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EDITORIAL
La orizont, Europa
  Justin Ștefan, Secretar General LPF
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Știm deja noua 
componență a 
Campionatului Național 
Liga I pentru sezonul 
2021 – 2022 și le urăm 
celor 16 cluburi succes! 
Este cel de-al 104-
lea sezon al primei 
scene a fotbalului din 
România și această 
cifră înseamnă nu doar 
tradiție, ci și obligație. 
Față de suporteri, în 
primul rând, cei pentru 
care a fost inventat 
acest sport, dar mai ales față de viitorul 
competiției.

România este parte a Europei și de 
acolo trebuie să ne luăm reperele, în 
ideea ca ziua de mâine să fie mai bună 
decât cea de astăzi. Concret, în doar 
câteva zile vacanța echipelor din CASA 
Liga I se termină și încep meciurile de 
pregătire, în vederea susținerii cu bine a 
celorlalte partide, cele oficiale.

Trebuie să privim cu foarte mare 
atenție competițiile europene 
intercluburi. Rezultatele bune și 
parcursurile lungi înseamnă bani pentru 
club, creșterea valorii jucătorilor din lot și 
a interesului sponsorilor.

Să recapitulăm, campioana României, 
CFR 1907 Cluj va fi reprezentanta noastră 
în UEFA Champions League, iar FCSB, 
Universitatea Craiova și Sepsi OSK Sf. 
Gheorghe vor lupta în cea mai nouă 
competiție, UEFA Europa Conference 
League. Să salutăm o debutantă, pe 
Sepsi OSK, un club consolidat care 
culege meritat ceea ce a semănat. Adică 
performanță datorată profesionalismului. 

Celelalte trei sunt echipe 
obișnuite cu aerul tare 
al Europei și vor forța, 
la rândul lor, intrarea în 
grupe.  

Cu adevărat, CASA 
Liga I este reprezentată 
de cele mai bune patru 
echipe ale momentului. 
Ele se așează acum în 
fața unui test al verificării 
valorice. Trebuie să 
recunoaștem că 
întrecerile continentale 
reprezintă proba 

supremă! Reușita careului de ași va fi și 
o certificare a valorii fotbalului de la noi. 
Vom ține pumnii cu toții, pentru fiecare 
dintre ele, pentru că succesele lor vor 
deveni automat puncte de reper ale 
celorlalte competitoare de acasă. Puterea 
exemplului nu trebuie subestimată 
niciodată și sunt convins că a sosit ora 
pasului înainte.

Până atunci, vom urmări cu interes 
caruselului numelor noi din fiecare 
lot și nu mă refer aici doar la jucători 
ci și la antrenori, ținând cont, de pildă, 
de faptul că însăși echipa campioană 
va începe noul sezon fără a-l avea pe 
bancă pe cel care a condus-o la titlu. Să 
sperăm doar că reprezentanta noastră 
în UEFA Champions League va fi încă o 
dată inspirată și la acest capitol, al băncii 
tehnice. Cele patru titluri consecutive 
obligă la performanță europeană, în 
competiția celor mai buni dintre cei buni.

A început o vară ploioasă, dar se spune 
că ploaia aduce belșug. Sper din toată 
inima ca această zicală străveche să se 
aplice și fotbalului românesc!
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FEATURE
CASA Liga 1: 
Ediția 2020-2021 în cifre
  realizat de Liviu Manolache și Octavian Țopa

Sezonul cu numărul 103 în CASA Liga 1 a adunat cifre statistice interesante:

112 partide s-au terminat cu victoria 

gazdelor, de 113 ori s-au impus 

oaspeţii, iar 90 de meciuri s-au 

încheiat la egalitate.

701 goluri s-au înscris în cele 314 

partide decise pe teren, 364 gazdele 

, 337 oaspeţii, 314 în prima repriză, 

387 în repriza secundă.

98 de goluri au fost marcate din afara 

careului mare, dintre care 21 direct din 

lovitură liberă.

242 de goluri marcate au avut la bază 

o fază fixă (34.5%), dintre care 80 au 

fost înscrise în urma unor cornere.

Cele mai multe victorii: 

26

CFR 1907 Cluj

Cele mai multe meciuri consecutive 
fără înfrângere:  

11 jocuri

FC Argeş 

Cele mai multe remize: 

17

Sepsi OSK Sf. Gheorghe

Cea mai mare diferenţă de scor:
21 decembrie 2020 
etapa a 15-a

0 - 6
UTA Arad – Astra Giurgiu 

FCSB a fost echipa cu cel mai bun atac, 

70 de goluri marcate, în timp ce 

CFR Cluj a avut cea mai bună 

apărare, doar 20 de goluri încasate.

112 goluri au fost înscrise cu capul, 

cele mai multe reuşite fiind 

izbutite de Sepsi OSK - 13.

Cel mai rapid gol: etapa a 21-a, 

Liviu Antal, 

Academica - UTA Arad 

0-3, 

în secunda 27.

137 dintre cele 225 de victorii au 

fost la un gol diferenţă.
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210 străini au evoluat în ediţia 2020-2021, 

aceştia provenind din 56 de ţări. 

Top 5 ţări: Spania - 18, Croaţia - 16, 

Portugalia - 14, Franţa - 13, Brazilia - 12.

181 de jucători au debutat pe prima 

scenă din România, cei mai mulţi 

fiind consemnaţi în dreptul celor 

de la FC Argeş - 22.

232 de jucători au înscris cel puţin un 

gol, dintre care șapte au marcat pentru 

două echipe.

291 de goluri au fost înscrise de 

jucătorii străini, iar 125 de către 

fotbaliştii autohtoni născuţi după 1 

ianuarie 1998.

S-au consemnat 44 de duble şi 

trei triple (Dennis Man - etapa a 4-a; 

Andrei Cristea - etapa a 5-a; Constantin 

Budescu - etapa a 15-a).

FCSB a fost echipa cu cei mai mullţi 

jucători utilizaţi - 43, în timp ce 

Universitatea Craiova a folosit 

cei mai puţini fotbalişti - 29.

556 de jucători au bifat cel puţin un 
meci, dintre care 36 au evoluat pentru 
două echipe, iar Cristian Dumitru 
pentru trei cluburi (Academica / FCSB / 
FC Argeş).

Un singur jucător a fost 
integralist: 

Mirko Pigliacelli (U Craiova)

Cel mai în vârstă jucător cu 
minute este şi cel mai vârstnic 
marcator: 

        Răzvan Dâlbea 
      FC Hermannstadt
             08.10.1981

Cel mai tânăr marcator: 

         Baiaram Ştefan  
     Universitatea Craiova
              31.12.2002

Cel mai tânăr jucător utilizat: 

Mitoi Mario Cristian 

(FC Argeş / 13.08.2004).

Politehnica Iaşi şi FC Hermannstadt 

au fost echipele care au utilizat cei mai 

mulţi străini, fiecare câte 20. 

La polul opus, FCSB, doar 3.

64 dintre cei 165 de fotbalişti 

eligibili U 21 cu minute în ediţia recent 

încheiată au fost debutanţi.

S-au dictat 109 penalty-uri, 

dintre care 92 au fost transformate.
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Cele mai puţine eliminări: 

CFR Cluj, FCSB, Academica, Chindia, 

fiecare câte două.

Șase antrenori au stat pe bancă din prima până în ultima etapă: 

Cel mai bun marcator: 

Cele mai multe goluri
înscrise din penalty: 

Cel mai bun pasator decisiv: 

Florin Tănase  

24 de goluri

Cephas Malele  

8 goluri

Olimpiu Moruţan 

12 pase decisive

Cele mai puţine cartonașe galbene: 

Universitatea Craiova - 67.

Anton Petrea 
(FCSB)

Ilie Poenaru
(Academica)

Leo Grozavu 
(Sepsi OSK)

Emil Săndoi 
(Chindia)

Marius Croitoru 
(FC Botoşani)

Laszlo Balint 
(UTA Arad)

Echipa cu cele mai multe meciuri 

cu gol marcat: 

CFR, FCSB - 32 de meciuri.

Echipa cu cele mai multe partide 

fără gol încasat: 

CFR Cluj - 25 de meciuri.

S-au arătat 1543 de galbene 

şi 71 de cartonaşe roşii.
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FEATURE
CASA Liga 1 
Echipa sezonului 2020 - 2021
  realizat de Liviu Manolache și Octavian Țopa

PORTAR                                                                                                        

FUNDAȘI                                                                                                      

Deian  
Sorescu

Andrei  
Burcă 

Bogdan  
Mitrea 

Mirko   
Pigliacelli 

Dinamo 

CFR Cluj 

Sepsi OSK 

Universitatea Craiova

37
JOCURI

35
JOCURI

37
JOCURI

40
JOCURI

23
ANI

28
ANI

33
ANI

27
ANI

A tras echipa după el în multe momente, contribuind 
din plin la salvarea roş-albilor de la retrogradare. 
Șapte goluri, 10 pase decisive şi un penalty scos.

Greu de depăşit în duelurile cu adversarii, a devenit 
liderul defensivei clujenilor, cea mai bună din 
campionat. A înscris de două ori, de fiecare dată fiind 
decisiv.

Poate fi considerat unul dintre cele mai bune 
transferuri făcute în ultimul an de o echipă din Liga 1. 
A înscris cinci goluri şi a oferit trei pase decisive. Mai 
mult, a încheiat sezonul din postura de căpitan. 

Integralist, este singurul jucător din istoria Ligii 1 care 
a strâns 3.600 de minute pe durata unui sezon. Şi-a 
trecut în cont 21 de meciuri fără gol încasat.
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MIJLOCAȘI                                                                                                   

Darius   
Olaru 

Alexandru   
Cicâldău 

Ciprian   
Deac 

Nicuşor   
Bancu 

FCSB 

Universitatea Craiova

CFR Cluj 

Universitatea Craiova

40
JOCURI

38
JOCURI

34
JOCURI

35
JOCURI

27
ANI

23
ANI

35
ANI

28
ANI

A crescut mult valoric în tricoul roş-albaştrilor 
bucureşteni, pentru care a înscris de șapte ori, a 
oferit o pasă decisivă şi a scos trei penalty-uri. A 
prins de șase ori "Echipa etapei".

A fost şi în ediţia 2020/21 cel mai bun jucător al 
craiovenilor. A înscris de 11 ori şi a oferit 3 pase 
decisive.

13 goluri şi șapte pase decisive. "Locomotiva 
CFR-ului" i-a dus pe clujeni spre al șaptelea titlu 
din istoria clubului, șase dintre ele fiind cucerite 
cu el în teren. Este un exemplu de profesionalist 
prin seriozitatea cu care tratează fotbalul.

Recunoscut pentru stilul său ofensiv, a fost 
şi în ediţia recent încheiată jucătorul care a 
consumat multă energie în fiecare meci. Două 
goluri şi trei pase decisive.
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NOTĂ De remarcat şi două evenimente statistice legate de numele Iordănescu: 

Este singura familie tată-fiu care a câştigat campionatul din postura de antrenor.

CFR Cluj a încheiat sezonul cu o medie de doar 0,5 goluri primite/meci, medie întâlnită 
o singură dată în istoria principalei competiţii interne, în ediția 1986-1987, sezonul în 
care a debutat ca antrenor principal pe banca roş-albaştrilor bucureşteni legendarul 
Anghel Iordănescu.

Cephas   
Malele 

Florin   
Tănase 

Edward   
Iordănescu 

FC Argeş 

FCSB 

CFR Cluj 

30
JOCURI

34
JOCURI

27
ANI

26
ANI

42
ANI

A încheiat pe poziţia secundă în clasamentul 
golgheterilor. A înscris de 18 ori, fiind doar al doilea 
străin, după Sulejman Demollari în ediția 1991/1992, 
care a atins această cifră în sezonul de debut.

Cel mai bun marcator pe durata unui sezon din 
ultimele nouă campionate cu 24 de goluri! De 
asemenea, a avut cele mai multe prezenţe în "Echipa 
etapei" - 13 şi a fost de cele mai multe ori declarat 
"Jucătorul meciului" (de nouă ori).

Instalat la startul etapei a 12-a, a reuşit, alături de 
echipă, să recupereze distanţa faţă de lider şi a 
încheiat campionatul cu cea mai mare diferenţă 
înregistrată între primele două clasate de când s-a 
trecut la actualul sistem competiţional. 

ANTRENOR                                                                                                     

Olimpiu   
Moruţan FCSB 

33
JOCURI

22
ANI

A fost cel mai bun pasator decisiv din campionat cu 
12 assist-uri. În plus, şi-a trecut în cont şi opt goluri.

ATACANȚI                                                                                                     
BULETIN INFORMATIV // 4 IUNIE 2021





Cr
on

ică

PAGINA 10

În toamna lui 2005, la 
câteva luni după ce lansasem 
cotidianul „Sport Total”, sub 
sloganul inventat, ca şi ziarul, 
tot de mine, „mai mult decât 
fotbal”, TVR Internaţional 
m-a invitat să moderez un 
talk-show de sport. I-am 
spus chiar aşa, ca sloganul, 
şi m-am aruncat în foc, ca 
de-atâtea ori. Emisiunea era 
deschisă, aşa că în fiecare 
luni, de la zece seara, intram în direct 
cu românii din lumea largă, sunau din 
Los Angeles, din Valencia ori din Tel Aviv, 
evident la noi era spre miezul nopţii. 
Show-ul avea o oră şi jumătate – la ei era 
ba dis de dimineaţă, ba la prânz. Uneori 
era amuzant să-i saluţi cu „Bună seara!” 
şi omul de la capătul firului, mare amator 
de Dudu Georgescu, Balaci ori Hagi (pe 
primul îl văzuse jucând când era în şcoală, 
pe al doilea – student la IPB, iar de Gică se 
despărţise în lacrimi, în ’94, la Pasadena, 
pe Rose Bowl, în cartierul unde tocmai se 
mutase, proaspăt emigrat), era amuzant 
aşadar ca ei să-ţi răspundă cu „’Neaţa!”. 
Era însă plăcut să-i asculţi şi să vezi cât de 
aproape erau, de fapt, de marginea asta 
de lume, de teren ori de rama unui ecran 
de televizor care nu le mai păstra doar 
amintirile, ci propria lor viaţă pierdută.

După o astfel de noapte, producătorul 
emisiunii, Dan Vasile, frânt de oboseală – 
avea şi câte patru căi deschise simultan! 
– mi-a spus că lunea viitoare va fi mai uşor, 
că a vorbit cu grupul său de prieteni, cu 
toţii mari stelişti, şi că va veni la noi marele 
Voinescu. Voinescu, portarul de poveste al 
CCA, Voinescu... „L-am găsit, mi-a zis Dan, 
am şi fost la el câţiva, are mare nevoie de 
ajutor, de prieteni, de dovada că n-a fost 
uitat... Vine sigur, mi-a promis de două 
ori!”

Ningea când, lunea cealaltă, spre 
sfârşitul lui noiembrie, un domn mărunţel, 
cu părul alb, dar cu o privire caldă şi 

neliniştită, a apărut în capătul 
culoarului lung, nesfârşit, de 
la etajul doi, care dădea spre 
Studioul 8. Ne-am salutat, 
l-am invitat să ia loc, s-a 
aşezat, curios şi zâmbitor. 
O mână de om! Costum 
elegant, la două rânduri, dar 
evident scos de la naftalină, 
păstrat îndelung...

Ion Voinescu, aşadar, 
doamnelor şi domnilor! 

Vorbim despre toate, câte au fost şi nu le 
ştiam... despre Carmen, echipa lui Ionel 
Mociorniţă, unde a semnat la 16 ani, după 
război, primul contract de profesionist, 
cum comuniştii i-au luat magnatului 
echipa şi l-au băgat la puşcărie, cum au 
plecat ei de-acolo, care-ncotro, Angelo 
Niculescu la Dinamo, el la CCA, Bazil 
Marian la Rapid.

Din 1950, de la 21 de ani şi până-n 
’65, la Steaua. „Toată viaţa, îmi vine să 
zic!” 6 titluri, 400 de meciuri, 5 Cupe 
ale României, 22 de selecţii. „În 1952, la 
Olimpiada de la Helsinki, n-am jucat decât 
un meci, cel cu Ungaria lui Puskas,care 
avea să ia şi titlul! Ne-au eliminat, cu 2-1, 
dar presa de acolo m-a declarat cel mai 
bun portar al lumii, Czibor şi Kocsi mi-au 
marcat, dar Puskas – nu! Peste doi ani 
avea să aibă 2-0 în finala Cupei Mondiale, 
la Berna, cu RFG. Au pierdut cu 2-3... Ce 
echipă!...

...În regie, Dan Vasile e prăbuşit. Credea 
că nu va suna nimeni. Se sună în draci. 
„Nea Ţopică, zi-le, dom’le, oamenilor cum 
te-au vrut Arsenal şi Vasco da Gama şi 
nu te-a lăsat Armata!” „Ba Armata m-ar fi 
lăsat, se încruntă Voinescu, Securitatea nu 
m-a lăsat...” Şi cum le explicăm noi ăstora 
din Sydney ce făcea Securitatea?” „Ştiu ei 
mai bine, vezi de treabă!”

Se sună, mai e o jumătate de oră. Din 
Las Vegas, în direct, Ion Danciu, fostul 
arbitru, îl ai, Marius, acum!... „Bună seara, 
nea Ioane! Spune-le, nea Ioane, tuturor de 

CRONICĂ
Fenta lui Țop Voinescu
   realizată de Marius Mitran
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ce ţi se spunea Ţop...” „Pentru că săream 
aşa, sus...” „...şi cum l-ai antrenat mata pe 
Duckadam să apere patru de unşpe metri, 
la Sevilla.” Bătrânul surâde blând. „Nu 
l-am învăţat să le apere pe toate patru, 
vreo două doar! Celelalte le-a apărat el... 
glumesc... n-am niciun merit... deşi, dacă 
mă gândesc, aveam eu o schemă...”

Mai sunt zece minute. „Care a fost 
meciul vieţii, domnu’ Voinescu? Din 
Ierusalim sun...” „Meciul vieţii, meciul 
vieţii...” Deodată, celui care s-a luptat, 
acum o jumătate de secol, cu Puskas şi 
Milutinovici, cu Hidegkuti ori cu Ozon, 
îi dau lacrimile. „Meciul vieţii, repetă 
obsedant... al vieţii... cu Costică Toma!” 
Toma fusese „fratele” lui, erau de-o seamă, 
sunt de-o seamă, apărau pe rând poarta 
României şi la CCA. Duelul cu Toma, 
aşadar, fusese cel mai greu... (La 3 ani 
după această scenă, Costică Toma s-a 
stins, discret şi tăcut, lăsându-l pe Ion 
singur.)

Ieşim. Mă sună tata, care văzuse 
emisiunea lui fiu-su. „Să ştii că i se spunea 
Ţop pentru că ţopăia tot timpul în poartă, 
n-avea astâmpăr. Dacă voia, într-o zi 
bună, nimeni nu putea să-i dea gol, nici 
Ozon, nici nimeni! Nici Petschowski, când 
era la UTA! Nici din 11 metri...” „Bine, tata, 
vorbim... hai, pa, noapte bună!” Voinescu 
tresare. „Vorbiţi cu tatăl dumneavoastră? 
Da? A văzut? M-a văzut jucând, nu?” 
„A spus că aţi fost cel mai mare portar 
român... De altfel şi eu am făcut prin 
2000 o anchetă la Gazeta Sporturilor şi 
aţi ieşit primul, la distanţă mare de toţi... 
Antrenori, jucători, toţi v-au ales...” „Tata 
ţine cu Steaua, că domnu’ Dan zicea că 
toţi...” „Nu, tata e cu Craiova, ca şi mine... 
zicea că nici de la unşpe metri nu se 
putea să vi se înscrie!” Vorbim, înaintăm 
pe acelaşi culoar lung, obosiţi, într-o 
lumină translucidă... Marele portar e un 
bătrânel împuţinat (are 76 de ani!), cu 
privire albastră, nepotolită... Şi deodată se 
opreşte. Ne oprim şi noi. Vrea să spună 
ceva. Sau să facă? „Ştiţi, domnu’ Marius, 
mie mi-a plăcut mult seara asta, că văd că 
în toată lumea... nu m-a uitat... Ştiţi, s-au 
scris şi cărţi despre mine, Dan Deşliu a 
scris...” (Între timp am făcut rost de carte. 
Se numeşte „În poartă – Voinescu” şi e 

excepţional scrisă de cel care a fost poetul 
comunist Deşliu.)

Voinescu rămâne în continuare pe loc. 
„Să ştiţi, eu aveam o fentă... Când eram 
prin ’47-’48, la RATA Tg Mureş, Giussy 
Baratky, minunea blondă îmi trăgea, ore 
în şir... Eu aveam 18 ani şi el 40... atunci am 
învăţat că poarta începe la 16 metri... iar la 
11 metri, că adversarul se uită pe ascuns 
într-un colţ al porţii... ei bine, şi eu făceam 
un gest asemănător... când atacantul 
pleca spre minge, aşa încet, subtil, lăsam 
genunchiul drept sau stâng, după cum 
simţeam, aşa într-o parte, îl îndoiam ca şi 
cum m-aş fi dus pe plonjon. Dacă prindea 
ăla figura, dădea din instinct în partea 
opusă, unde de altfel şi plonjam!” Şi, la 76 
de ani, bătrânul, îmbrăcat la costum, ne 
arată la miezul nopţii, pe culoarele TVR, 
cum proceda, cu 55 de ani în urmă, la 
execuţiile lui Baratky, antrenorul său. E 
tandru şi încrâncenat, doar ochii-s veseli. 
„Ce ştiţi voi?”

E noapte, e târziu. Plecăm? Undeva, la 
etajul doi al televiziunii, o umbră schiţează, 
imperceptibil, un plonjon spre stânga, 
pentru a ţâşni, ca altădată, în faţa marelui 
Puskas, spre dreapta...

Cronică
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