seniorii U Cluj, 
deși îmi doream, deci sunt sigur că cei de la Botoșani 
au avut posibilitatea prin Liga Elitelor să își facă o idee 
despre mine.

Băluță  Dezvoltarea mea din punct de vedere tactic, 
fizic și tehnic a fost influențată direct de faptul că am 
avut o competiție cu dificultate mai ridicată. Dar un 
mare câștig a fost și mental! Anterior, până în faza 
semifinalelor, nu aveai spiritul de competiție adevărat. 
În Liga Elitelor avem săptămânal o provocare dificilă 
pe teren, nu mai exista relaxare, ci ritm susținut. Adică 
exact ce se întâmplă când ajungi la seniori, unde 
fiecare meci are importanță majoră, iar constanța în 
jocuri și rezultate face diferența.

Cum vedeți extinderea Ligii Elitelor la nivel U15 
și U16?

Chindriș  Copiii au nevoie de meciuri intense de la o 
vârstă cât mai mică. Asta sigur îi va ajuta în dezvoltarea 
lor, așa cum m-a ajutat și pe mine.

Băluță  O decizie care sigur va avea efecte pozitive. 
Cu cât mai devreme, cu atât mai bine! Jucătorii se vor 
obișnui cu elemente din ritmul seniorilor, acestea îi vor 
face mai competitivi și le vor asigura o trecere adaptată 
la etapa următoare a carierei lor.

Ce mesaj aveți pentru puștii care joacă azi în 
Liga Elitelor?

Chindriș  Credeți în voi, fiți serioși și deveniți mai 
buni cu fiecare zi care trece!

Băluță  Curaj pentru a vă urma visul! Munciți mult, 
dedicați-vă sportului pe care îl iubiți și doriți-vă mereu 
să fiți cei mai buni!
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Dăruiește-ți experiența Mercedes-Benz.
Cadoul nostru? . Primele 6 rate

Curajul de a merge ma i departe.

Costuri 0 pentru primele 4 luni.
Îți susținem afacerea cu o ofertă financiară excelentă, indiferent de 
obstacole.
Oferta este valabilă prin Mercedes-Benz Leasing IDF S.A până 
la 30 septembrie 2020 la achiziț ionarea autovehiculelor         
Mercedes-Benz Vans din stoc, Vito Furgon și Tourer, Sprinter 3.5t și 5t, 
Clasa X, Clasa V.
Detalii în showroom-urile Autoklass.

Servicii de vopsitorie. Prețuri , TVA inclus. de la 650 lei

Zgârieturile, urmele de lovituri sau loviturile de piatră sunt aproape 
inevitabile în decursul vieții unui autovehicul. De aceea venim în 
întâmpinarea nevoilor dumneavoastră cu prețuri speciale la 
operațiunile de vopsitorie, acestea fiind efectuate la cele mai ridicate 
standarde de calitate, în conformitate cu brand-urile pe care le 
reprezentăm. 
Detalii pe autoklass.ro/oferte-service/servicii-de-vopsitorie--59.

Revizii cu piese originale.  TVA inclus.De la 700 lei,

Doar până la 30 iunie 2020, la Autoklass, beneficiați de prețuri unice la 
reviziile periodice obligatorii efectuate între 40.000-120.000 km, 
pentru modelele selecționate Mercedes-Benz, smart și Honda, cu an 
de fabricație între 2012-2017.
Oferta nu include operațiuni de revizie pentru cutia de viteze automată.
Detalii pe autoklass.ro/p/revizii-pe-alese.

Centru autorizat de vânzări și service Mercedes-Benz, smart & Honda.
Call Center: +40 317 133333     office@autoklass.ro    wwww.autoklass.ro

Te bucuri de primele 6 rate gratuit pentru noua ta Stea, prin oferta de 
finanțare cu 25% avans minim. Află mai multe detalii despre campanie 
și descoperă modelele incluse pe autoklass.ro/p/mercedes-benz-cu-
6-rate-cadou.



Cu această ocazie, site-ul FRF.ro a publicat o serie de materiale speciale 
dedicate tricolorelor de la cele mai mici categorii de vârstă, U17 și U19.

O națională aflată la început, la fel cum și fotbalul feminin per 
ansamblu reprezintă un fenomen abia acum în proces de dezvoltare, 
România U17 nu a reușit să obțină până în prezent o calificare la turneul 
final.

Din 11 campanii derulate, fetele noastre au reușit în patru rânduri 
să se califice pentru ultima fază preliminară înainte de EURO. La această 
categorie de vârstă, prezența la Campionatul Mondial U17 depinde de 
clasarea la turneul final continental, astfel că și această competiție e încă o 
provocare de atins pentru viitor.

Emoția unei mame de jucătoare pentru România

Ce simte o mamă când fiica ei marchează primul gol? Dar când i se 
cântă imnul național pe terenul 
de fotbal? Care sunt sacrificiile 
unui părinte de jucătoare de 
fotbal? Sunt întrebări pe care 
poate mulți ni le-am pus. De 
aceea, am rugat-o pe mama 
Adinei Borodi, internațional U17 
al României, să ne dezvăluie 
emoțiile și provocările speciale 
pe care le-a simțit și le simte prin 
fotbal și prin parcursul fiicei: „Cel 
mai dificil moment a fost acela 
când a primit oferta de a merge 
să joace la Cluj, la campioana 
”U” Olimpia, deoarece avea doar 11 ani. Când a pornit pe acest drum, nu 
mă gândeam că va ajunge să facă parte dine chipa națională de junioare 
a României. Să îți vezi copilul reprezentând țara ta este o mândrie enormă 
pentru orice părinte, iar sentimentele pe care le ai în acele momente nu pot fi 
descrise în cuvinte”.

Tricolorele U19, oprite de pandemie din drumul spre 
EURO...

Campionatul European U19 se desfășoară începând cu ediția 1998, 
dar reprezentativa noastră a intrat în preliminariile acestei competiții 
abia începând de la ediția 2004. Formatul calificărilor este cel deja clasic, 
reprezentat din 2 faze (preliminară + elită), fiecare cu grupe de câte 4 echipe. 

La ediția EURO 2020, reprezentativa noastră pregătită de Florin Bugar 
a reușit calificarea la Turul de Elită, dar, din cauza efectelor pandemiei 
COVID-19, forul continental a decis anularea competiției, atât a acestei faze 
preliminare, cât și a turneului final ce urma să fie găzduit de Georgia în 
iulie-august acest an.

Fata de gol de la turneul final din 2012

Unica prezență a unei reprezentative feminine la un turneu final 
continental vine din partea României U19. Este vorba de calificarea la EURO 
2012 din Turcia și a fost obținută după o grupă preliminară în care am învins 
Lituania și Irlanda de Nord, pierzând doar cu gazda, Belgia. Selecționer 
Mirel Albon, alături de Maria Delicoiu.

Ulterior, în faza de Elită, fetele noastre au învins marea favorită Franța 
(1-0 prin golul marcat de Herczeg), apoi Islanda (2-0, goluri Herczeg și 
Vătafu), remizând pentru calificare cu gazdele, Olanda (1-1). Aveam nevoie 
de un punct în ultima partidă pentru calificare, iar fetele s-au descurcat 
admirabil, conducând chiar până în minutul 89 prin golul marcat de Lunca!

România a ajuns astfel între cele mai bune 8 echipe ale continentului, 
încheind competiția după 0-1 cu Danmarca și Portugalia, 1-1 cu Turcia. 
Autoarea golului nostru la EURO, Mara Bâtea, devenită internațională de 
senioare (foto), rememorează: „A fost o experiență unică!  Am fost o echipă 
unită și greu de învins. Pentru cariera mea, a însemnat o motivație care m-a 
determinat să muncesc mai mult și mai bine. Sunt mândră de mine și de 
echipa mea! Acel gol și acele momente de la turneu nu o să le uit, a fost o 
bucurie imensă, greu de descris în cuvinte! Le doresc și junioarelor de astăzi să 
aibă parte de tot ce am trăit eu. Sunt fete talentate și muncitoare, dacă mai 
pun și un pic de ambiție, pot ajunge departe. Îmi doresc să ne depășească!”.

TREI DECENII DE LA 
PRIMUL JOC AL 
NAȚIONALEI FEMININE 
Pe 4 iunie 1990 s-a disputat primul joc din 
istoria echipei naționale feminine a 
României! Partida amicală s-a jucat în 
compania selecționatei olimpice a Italiei
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După ce UEFA a anunțat pe 17 martie amânarea EURO 2020 
masculin pentru anul viitor, ca urmare a pandemiei cu COVID-19 
și din dorința forului european de a-i proteja pe toți cei implicați 
în fenomen, permițând, de asemenea, încheierea competițiilor 
la nivel național și a celor europene, și EURO feminin a fost 
mutat. Astfel, turneul final dedicat fotbalului feminin din 2021 
s-a mutat în 2022, în perioada 6-31 iulie, tot în Anglia!

Prin hotărârea Comitetului de Urgență FRF din 21 mai 
2020, campionatul Ligii 1 de fotbal feminin nu va mai fi reluat 
pentru partidele rămase de disputat în sezonul 2019/2020. 
Comitetul de Urgență din 11 mai 2020 validase deja înghețarea 
tuturor competițiilor feminine în desfășurare, exceptând partea 
superioară a clasamentului Ligii 1. Având în vedere că un singur 
club a depus documentația necesară și a și obținut licența de 
participare în competițiile europene intercluburi de fotbal 
feminin, Universitatea Olimpia Cluj va participa în competiția 
UEFA Women’s Champions League 2020/21, ca reprezentantă a 
României!

CAMPIONATUL EUROPEAN DE 
FOTBAL FEMININ SE MUTĂ ÎN 2022

”U” OLIMPIA CLUJ VA REPREZENTA 
ROMÂNIA ÎN UEFA WOMEN’S 

CHAMPIONS LEAGUE

FEMININ

Din cauza pandemiei COVID-19,
UEFA a luat decizia de a amâna toate 
partidele internaționale programate 
în aceste luni

CALENDARUL 
TRICOLORELOR DUPĂ 
REPROGRAMAREA 
MECIURILOR

În urma consultărilor avute cu fiecare țară participantă, UEFA a 
aprobat următorul calendar al meciurilor rămase de disputat. Naționala 
feminină mai are de jucat 5 partide, două acasă și trei în deplasare! 
    18 septembrie 2020: Belgia - ROMÂNIA, Croația - Elveția
    22 septembrie 2020: ROMÂNIA - Croația, Elveția - Belgia
    23 octombrie 2020: Lituania - ROMÂNIA, Lituania - Belgia
    27 octombrie 2020: Lituania - Belgia, ROMÂNIA - Elveția
    27 noiembrie 2020: Croația - Lituania
    1 decembrie 2020: Croația - ROMÂNIA, Belgia - Elveția

Elveția 4 4 0 0 17-2 12
Belgia 4 4 0 0 15-0 12
România 3 1 0 2 3-7 3

Croația 4 1 0 3 4-13 3
Lituania 5 0 0 5 1-18 0

GRUPA H
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FUTSAL

Prin hotărârea Comitetului 
de Urgență FRF din 11 mai 

2020, validată pe 27 mai de 
Comitetul Executiv, s-a decis 

să nu se mai reia competițiile de 
futsal, iar reprezentanta României în 

cupele europene să se decidă printr-un 
meci de baraj

UNITED GALAȚI 
ȘI IMPERIAL 

WET DISPUTĂ 
FINALA 

PENTRU 
EUROPA

Toate competițiile de futsal au rămas înghețate, excepție făcând 
Liga 1 și doar în partea superioară a clasamentului. Desemnarea 
reprezentantei României în competițiile UEFA se va stabili în urma 
organizării și desfășurării unui baraj în dublă manșă între ocupantele 
locurilor 1 și 2 din clasamentul actual, adică CS United Galați și Imperial 
Wet Miercurea Ciuc.

Datele privind desfășurarea jocurilor de baraj și tragerea la sorți 
pentru stabilirea echipei gazdă a primului joc urmează a fi stabilite 
ulterior, avându-se în vedere corelarea acestora cu calendarul 

Liga Campionilor la futsal
 Sezonul 2019-2020 va fi finalizat la Barcelona, în perioada 8-11 

octombrie, odată cu disputarea turneului final al competiției. Gazda 
inițială, Minsk, va organiza faza finală în următorul sezon, în aprilie 
2021. Următoarea ediție are programate următoarele faze: runda 
preliminară - 13-18 octombrie 2020, runda principală - 24-29 
noiembrie 2020, Elite Round - 16-21 februarie 2021, Final Four - 
aprilie 2021.

competițional internațional și calendarul competițional intern pentru 
sezonul 2020/21.

În ceea ce privește Liga 2 de futsal, competiția a rămas suspendată, 
ocupantele locurilor 1 și 2 din play-off, Luceafărul Buzău și KSE Tg. 
Secuiesc, având drept de promovare în Liga 1 de unde nu va retrograda 
nicio formație. Astfel,  Liga 1 futsal ediția 2020/21 se va desfășura într-o 
serie de maximum 9 echipe, în funcție de numărul de echipe care își vor 
exercita dreptul de participare în cadrul acestei competiții.

DECIZII UEFA Cupa Mondială la futsal
 Play-off-ul a fost reprogramat pe 2, respectiv 11 noiembrie 2020.

EURO 2022 la futsal
 Play-off-ul turului preliminar va avea loc în perioada 2-11 

noiembrie, în timp ce grupele principale și play-off-ul se vor 
desfășura la diferite date în perioada 6 decembrie 2020 - 17 
noiembrie 2021.

U19 EURO 2021 la futsal
 Turneul final se va desfășura în perioada 1-7 noiembrie 2021.
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FRF SUPORTĂ 
COSTURILE PENTRU 
TESTELE COVID-19 
ALE ARBITRILOR

ÎNTÂLNIRE 
ONLINE ÎNTRE 
PARTICIPANȚII LA 
PROIECTUL ”ONSIDE”

Lotul pentru Liga 1 și meciurile ce urmează a se disputa în 
Liga 2 cuprinde 70 de arbitri. Conform Protocolului de Reluare a 
Competițiilor, 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 efectuat testele Covid-19 la începutul lunii, precum și 
în perioada 19-20 iunie, iar toate rezultatele au fost toate negative. 
Testarea se va repeta la fiecare 14 zile, iar costurile acestor teste sunt 
suportate integral de Federația Română de Fotbal.

După vizita medicală, începând de miercuri, 3 iunie, timp de trei 
zile, arbitrii au susținut testele fizice. Dacă până acum acestea se 
desfășurau în același loc, de data aceasta au fost înființate 6 centre 
în țară pentru a se evita aglomerarea și deplasările pe distanțe lungi: 
Arad, Cluj-Napoca, Piatra Neamț, Craiova, Pitești și București.

În prima parte a lunii mai a avut loc cea de-a șaptea întâlnire 
între partenerii din cadrul proiectului. Programată inițial la Sofia, în 
Bulgaria, reuniunea a avut loc prin intermediul videoconferinței, ca 
urmare a situației create de pandemie.

Din partea FRF au participat Alexandru Deaconu, 
vicepreședintele Comisiei Centrale a Arbitrilor, și Augustus 
Constantin, membru CCA.

În cadrul întâlnirii au fost discutate demersurile privind 
elaborarea standardului ocupațional pentru oficialii din sport, 
definind pentru prima dată la nivel european aptitudinile și 
cunoștințele specifice fiecărei ramuri sportive. Documentul care în 
urma unui proces îndelungat de consultări între diferiții parteneri va 
fi finalizat în curând va avea un rol important în pregătirea viitorilor 
oficiali de joc.

Finanțate din fonduri europene prin programul Erasmus+, 
activitățile care se desfășoară pe o durată de trei ani se realizează 
cu implicarea mai multor parteneri de prestigiu, cum ar fi Federația 
Europeană de Handbal, Comitetul Olimpic din Olanda sau Asociația 
Arbitrilor Sportivi din Franța.

În cadrul proiectului ”ONSIDE” sunt studiate și evidențiate, 
în premieră, caracteristicile, abilitățile și informațiile necesare 
îndeplinirii rolului de oficial în toate sporturile pe baza analizei din 
toate țările europene. Până la finalul anului va fi publicat standardul 
ocupațional pentru oficialii din sport pe continent și manualul care 
va sta la baza pregătirii tuturor celor care fac parte din fenomen.

Având în vederea reluarea Ligii 1 la 
data de 12 iunie, în perioada 3-5 iunie, 
arbitrii de Liga 1 și o parte dintre cei 
de Liga 2 au susținut testele fizice

Federația Română de Fotbal este 
una dintre cele 11 instituții la nivel 
european implicate în proiectul 
denumit ”ONSIDE” cu rol în promovarea 
educației în și cu ajutorul sportului, 
punând accent pe dezvoltarea 
abilităților oficialilor din domeniu

Federația Română de Fotbal regretă dispariția lui Dan 
Lăzărescu, fost arbitru asistent cu ecuson FIFA și fost vicepreședinte 
al Comisiei Centrale a Arbitrilor, și transmite condoleanțe familiei 
îndurerate. Dan Lăzărescu a decedat la 11 mai, la vârsta de 49 de 
ani. Fostul mare arbitru român a fost găsit fără suflare în locuința 
sa. În cariera lui, Dan Lăzărescu a bifat 92 de partide în Liga 1 și 96 
în Liga 2. S-a retras din arbitraj în 2004, la 35 de ani, din cauza unor 
probleme de sănătate. 

S-A STINS DIN VIAȚĂ 
DAN LĂZĂRESCU, 
FOST ARBITRU FIFA
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IULIANA DEMETRESCU, 
ÎNVĂȚĂTOAREA CU ECUSON FIFA 
DIN ARBITRAJUL FEMININ!

ARBITRI

Emoțiile o copleșesc pe tânăra de 29 de ani. „A fost cel mai 
important moment al carierei mele de până acum”, își amintește 
Iuliana Demetrescu.

Învățătoare la Şcoala Gimnazială „Take Ionescu” din Râmnicu 
Vâlcea, Iuliana Demetrescu a ales în urmă cu fix un deceniu să devină 
arbitru de fotbal! Și a reușit. Are ecuson FIFA!

Gata școala?
Gata! Am încheiat cursurile, altfel decât eram obișnuiți până acum, 
dar până la urmă totul e bine când se termină cu bine. Copiii mei 
din clasa a patra vor începe o nouă etapă în viața lor. Finalul acestui 
an școlar a fost, pentru unii încă mai este, o încercare. Dar, așa cum 
spuneam ne-am descurcat. Pentru că sunt deja familiarizați cu noile 
tehnologii, elevii nu au avut probleme cu școala online.
Când ați început arbitrajul?
Am început cursurile în urmă cu 10 ani. Soțul meu, Daniel, arbitru 
asistent în Liga I, a fost cel care m-a încurajat.
Ați avut un model, un idol?
Am avut câteva persoane care mi-au influențat cariera de arbitru, 
persoane de la care am învățat multe, foarte multe. Și mă gândesc 
la Teodora Albon, Irina Mârț, Cristina Dorcioman, Cristina Babadag, 
Petruța Iugulescu, ultima fiind încă în activitate. Nu am avut onoarea 
să arbitrez alături de doamnele Albon, Mârț și Babadag, dar mi-au 
fost modele. Am fost prezentă alături de Cristina Dorcioman în Suedia, 
una dintre primele mele ieșiri! Țin minte că era iarnă și că era foarte 
frig!

„A fost tare amuzant la primul meci”

Alături de cine arbitrați?
Petruța Iugulescu face parte din brigada mea, alături de Alexandra 
Apostu și, uneori, de Daniela Constantinescu.
Mai țineți minte primul meci la care ați fost prezentă în 
calitate de arbitru?
A fost un meci din județ, undeva la țară, prin 2012. Sincer, nu mai țin 
minte locul. A fost tare amuzant. Eram arbitru asistent.
În 2014 ați promovat în Liga a 2-a.
Așa este. Iar doi ani mai târziu, în 2016, am fost propusă pe lista FIFA. 

17 mai 2019, Albena, Bulgaria, finala 
Campionatului European feminin 
de fotbal U17, Olanda - Germania. 
La capătul unui meci spectaculos, 
decis la loviturile de departajare în 
favoarea Germaniei, cei prezenți 
o felicită pe cea care a condus la 
centru marea finală

Prima delegare a fost în Franța, la un 
turneu de U17. Am avut mari emoții, deși nu eram singură, ci însoțită 
de o altă colegă, Patricia Samsudean, care între timp s-a retras.
Poate fi considerată finala UEFA Women’s Under-17 de anul 
trecut drept apogeul carierei?
Cu siguranță. În plus, a fost o finală palpitantă, decisă la loviturile de 
departajare. Tot anul trecut am arbitrat și finala Cupei României la 
fete, disputa dintre Fortuna Becicherecu Mic și Vasas Femina Odorheiu 
Secuiesc, un alt moment important al carierei mele de până acum.

„Fotbalul feminin a crescut în România”

Cum sunt jucătorii cu dumneavoastră?
În general băieții sunt foarte respectuoși. La începutul carierei a fost 
mai greu, dar atunci când oamenii își dau seama că încerci să îți faci 
meseria cât mai bine, că muncești, atunci te respectă.
Ați amintit de finala Cupei României de anul trecut. Cum 
vedeți fotbalul jucat de fete?
În plină dezvoltare. Mă bucur să constat că fotbalul feminin a crescut 
în România în ultimii ani.
Ați arbitrat și în UEFA Champions League varianta feminină.
Anul trecut. Am fost prezentă, în faza grupelor, în Olanda. Din grupă 
făceau parte echipele FC Twente, Beşiktaş Istanbul, Górnik Łęczna 
și FC Alashkert. Am arbitrat două meciuri, inclusiv derby-ul grupei, 
confruntarea dintre FC Twente și Beşiktaş Istanbul. A fost o experiență 
extraordinară, impresionantă.
Cum a decurs activitatea de arbitru în această pauză forțată?
Am fost în contact permanent cu Comisia Centrală a Arbitrilor și cu 
UEFA. CCA ne-a trimis fel de fel de materiale, am avut videoconferințe, 
discuții, am analizat faze, meciuri, am discutat inclusiv cu domnul 
președinte Kyros Vassaras, cu alte cuvinte am fost în priză!
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eCUPA ROMANIEI

Jucători de la toate cluburile din Liga 1 au participat în turneul 
desfășurat în aprilie-mai, într-o perioadă în care încă erau în vigoare 
numeroase restricții din cauza pandemiei COVID-19. 

Două echipe, Universitatea Craiova și Viitorul Constanța, în calitate de 
ultime două câștigătoare ale Cupei României, au primit bilet direct pentru 
”sferturi”. S-a jucat în sistem cel mai bun din două partide, cu o a treia 
decisivă în caz de egalitate. A contat doar rezultatul, nu și golaverajul, iar 
echipele au avut rating mediu egal. 

Încă din faza optimilor s-au remarcat doi jucători, Stephan Drăghici 
(Gaz Metan) și Mike Cestor (CFR Cluj). Ambii au făcut spectacol în fața 
adversarilor. Însă campionul avea să intre în competiție abia din ”sferturi”. 

OPTIMI DE FINALĂ

Academica Clinceni
(Robert Ion)
1-1, 1-1, 1-0
Dinamo
(Ioan Filip, Andreas Mihaiu)

FCSB
(Valentin Crețu, Darius Olaru) 
3-3, 2-1
Sepsi OSK Sf. Gheorghe
(Roland Niczuly, Andrei Dumiter)

Gaz Metan
(Stephan Drăghici)
3-0, 3-1
FC Voluntari
(Mihai Căpățînă, Valentin Cojocaru)

Fotbalistul Universității Craiova a 
câștigat eCupa României, competiția 
organizată de FRF pe consolă

MIHAI ROMAN, E-CAMPION ÎN FIFA 20

Roman, consiliat de Buzărnescu

Mihai Roman, atacantul Universității Craiova, care l-a avut alături cu 
sfaturi utile pe jucătorul profesionist de FIFA Dan Buzărnescu, legitimat și 
el la clubul din Bănie, a avut un parcurs aproape perfect. Doar un insucces 
în fața lui Răzvan Onea (Politehnica Iași), l-a obligat să dispute un meci 
decisiv.

Cel mai echilibrat duel a fost cel din finala cu Stephan Drăghici. Două 
victorii la limită, 3-2 și 4-3, în fața unui adversar care a surprins cu o 
linie de apărare formată din 3 oameni, au adus triumful lui Roman și al 
Craiovei în competiție. 

Cei doi finaliști au primit din partea FRF câte un card special, cu 
atributele îmbunătățite față de cele pe care le au în joc.

Am reușit să înscriu multe goluri cu versiunea mea din joc. Am exersat 
mult în modul «carieră», înscriam doar cu mine!

Mihai Roman, câștigător eCupa României

Astra
(Gabriel Șerban, Raoul Baicu)
0-6, 3-1, 0-1
CFR Cluj
(Mike Cestor, Bilel Omrani)

Hermannstadt
(Andrei Cordea, Raul Opruț)
2-1, 6-2
Chindia Târgoviște 
(Andrei Șerban)

FC Botoșani
(David Croitoru)
3-1, 2-3, 0-1
Politehnica Iași
(Sorin Șerban, Răzvan Onea)

SFERTURI DE FINALĂ

Viitorul Constanța
(Alexi Pitu)
1-5, 2-5
Gaz Metan
(Stephan Drăghici)

FCSB
(Valentin Crețu, Darius Olaru)
0-5, 2-0, 0-1
CFR Cluj
(Mike Cestor)

Academica Clinceni
(Robert Ion)
1-1, 1-1, 0-1
Hermannstadt
(Raul Opruț, Andrei Cordea)

Universitatea Craiova
(Mihai Roman)
2-3, 3-1, 1-0
Politehnica Iași
(Răzvan Onea)

SEMIFINALE

Universitatea Craiova
(Mihai Roman)
3-0, 4-3
CFR Cluj
(Mike Cestor)

Gaz Metan
(Stephan Drăghici)
2-0, 3-4, 1-0
Hermannstadt
(Raul Opruț, Andrei Cordea)

FINALĂ

Universitatea Craiova
(Mihai Roman)
3-2, 4-3
Gaz Metan
(Stephan Drăghici)
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„Performanța generației U21 la EURO 2019 ne inspiră”, spunea Cristian 
Radu, component al e-naționalei, înaintea turneului disputat în perioada 
23-24 mai. El și colegul său, Adrian Urmă, au izbutit apoi o performanță 
la fel de importantă. 

Cei doi tricolori au debutat contra Spaniei cu un eșec la limită care i-a 
obligat apoi să învingă Bosnia-Herțegovina și Germania pentru a obține 
calificarea în „sferturi”. Un succes facil contra bosniacilor, urmat de victoria 
prin gol de aur chiar din kick-off a lui Adrian Urmă a dus România în 
următoarea rundă. 

Bară la ultima fază!

După o revenire spectaculoasă și 2-1 la meciuri contra Țărilor de Jos, 
tricolorii au jucat pentru locul în finală. Și au fost aproape de a-l obține. 
Duelul strâns cu Serbia a fost decis în finalul partidei a treia. Sârbii au 

LA UN PAS DE FINALA eEURO
Naționala de e-fotbal a României formată din Adrian Urmă și Cristian Radu a 

ajuns până în semifinalele primei ediții a e-Campionatului European, competiție 
UEFA desfășurată în PES 2020

eFOTBAL

CINE SUNT SEMIFINALIȘTII eEURO 2020
Adrian Urmă

    23 de ani, din Iași.
    Jucător profesionist de PES din 

2017.
    Sub contract cu AC Milan pe care o 

va reprezenta în eSerie A.
    Locul 1 în România în calificările 

pentru formarea echipei naționale 
de e-fotbal pe PES.

Cristian Radu
    31 de ani, din București.
    Joacă e-sports de 20 de ani.
    Locul 2 în România în calificările 

pentru formarea echipei naționale 
de e-fotbal pe PES

trecut în avantaj, apoi echipa noastră a lovit bara la ultima fază, ratând 
ocazia de a trimite jocul în prelungiri. 

Jucătorii noștri au evoluat pe rând în competiție. Echipele au avut 
un rating mediu egal. În faza grupelor s-a acumulat scorul din primele 
două jocuri, acestea fiind urmate, în caz de egalitate, de un al treilea decis 
prin gol de aur. În fazele eliminatorii s-a jucat în sistem ”cel mai bun din 
3 meciuri”. Finala, ”primul la 3 victorii”, a fost câștigată de Italia, 3-1 cu 
Serbia. 

Inițial turneul trebuia să se dispute la Londra, cu ocazia finalei EURO 
2020, dar, din cauza pandemiei, acesta a fost mutat online.

Disputate într-o perioadă în care competițiile de fotbal au fost 
întrerupte, jocurile de la eEURO și performanța României au fost urmărite 
de fanii tricolori. Transmisiunile live și clipurile publicate pe canalele de 
comunicare ale FRF au adunat, în cele două zile de competiție, peste 
650.000 de vizionări.
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5 grupuri formate din 
cei 90 de absolvenți 
Youth Council 2020 și-au 
prezentat proiectele în 
fața echipei Federației 
Române de Fotbal

ABSOLVENȚII YOUTH 
COUNCIL 2020 ȘI-AU 
PREZENTAT VIZIUNEA 
PENTRU FOTBALUL 
ROMÂNESC

EDUCATIE

La finalul celor 4 zile de sesiuni interactive, desfășurate în 
perioada 21-24 aprilie, absolvenții programului Youth Council 2020 
au primit provocarea de a veni cu propriile idei de proiecte care pot fi 
dezvoltate și implementate în cadrul Federației Române de Fotbal.

Tinerii implicați și-au format ideile plecând de la misiunea 
Federației, aceea de a promova și dezvolta fenomenul fotbalistic din 
România, iar fiecare echipă a adresat unul din obiectivele strategice 
FRF.

Zona de educație a fost abordată în două dintre proiectele 
participanților. În primul rând, echipa ”Connecting Football” a propus 
dezvoltarea unei serii de podcasturi educative adresate copiilor cu 
vârste cuprinse între 7 și 11 ani. În baza mai multor criterii precum 
nivelul raportului scris, metoda de livrare a prezentării și gradul de 
lucru în echipă, acesta a fost ales și cel mai bun proiect cu 41 din 42 
de puncte. De asemenea, tot concentrat pe sfera educațională a fost 
și proiectul ”VoluntaRO” - o aplicație de management a voluntarilor 
implicați în organizarea evenimentelor FRF.

Una dintre echipa a avut parte de o surpriză specială în momentul 
prezentării. Grupa care și-a axat proiectul pe dezvoltarea fotbalului 
feminin s-a bucurat și de prezența Teodorei Meluță. Jucătoarea 
echipei naționale de fotbal feminin a vrut sa își exprime gratitudinea 

față de tinerii dedicați dezvoltării fotbalului feminin în România.
Celelalte proiecte Youth Council 2020 au abordat teme precum 

facilitarea colaborării între toate părțile interesate ale fotbalului 
românesc (”Împreună pentru fotbal”) și îmbunătățirea comunicării cu 
fanii echipelor naționale ale României (”Los Fanaticos”).

Ediția din 2020 a Youth Council a fost una cu multe premiere și 
cifre record, iar între cei 120 de participanți s-au numărat și 50 de 
voluntari UEFA EURO 2020. 

41FRF RAPORT DE JOC | Iunie 2020





în ultimii ani să încheie primul lor sezon în L3, prin creșterea calității 
competiției la L4 și proiectele FRF de susținere a acestora și dezvoltare a 
competiției. “Sincopa” 2016/17 se justifică prin faptul că 6 câștigătoare 
de baraj care nu s-au înscris în L3, și nu prin retragerea unui număr 
semnficativ de echipe din competiție după startul acesteia.

Observăm nu doar că tot mai multe echipe de la nivel județean 
reușesc să finalizeze primul lor sezon în Liga 3 începând din 2014, ci și o 
creștere semnificativă a nivelului sportiv al acestora.

Echipele care vin din L4 reușesc să obțină tot mai multe puncte în 
eșalonul superior. Iar această concluzie trebuie interpretată și în contextul 
temporal recent dominat de ascensiunea spre eșaloanele superioare a 
cluburilor de tradiție sau din orașe de tradiție fotbalistică.

O analiză cu reacții și concluzii 
dedicată parcursului echipelor 
în primul lor sezon de Liga 3, pe 
ultimul deceniu

TOP JUDEȚE CARE 
PROMOVEAZĂ 
ÎN LIGA 3! CE 
INFLUENȚEAZĂ 
PARCURSUL 
ECHIPELOR?

În fiecare an din ultimul deceniu, 21 de echipe reprezentând 
asociațiile județene și AMFB pot face saltul de la Liga 4, prin baraj, 
spre Liga 3. Analiza dorește să răspundă mai multor întrebări legate 
de contextul parcursului și să configureze o dezbatere eficientă în jurul 
subiectului. Iată reperele analizei:
   Ultimele 10 sezoane din L3. Un interval de timp suficient de amplu 

pentru date concludente, începând cu sezonul 2009/10 și încheind cu 
2018/19, ultimul încheiat prin desfășurarea tuturor partidelor.

   Primul sezon de L3 al echipei. Pentru că e unul din salturile majore 
din fotbalul nostru, o trecere spre profesionism, dueluri și deplasări 
dincolo de limitele județului, implicând eforturi sportive, financiare, 
manageriale. Barajul reprezintă un duel, pe când un sezon în L3 oferă 
o perspectivă mult mai complexă. Acest indicator implică o viziune pe 
termen lung din partea clubului.

   Sezon complet în L3. Am exclus echipele care s-au retras pe parcursul 
primului sezon, pentru că ne dorim să evaluăm doar performanța și 
factorii ei la acest nivel. Au fost luate în calcul rezultatele obținute doar 
în sistemul regulat, fără meciurile din baraje sau mini-turnee pentru 
promovarea în L2 sau evitarea retrogradării.

   Reprezentante din L4. Doar echipele care au venit din L4, au ajuns la 
barajul pentru promovare în L3 și au trecut de această etapă, obținând 
firesc dreptul de promovare. Se respectă astfel circuitul firesc al 
ascensiunii și al evoluției echipei.

Au fost evaluate doar echipele care nu au fuzionat, nu au cedat locul și 
nu și-au schimbat județul de proveniență după promovare.

Sunt incluse echipele care au continuat sub altă denumire, inclusiv 
cele care au continuat cu altă denumire în altă localitate din județ.
Echipe mai multe și mai bune din Liga 4 

În fiecare sezon, maximum 21 de echipe au putut promova din L4 
și să încheie primul sezon de L3, făcând parte astfel din analiză (42 de 
echipe la baraj). Un grafic inedit evidențiază cum a evoluat în ultimul 
deceniu numărul celor care au promovat și apoi au parcurs un sezon 
complet în eșalonul superior.

Trend ascendent începând din 2014. Tot mai multe echipe reușesc 

SPECIAL LIGA 3
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Iată, așadar, județele de top pentru ultimul deceniu în Liga 3, la debut:

Un clasament al asociațiilor 
județene și municipale în 
baza numărului de sezoane în 
care echipele lor au promovat 
și încheiat ulterior primul 
sezon de Liga 3 ne oferă o 
imagine relevantă despre 
nivelul competiției L4 din acel 
județ, dincolo de performanța 
individuală și viziunea specifică 
acelui club merituos

BANAT, MUNTENIACRIȘANA,
PODIUM REPREZENTĂRI ÎN L3:
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La conducerea AJF PRAHOVA 
de 16 ani, președintele Silviu 
Crângașu (foto) cunoaște în 
detaliu evoluția analizată de 
noi care evidențiază prezența 
județului său în topul deceniului. 
Prahova are 7 reprezentări din 10 
posibile, cu CSO Plopeni, Prahova 
Tomșani, Unirea Câmpina, CSM 
Câmpina, Astra II, Petrolistul 
Boldești și Petrolul Ploiești.

Domnule Crângașu, e determinant nivelul competiției 
județene?
În mod cert contează foarte mult, doar competiția puternică oferă 
reprezentante pe măsură. Însă în Prahova, reușitele țin și de analiza 
riguroasă pe care o facem cu membrii privind situația promovabilității.

Dincolo de performanța individuală a echipelor, e și un succes 
comun?
Din multe puncte de vedere e o reușită a întregului fotbal prahovean. Ne 
consultăm permanent, nu luăm decizii pripite. Normal, ține de strategia 
fiecăruia, dar bazele sunt competiția solidă și modul de lucru la nivel de 
județ.

Veți depăși Timișul în acest top?
Puteam deja să îl depășim, ca să glumesc puțin A Din punct de vedere 
exclusiv sportiv, am fi avut 9 reprezentante până acum, nu doar 7. Mă 
gândesc la Petrolul Teleajen care în 2010 a promovat în Liga 3 dar nu 
a încheiat sezonul din cauza insolvenței companiei care o finanța, la 
Păulești, care în 2016 a promovat dar nu s-a înscris pentru că primarul a 
decedat, a fost o situație de tranzit la nivel de susținere... Factori dincolo 
de fotbal. Dar prin măsurile pe care FRF le dezbate acum cu președinții 
AJF pentru estomparea șocului de adaptare la Liga 3, sunt sigur că 
Prahova va oferi și mai mult!

Podiumul nostru se încheie 
cu AJF ARAD, care are tot 7 
reprezentante din 10 posibile, 
precum Prahova. Exceptând 
parcursul celor de la CS 
Vladimirescu și Șoimii Pâncota, 
performanțele celorlalte 5 echipe 
au fost în mandatul de președinte 
al regretatului ADRIAN LUCACI 
(foto), un model managerial care 
a salvat și dezvoltat apoi fotbalul 
județean.

Pe rând, CS Ineu, UTA Arad, Gloria Lunca-Teuz Cermei, Șoimii 
Lipova și Crișul Chișineu-Criș au ajuns în Liga 3 și au făcut față cu succes 
primului lor sezon în acest eșalon.

Secretele reușitei: forță competițională + analiză

De aproape 25 de ani implicat în fotbalul județean, Romeo Malac (foto) 
este președinte AJF TIMIȘ din 
2018, după ce din 2014 a ocupat 
funcția de vicepreședinte. Se 
mândrește enorm cu faptul că 
fotbalul timișean e lider în analiza 
noastră, cu 8 reprezentări din 10 
posibile!

„Faptul că nu e o întâmplare e 
susținut și de faptul că vorbim de 8 
echipe diferite care au contribuit la 
această performanță, promovare 
în Liga 3 și sezon de debut încheiat 
cu brio“, explică acesta. Ce-i drept, pe rând, au făcut cinste echipele ACS 
Recaș, Flacăra Făget, Vulturii Lugoj, Nuova Mama Mia Becicherecu Mic, 
ASU Poli Timișoara, Ripensia Timișoara, ACS Ghiroda și CSC Dumbrăvița!

Domnule Malac, performanța ține de constanță. Cum o 
explicați?
Avem o competiție județeană cu nivel sportiv foarte ridicat. Minimum 
3 echipe pe sezon vor să joace în Liga 3, iar acum avem chiar 6 cu 
potențial și dorință! Sunt cluburi cu stabilitate financiară, organizare 
bună și condiții de pregătire. Și ambiție bănățeană!

Ce determină parcursul de succes al echipelor la debutul în Liga 3?

Dincolo de aspectul financiar și cel managerial, e intensitatea 
competițională care pregătește echipele pentru Liga 3. Pentru că noi 
disputăm săptămânal peste 100 de meciuri la L4, L5 și L6 în Timiș!

Credeți că e și puțin noroc, la baraje? Ați câștigat 8 din 10.
Sincer, cred că am avut ghinion pentru că puteam avea 9 reprezentante, 
nu 8 în acest clasament! Să nu uităm că în 2014, la baraj, Ghiroda a fost 
egalată în minutul 93 și a pierdut apoi la penalty-uri.

I-am provocat pe cei 14 președinți de Asociații reprezentând 
județele cu maximum 2 reprezentări în ultimul deceniu să ne ajute în 
identificarea cauzelor. Fiecare a fost invitat să e evalueze cu 1, 2 sau 3 
puncte factorii sportiv, financiar și managerial, dacă aceștia consideră 
că au influențat absența echipelor din Liga 3 sau incapacitatea lor de a 
încheia primul sezon.

Concret, dacă e vorba de un nivel fotbalistic scăzut în L4 din județ, 
dacă problemele financiare au afectat promovarea și rămânerea în L3 
sau dacă lipsa unei viziuni manageriale și a unei echipe admnistrative e 
cauza. Iată rezultatele:

SPECIAL LIGA 3
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perioada mandatului său. Mai mult, cele trei 
sunt și echipele care au punctat consistent cu 
mediile lor, ducând județul în top! Olimpia 
Rm. Sărat (2015/16 - 2,34 p), Metalul Buzău 
(2017/18 - 1,92 p) și Gloria Buzău (2018/19 - 
2,6 p). Celelalte două echipe, Partizanul Merei 
și ABC Stoicescu.
Domnule președinte, cum a evoluat 
fotbalul județean în ultimele sezoane? O Liga 4 puternică 
furnizează premisele performanței în Liga 3, spun colegii 
dumneavoastră.
În primul rând, am creat condiții organizatorice foarte bune și cadru 
normativ clar. Apoi, investițiile în infrastructură, avem cele mai multe baze 
sportive cu scaune, e condiție obligatorie la L4 și sunt furnizate de AJF! 
Condițiile de participare rivalizează cu cele de la L3, sunt obligatorii două 
echipe de juniori! Avem cele mai multe competiții pentru fotbal juvenil, 
toate fără taxe pentru echipe, deci pepiniera e asigurată.
Cât contează specificul local în evoluție?
Eu cred că foarte mult! În plus, echipele au obligativitatea la L4 și L5 să 
folosească 6 jucători din localitate. Sunt banii comunităților, iar 90% 
dintre echipe sunt susținute de consilii locale sau primării, finanțarea 
trebuie să se întoarcă în comunitate.
Mai departe, care a fost particularitatea fiecăreia din echipele 
care au puncat masiv în analiza noastră?
Olimpia Rm. Sărat a mizat inițial pe veterani, apoi a schimbat strategia 
spre copiii din județ și a devenit o forță. Avem 4 stadioane în oraș, realizate 
inclusiv cu sprijinul FRF, sunt mândru de această echipă. La fel de Metalul 
Buzău, care din acest an are grupe de juniori la toate categoriile de vârstă 
și se anunță o forță la acest capitol! Gloria e o echipă-fanion, trebuie să 
devină pepinieră județeană, sperăm să treacă în domeniul privat pentru o 
evoluție către Liga 1.
Care este viziunea pe care o aveți pentru viitor?
Fotbalul la nivel județean să devină o pepinieră pentru Liga 3, iar ce e mai 
sus să devină pepinieră pentru întreg fotbalul românesc. Și o echipă în 
Liga 1! Prin estomparea șocului promovării în Liga 3, prin reforme gândite 
împreună cu FRF, vom putea să ne extindem viziunea. Avem bazele 
și pentru un campionat școlar regulat, până la finalizarea liceului, în 
parteneriat cu ISJ Buzău. Vrem să triplăm numărul practicanților de fotbal 
din județ!

Timiș domină și aici clasamentul, urmat însă foarte 
aproape de Buzău. Lupta se anunță acerbă pe viitor!

Pentru o imagine corectă asupra performanței nou-promovatelor în 
Liga 3 și pentru evidențierea județelor din care provin acestea, am calculat 
media de puncte / meci realizată de fiecare echipă în primul ei sezon de 
L3.

Ulterior, grupând echipele pe județe, am realizat punctajul mediu pe 
care fiecare județ îl are, prin echipele furnizate.

În analiză, pentru relevanța concluziilor, au fost incluse doar asociațiile 
județene și municipale cu minimum 5 reprezentări în intervalul de 10 ani 
luat în considerare (2010-2019). Astfel, iată clasamentul celor 14 asociații:

SPECIAL LIGA 3

CELE MAI 
PERFORMANTE 

JUDEȚE ÎN PRIMUL 
SEZON L3

Un prim reper în urma clasamentului: Timiș e pe locul 1 și la rezultate, 
deși are și cele mai multe reprezentante din țară în cei 10 ani, nu mai puțin 
de 8 echipe. Fapt care creștea șansele unei medii de puncte mai mici (era 
greu de crezut că 8 echipe pot furniza punctaje mari în sezoane diferite).

Buzău - un model de viziune integrată

Președinte AJF Buzău din 2015, Adrian Petre (foto) se mândrește cu 
faptul că 3 din cele 5 reprezentante ale județului în analiză provin din 
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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

AFILIERI

Roxana Cernea
roxana.cernea@frf.ro

0722647868

TRANSFERURI 
INTERNAȚIONALE

Victor Radu
victor.radu@frf.ro

0762829564

FOOTBALL CONNECT

Felician Chelu
felician.chelu@frf.ro

0745552336

FOTBAL FEMININ

Raluca Șerban
raluca.serban@frf.ro

0749650572

CLASIFICAREA
CLUBURILOR DE JUNIORI

Vlad Călușer
vlad.caluser@frf.ro

0735525680

FUTSAL

Radu Petre
radu.petre@frf.ro

0745186109

ECHIPA DE
ASISTENȚĂ

FRF

GRASSROOTS

Daniel Petcu
daniel.petcu@frf.ro

0744701007

MARKETING ȘI
COMERCIAL

Romeo Bănică
romeo.banica@frf.ro

0743097621

EVENIMENTE FRF

Alexandru Cândea
alexandru.candea@frf.ro

0761111502

PROGRAME
EDUCAȚIONALE

Diana Pirciu
diana.pirciu@frf.ro

0755627627

PROMOVARE
PROIECTE

Gabriel Berceanu
gabriel.berceanu@frf.ro

0743099073

JURIDIC

Eduard Ursu
eduard.ursu@frf.ro

0722531021

MEDIA ȘI ACȚIUNI
DE PRESĂ

Cătălin Popescu
catalin.popescu@frf.ro

0744330836

FINANCIAR

Florentina Butuc
florentina.butuc@frf.ro

0785107120
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GRASSROOTS

Forul european a lansat la începutul lunii mai o extensie a primului program pan-european de grassroots dedicat fetelor între 5 și 
8 ani, Playmakers, care folosește caractere din poveștile Disney să inspire fetele la mișcare.

Părinții și instructorii pot regăsi cele șase capitole pe site-ul FRF. Cu ajutorul mișcării și al imaginației, copiii vor putea să imite 
abilitățile personajelor din film, să se întindă precum Elastigirl sau să devină superputernici asemeni lui Mr. Incredible, 
desfășurând activități amuzante de care se pot bucura alături de familie acasă.

Proiect susțiut de tricolori

Campania este susținută în România și de jucătorii echipei naționale Alexandru Chipciu și Alin 
Toșca, care au acceptat să se implice alături de fetițele lor, dar și de jucătoarea naționalei feminine 
Andrea Herczeg, care a lansat provocarea nepoatelor sale.

Florentina Olar, căpitanul naționalei feminine, a declarat: „Inițiativa acestui proiect mi se pare 
«incredibilă» - fetele sunt întotdeauna binevenite în regatul fotbalului! Playmakers este combinația 
perfectă între animație și mișcare și o modalitate excelentă de a-i face pe copii cât mai activi în 
casele lor. Pe lângă faptul că sunt jucătoare de fotbal, sunt și mamă de aproape 2 ani. Copilul meu 
se «luptă» deja cu tehnologia, deoarece vrea să petreacă cât mai mult timp posibil vizionând clipuri 
video cu personajele sale preferate. Prin urmare, recomand tuturor părinților să sprijine acest proiect, 
descărcând materialele Playmakers și distrându-se cu fiicele lor“.

Răzvan Burleanu, președintele FRF: „A fi una dintre primele țări care a făcut parte din acest program 
pan-european este o declarație puternică pentru fotbalul românesc. Dacă suntem cu adevărat hotărâți să 
atragem mai multe fete în fotbal, trebuie să fim conștienți de mediul care va face acest lucru posibil. Pentru a spori 
participarea, trebuie să începem cu cei mai tineri participanți, motiv pentru care sunt convins că proiectul Playmakers va 
avea un real succes în România - mai ales că acum fetele se pot implica chiar de acasă”.

Playmakers - primul program UEFA pan-european dedicat dezvoltării 
fotbalului feminin

Proiectul ”Playmakers” reprezintă un primul pas către atingerea unuia dintre obiectivele 
principale ale strategiei de dezvoltare a fotbalului feminin lansată de UEFA anul trecut, ”Time to 
action”, care urmărește dublarea participării fetelor la fotbal până în 2024.

Programul se adresează fetelor între 5 și 8 ani care nu practică fotbalul în prezent. Programul 
pilot a fost implementat de șapte asociații naționale: România, Austria, Scoția, Norvegia, Belgia, 
Polonia și Serbia - urmând a se derula sesiuni prin școli, cluburi și comunități locale. Se așteaptă 
ca mai multe asociații naționale să facă parte din program în 2021!

În România s-au format 34 de centre, printre care se află grădinițe, cluburi de fotbal feminin 
sau școli. Acestea provin din 15 județe ale României, instructorii centrelor înscrise în proiect 
participând deja la training-ul dedicat acestora la finalul lunii februarie.

UEFA A LANSAT O EXTENSIE A 
PROGRAMULUI PLAYMAKERS: 
JOACĂ-TE ACASĂ!
UEFA și Disney încurajează copiii din 
România să fie „Incredibili” de activi acasă 
cu ajutorul programului online ”Playmakers: 
Joacă-te acasă !”
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PROIECTELE MEMBRILOR FRF

AJF Bihor, în colaborare cu CJA Bihor și Inspectoratul Școlar Județean Bihor, va demara un proiect pilot, 
finanțat de către Direcția Social Comunitară Bihor, care implică promovarea și mediatizarea meseriei de arbitru 
de fotbal în liceele și universitățile din județ în scopul atragerii tinerilor spre paracticarea acestei profesii. Acest 
proiect a fost conceput în contextul situației actuale a arbitrajului bihorean, cu dificultăți în atragerea tinerilor 
spre fenomen atât din punct de vedere numeric, cât și valoric. Lectori specializați și arbitri divizionari vor susţine 
prelegeri în fața tinerilor adoptând o metodologie specifică. Cei care vor dori să înceapă o carieră în arbitraj, 
tinerii de perspectivă, vor primi echipamente de arbitri și accesorii specifice. Finalitatea proiectului se va regăsi 
într-un curs de dobândire a calității de arbitru.

Autoritățile fotbalistice locale pregătesc reluarea fotbalului, asigurând un parcurs mai ușor din punct 
devedere financiar pentru echipele locale. AJF și CJA Bihor au analizat situația cluburilor din competițiile 
bihorene și a surselor lor de finanțare și au gândit primii pași pentru facilități dedicate. Astfel, s-a renunțat în 
totalitate la plata baremelor de observator și s-a redus semnificativ baremul pentru arbitri, cu 65% pentru Liga 4 
și cu 60% pentru Liga 5. La competițiile de copii și juniori echipele sunt degrevate total de plata baremurilor de 
arbitraj, observare și transportul brigăzii.

Sportivii și antrenorii secției de fotbal a CSM Corona Brașov au lansat un program de sprijinire a persoanelor 
vârstnice, cu materiale de protecție împotriva răspândirii coronavirusului. Împreună cu reprezentanții Direcției 
de Asistență Socială, ei au identificat 50 de persoane cu venituri mici, cărora le vor pune la dispoziție câte un 
pachet conținând măști de protecție, mănuși de protecție și gel dezinfectant de mâini. Primii care i-au vizitat 
pe vârstnici au fost coordonatorul secției de fotbal a clubului Corona, Adrian Szabo, antrenorul echipei de fotbal 
seniori, Călin Moldovan, fostul component al naționalei, actual jucător la Corona, Mugurel Buga, și antrenorul 
echipei de juniori Corona, Ionuț Mitroi.

În Comitetul de Urgență AJF Timiș de la începutul lunii mai s-a decis ca, pentru toate meciurile rămase de 
disputat până la finalul sezonului competițional 2019/2020, baremul oficialilor de joc să fie redus cu 50%. Este 
vorba de baremul pentru arbitri, arbitri asistenți, observatori de arbitri și delegați de joc. La Timiș, autoritățile 
fotbalului gândesc deja facilități pentru perioada următoare, conturând practic deja o direcție deschisă în zonă 
de AJF Bihor.

BIHOR   |   Meseria de arbitru, promovată în 
școli și universităţi

BIHOR   |   Sprijin financiar AJF-CJA pentru 
echipele din județ

BRAȘOV   |   Echipa Corona s-a implicat în lupta 
împotriva COVID-19

TIMIȘ   |   Bareme reduse la jumătate pentru 
toți oficialii de joc!
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DIPLOMATIE SPORTIVA

În perioada 4-5 iunie, Confederația 
de Fotbal din Asia (AFC) a organizat 
întâlnirea secretarilor generali ai 
asociațiilor naționale din zonă

PREȘEDINTELE FRF A PARTICIPAT LA 
VIDEOCONFERINȚA CONFEDERAȚIEI 
ASIATICE DE FOTBAL

La evenimentul organizat prin intermediul videoconferinței a fost 
invitat și Răzvan Burleanu. Președintele FRF împreună cu Alex Phillips, 
responsabil din partea UEFA pe relația între Europa și Asia, au dezbătut 
alături de organizatori și participanți rolul strategiilor comerciale în cadrul 
organizațiilor sportive.

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. Întâlnirea a 
cuprins și prezentarea viziunii și misiunii organizației care conduce fotbalul 
în Asia, realizată de secretarul general AFC, Dato’ Windsor John, precum și 
prezentarea strategiilor implementate de asociațiile din Japonia și Qatar.

În 2019, Răzvan Burleanu a fost invitatul conducerii AFC la Cupa 
Asiei. Cu acea ocazie, președintele FRF a avut o serie de întâlniri cu lideri 
ai asociațiilor de fotbal din Asia pentru dezvoltarea unor parteneriate 
strategice și prezentarea proiectelor de dezvoltare a fotbalului românesc la 
nivel de copii și juniori.

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
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