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EDITORIAL
Favoriți și favorite
  Justin Ștefan, Secretar General LPF
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Campionatul European 
de fotbal și-a încheiat prima 
fază, cea a grupelor, și respiră 
două zile, până la “optimile” 
de finală. Respiră? E un 
fel de a spune, pentru că 
relaxarea e mai ales pentru 
spectatori, fie ei din tribune, 
fie ei din fața ecranelor. 
Echipele schimbă avioane 
acum, hoteluri, baze de 
antrenament și speranțe. 
Începe, de sâmbătă, această fază a 
meciurilor “care pe care” și emoțiile celor 
implicați direct se vor amplifica de o sută 
sau de o mie de ori.

Nu am o echipă, în sensul că nu am 
o echipă favorită, dar am câțiva favoriți, 
Cristiano Ronaldo, în primul rând. Prin 
urmare, pe cale logică, și Portugalia, CR 
7 nu joacă, totuși, singur…Îmi place și 
belgianul Lukaku, îmi plac Mbappe și 
Benzema din echipa Franței, mi-au plăcut 
Sterling și Lewandowski, și îmi pare rău 
că polonezul nu mai continuă cursa, 
naționala țării sale fiind una dintre cele 
opt pentru care Euro 2020 s-a încheiat. Îmi 
plac atacanții mai mult, oamenii de gol, 
dar asta nu înseamnă că nu prețuiesc și 
fotbaliști ca Pogba, Havertz sau Busquets.

Bineînțeles că marea mea favorită, ca 
și a dumneavoastră, desigur, este, pentru 
noi toți, echipa națională a țării noastre. 
Doar că România rămâne implicată 
doar în lupta pe care o va duce pentru 
următoarele calificări, la Campionatul 
Mondial din Qatar de anul viitor, ale 
cărui meciuri preliminarii vor fi reluate 
din această toamnă. Din păcate, nu și 
la acest Campionat European, unde nu 
s-a calificat, și vedem, din nou, cât de 
importantă, din toate punctele de vedere, 
ar fi fost prezența noastră la această 
competiție.

Cât despre Euro, să ținem 
pumnii să fim la cel de peste 
trei ani. Măcar atunci!

Să înțelegem și să definim 
corect, în cazul României, 
termenul de “favorită”.

În sensul de favorita 
inimii, desigur, favorita 
sentimentală, nu însă, 
din păcate, și favorita 
calculelor hârtiei, cel puțin 

nu în preliminariile începute deja cu 
stângul, vezi înfrângerea din Armenia, din 
deplasare, precum și cea cu Germania, de 
acasă, de acum trei luni, din grupa pentru 
Cupa Mondială din anul 2022.

Până atunci, în exact trei săptămâni, 
Liga Profesionistă de Fotbal va da startul 
unei noi ediții a Campionatului Național 
Casa Liga 1, care se anunță a fi una de 
foc, iar comparația, vă asigur, nu mi-a 
fost inspirată de temperaturile de afară 
din acest sfârșit de lună iunie. Ci de lupta 
aprigă care se anunță pentru titlul de 
campioană, în primul rând, dar și pentru 
locurile de Conference League, pentru 
prezența în play-off, în general. Nu mai 
vorbesc de competiția aprinsă ce se va 
da pentru a se evita retrogradarea în 
liga secundă, prezența în Casa Liga 1 
asigurând, după cum bine se știe, surse 
importante de bani din valorificarea 
drepturilor media de către LPF.

Am uitat să spun și că mi-au plăcut mai 
mulți antrenori de la acest Turneu Final 
de Campionat European, o să îi amintesc 
însă acum. M-au impresionat, de la Euro 
2020, Roberto Mancini, selecționerul 
Italiei, Roberto Martinez, cel al Belgiei, 
și Gareth Southgate, antrenorul echipei 
naționale a Angliei. Jocul selecționatelor 
acestor tehnicieni chiar arată într-un mod 
deosebit!
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FEATURE
FC Botoşani
Locul 6 în ediția 2020-2021
  realizat de Liviu Manolache și Octavian Țopa

Condusă de pe bancă de Marius Croitoru, care a impus un joc ofensiv apreciat de 
microbişti, FC Botoşani a prins pentru al doilea sezon la rând play-off-ul. 

Gruparea moldavă a înscris în 30 dintre cele 40 de etape disputate în ediţia 2020-2021, 
capitol la care doar CFR Cluj şi FCSB au stat mai bine, fiecare cu câte 32 de jocuri cu gol 
marcat.

Feature

Lotul utilizat de FC Botoşani în CASA Liga 1  2020-2021:

PORTARI                                                                                                          
Pap     
Eduard Adrian       

Hankic    
Hidajet 

17
JOCURI

23
JOCURI

23
GOLURI PRIMITE

31
GOLURI PRIMITE



PAGINA 4

Fe
at

ur
e

FUNDAŞI                                                                                                          

Chindriş    
Andrei          

Holzmann      
Marcel         

3
GOLURI

36
JOCURI

16
JOCURI

Ţigănaşu     
Alexandru          

Patache     
Andrei Alexandru        

33
JOCURI

27
JOCURI

2
PASE DECISIVE

2
PASE DECISIVE

Haruț      
Denis Grațian         

Şeroni     
Alin Ioan        

1
GOL

17
JOCURI

30
JOCURI

1
PASĂ DECISIVĂ

Plămadă      
Florin Constantin      

Moescu      
Adrian Costi Marian          

5
JOCURI

2
JOCURI

2
PASE DECISIVE

4
PASE DECISIVE

Braun      
Christopher          

Meleke     
Ulrich Sidoine        

24
JOCURI

12
JOCURI

Racoviţan     
Bogdan         Rodriguez    

Jonathan        

2
JOCURI

34
JOCURI

4
PASE DECISIVE

MIJLOCAŞI                                                                                                          
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Ashkovski   
Ştefan         

Babunski      
Hristovski David        

2
GOLURI

4
GOLURI

4
GOLURI

21
JOCURI

7
JOCURI

Roman     
Mihai I         

Cascini     
Juan Bautista         

2
GOLURI

29
JOCURI

2
JOCURI

2
PASE DECISIVE

Florescu     
Eduard Marian         

Cîmpanu     
George Alexandru         

2
GOLURI (1 din penalty)

1
GOL

30
JOCURI

3
JOCURI

Ongenda      
Hervin Scicchitano        

Croitoru      
David Marian         

31
JOCURI

14
JOCURI

Tîrcoveanu     
Andrei Costin          

Melinte      
Bogdan Gabriel        

1
GOL

25
JOCURI

1
JOC

1
PASĂ DECISIVĂ

1
PASĂ DECISIVĂ

1
PASĂ DECISIVĂ

Papa     
Enriko         

Târşă     
Marian          

26
JOCURI

3
JOCURI

BULETIN INFORMATIV // 25 IUNIE 2021



PAGINA 6

Fe
at

ur
e

Keyta      
Hamidou          

Fili      
Realdo       

14
GOL (5 din penalty)

29
JOCURI

25
JOCURI

Chalkiadakis     
Fazos Minas          

Toutouh    
Youssef        

4
JOCURI

14
JOCURI

3
PASE DECISIVE

Caia     
Alexandru Simi        

Camara      
Sekou         

1
GOL

11
JOCURI

13
JOCURI

1
PASĂ DECISIVĂ

Al Mawas      
Mahmoud          

Fernandez      
Satue Victor        

4
GOLURI

24
JOCURI

2
JOCURI

Ofosu     
Reagy Baah          

Marius     
Croitoru         

1
GOL

14
VICTORII 

6
JOCURI

40
JOCURI

1
PASĂ DECISIVĂ

16
ÎNFRÂNGERI

10
REMIZE 

1
PASĂ DECISIVĂ

ATACANŢI                                                                                                           

ANTRENOR                                                                                                           

Dugandžić      
Marko         

2
GOLURI (1 din penalty)

7
GOLURI

5
JOCURI

1
PASĂ DECISIVĂ

1
PASĂ DECISIVĂ

BULETIN INFORMATIV // 25 IUNIE 2021



Feature

PAGINA 7

FEATURE
Chindia Târgoviște
Locul 7 în ediția 2020-2021
  realizat de Liviu Manolache și Octavian Țopa

Aşezată excelent în teren de către fostul mare fundaş Emil Săndoi, gruparea 
dâmboviţeană a reuşit o performanţă notabilă, câştigarea play-out-ului, fază a 
competiţiei în care a strâns șapte meciuri fără gol încasat.

Doar 29 de goluri a primit Chindia pe durata întregului sezon, formaţia târgovişteană 
având a treia cea mai bună apărare din campionat.

Lotul utilizat de Chindia  în CASA Liga 1  2020-2021:

PORTARI                                                                                                          
Aioani     
Mihai Marian       

Moldovan   
Dinu Bogdan     

32
JOCURI

8
JOCURI

23
GOLURI PRIMITE

6
GOLURI PRIMITE
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1
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Martac    
Marius Mădălin          

Ioniţă    
Adrian Mihai         

Dumitrașcu    
Denis Constantin         

Fomba     
Bourama          

Kocic     
Milan         

Piţian     
Andrei         

Dinu     
Cornel        

Căpuşă     
Tiberiu Ionuţ          

Negrea    
Alex Tudor          

Mitrea     
Florinel Cătălin          

4
GOLURI

1
GOL

12
JOCURI

5
JOCURI

35
JOCURI

15
JOCURI

10
JOCURI

34
JOCURI

34
JOCURI

33
JOCURI

1
JOC

5
JOCURI

2
PASE DECISIVE
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Celea      
Daniel Marinel           

Raţă      
Vadim          

Şerban      
Andrei Dragoş          

Diaz      
Grassano Tomas           

Iacob      
Paul Alexandru          

Corbu      
Laurenţiu Nicolae          

Yaméogo     
Franck Blaise          

Neguţ     
Cristian Daniel           

Mihai      
Ionuţ Liviu          

Dulca      
Marco Alexandru           

1
GOL

2
GOLURI

2
GOLURI

2
GOLURI

13
JOCURI

36
JOCURI

5
JOCURI

14
JOCURI

32
JOCURI

1
JOC

26
JOCURI

34
JOCURI

1
JOC

31
JOCURI

2
PASE DECISIVE

1
PASĂ DECISIVĂ

2
PASE DECISIVE

3
PASE DECISIVE
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ATACANŢI                                                                                                          

Emil     
Săndoi          

14
VICTORII 

39
JOCURI

12
ÎNFRÂNGERI

13
REMIZE 

ANTRENOR                                                                                                        
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Atanase       
Cosmin Gabriel          

Florea      
Daniel Constantin          

Berisha      
Valmir           

Neicuţescu 
Mihai           

Costea       
Mihai Alexandru           

Barbu       
Cătălin Constantin           

Popa       
Daniel Iliuţă          

Cherchez       
Cristian George           

8
GOLURI

2
GOLURI (1 din penalty)

7
GOLURI (3 din penalty)

4
JOCURI

37
JOCURI

29
JOCURI

12
JOCURI

13
JOCURI

2
JOCURI

34
JOCURI

7
JOCURI

2
PASE DECISIVE

1
PASĂ DECISIVĂ

3
PASE DECISIVE
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Aproape că ajunseserăm 
cu toţii, o ţară întreagă şi 
oamenii ei, să credem că nu 
se putea mai rău. Fără nicio 
calificare la un turneu final, 
fie el Mondial sau European, 
de mai bine de un deceniu, 
echipa naţională de fotbal 
părea, la începutul anilor 
’80, o pictură impresionistă. 
Admirată de unii, înţeleasă 
de alţii, România trăia o 
dramă: era recunoscută, fără a avea 
preţ. Şi asta pentru că notele şi marile 
reprezentaţii, singurele care contau, erau 
turneele finale. Iar tricolorii, după Al Doilea 
Război Mondial, nu prinseseră decât o 
„expoziţie”: cea din 1970, din Mexic, de la 
Guadalajara.

Căpitanul expediţiei de atunci, Mircea 
Lucescu, nu mai era însă în teren acum, ci 
pe bancă, provocând destinul şi încercând 
să facă istorie. Lucescu fusese numit 
la conducerea tehnică a tricolorilor în 
toamna lui 1981, când abia împlinise 36 de 
ani.

Mondialul din Spania, din vara 
următoare, fusese ratat deja, iar acum, 
tânărului atacant al Corvinului Hunedoara 
îi revenea onoarea de a găsi drumul spre 
Paris. Spre marile bulevarde ale fotbalului, 
cum avea să spună nea Vanea Chirilă.

Cum spuneam însă, fotbalul românesc, 
pictură impresionistă şi sentimentală, 
avea nevoie de recunoaştere, dar mai ales 
de logică, de reguli şi de personalitate.

Toate au venit cu Mircea Lucescu la 
braţ, într-un tablou care de data asta chiar 
impresiona. Prin profesionalism.

Tragerea la sorţi a fost cruntă, România 
era în grupă cu cea mai bună echipă 
a lumii, campioana mondială Italia, cu 
fosta campioană a Europei, din 1976, 
Cehoslovacia, cu Suedia, ai cărei jucători 
străluceau în marile echipe ale Europei, 
dar, mai ales la Benfica Lisabona, vezi 
cazul Stromberg versus Universitatea 

Craiova din aprilie 1983, dar şi 
cu Cipru. Se califica o singură 
echipă la turneul final, unde 
nu existau decât 7 locuri 
libere. Al 8-lea era al gazdelor.

După meciul de la 
Berna, din 1981, ultimul al 
calificărilor precedente, 
Lucescu a ştiut că debutul 
lui ca selecţioner trebuia, 
din păcate, să însemne 
şi sfârşitul carierei unor 

tricolori. Lucescu schimbă gărzile şi aşa 
ies, treptat, din circuitul naţionalei jucători 
ca Iordache, Sameş, Munteanu II; Tudorel 
Stoica, Beldeanu, Iordănescu, Zoli Crişan 
şi apar alţii care vor duce greul celei mai 
cumplite lupte pentru calificare din istoria 
fotbalului românesc. E vorba de Lung, de 
Gino Iorgulescu, de Ungureanu, de Klein, 
de Gabor, de Geolgău, de Augustin, de 
Rednic, de Moraru ori Andone. Loţi Bölöni 
revine şi el sub tricolor, devenind turnul de 
control al unei naţionale deja gata de pus 
în ramă.

Începem cu Cipru, chiar, la Hunedoara, 
încă înainte de Cupa Mondială din Spania, 
şi câştigăm, pe 1 mai 1982, prin golurile 
lui Văetuş, Cămătaru şi Bölöni. E 3-1 în 
prima luptă şi putem privi Mondialele 
cu optimism. Oare ce va face acolo Italia, 
favorita grupei?

În toamnă ne vine Suedia acasă şi e 
2-0, golurile fiind semnate jos, în colţ, de 
două speranţe ale atelierului Lucescu de 
artă şi meserii: Andone şi Klein, oamenii 
Corvinului.

În decembrie, pe 4 (suntem în 
anul de graţie 1982), mergem acasă 
la campionii lumii şi rezistăm. 0-0 la 
Florenţa e rezultatul care dă certificat de 
originalitate trupei speciale a lui Mircea 
Lucescu şi echipele celelalte încep să 
ne privească altfel. Când de departe, cu 
admiraţie, când de aproape, cu teamă...

În primăvară, pe 16 aprilie 1983, tricolorii 
pun între rame cea mai frumoasă victorie 

CRONICĂ
Și noi am fost la Euro!
   realizată de Marius Mitran
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din istoria fotbalului românesc, singura 
obţinută într-un meci oficial all time în 
faţa unei campioane mondiale en titre. E 
1-0 cu Italia, pe un „23 August” în flăcări, 
aprins de geniul lui Balaci şi de racheta 
cu rază medie de acţiune a lui Loţi Bölöni. 
De clasa căpitanului Costică Ştefănescu 
şi de inteligenţa în acţiune a lui Gino 
Iorgulescu, stoperul care îl anihilase pe cel 
mai bun jucător al planetei, Balonul de 
Aur Paolo Rossi.

În primăvara fierbinte a lui ’83, visăm 
şi Cehoslovacia lui Jurkemik şi Vizek ne 
trage înapoi pe pământ, obligându-ne să 
deschidem ochii. Cehoslovacii ne înving la 
Bucureşti cu 1-0, dintr-un penalty primit 
cadou de Paşti de la belgianul celebru în 
epocă, Alexis Ponnet.

Şi vine vara lungă a Nordului. Pe 9 iunie, 
tricolorii merg la Stockholm, pe Rasunda, 
unde Suedia ne aştepta pentru revanşă, 
pentru calificare şi pentru istorie. Numai 
că scandinavii nu ţinuseră cont de un 
lucru. Pe teren era Rodion Gorun Doru 

Cămătaru, omul din poveste, cu 7 inimi 
în piept şi mai puternic decât Atlas, omul 
care ţinea pe umeri  ceva infinit mai greu: 
curajul unei Românii de a provoca fotbalul 
mare al Occidentului! Şi Cami face 1-0, 
după o cursă epică, terminată în istorie şi 
cu gol în poarta lui Ravelli, cel care peste 11 
ani, în California, la Stanford, bloca Marele 
Vis American. Cu Cami însă, atunci, pe 
Rasunda, nu i-a mers...

În toamna lui 1983 s-a intrat pe linie 
dreaptă. Am câştigat la Limassol, unde 
era esenţial, obligatoriu şi vital să o facem. 
Centrare Klein, plutire şi cap Bölöni. Franţa 
începea să-şi dezvăluie conturul!

Şi, în fine, reprezentaţia de gală, ieşirea 
din scenă, meciul cu electrocardiograma 
aprinsă: cel de la Bratislava, cu 
Cehoslovacia. Nu aveam voie să pierdem 
şi n-am pierdut. Geolgău a luat biletele 
pentru Paris, iar Lung, Negrilă, Iorgulescu, 
Ştefănescu, Ungureanu, Cămătaru şi 
ceilalţi au asigurat retragerea cu torţe spre 
turneul final!
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După Mexic 1970, la Mondiale, România 
mergea acum la alt turneu final, Euro 
’84. Pentru Guadalajara, atunci, tricolorii 
îi lăsaseră acasă pe Eusebio, Perla 
Mozambicului, pe Coluna, pe Torres ori 
pe Domazos. Acum pierdeau calificarea 
în faţa noastră Paolo Rossi, Dino Zoff, 
Bettega, Scirea, dar şi Stromberg, 
Corneliusson sau Vizek.

A urmat o primăvară de aşteptare şi 
căutări, atunci, în ’84. De calcule şi teme 
făcute. De speranţe şi drame, de pierderea 
celui mai bun fotbalist român, Ilie Balaci, 
grav accidentat şi de regăsirea puterilor 
pentru a face faţă unei grupe cu Spania, 
R.F. Germania şi Portugalia.

Şi am făcut. 1-1 cu Spania, la Saint-
Etienne, când acelaşi belgian acru, pe 
numele lui Alexis Ponnet, ne-a mai 
pedepsit cu un penalty, transformat de 
vedeta Barcelonei, Carrasco, am replicat 
prin fentele lui Coraş şi golul lui Bölöni.

Am pierdut în faţa campioanei 

europene en titre, Republica Federală 
Germania, 1-2 la Lens, când golul aceluiaşi 
Coraş nu a fost de ajuns să anuleze 
reuşitele celebrului Rudi Völler. Şi nici 
puştiul de 19 ani, pe numele lui Gică Hagi, 
să anuleze, încă, absenţa marelui Ilie 
Balaci...

Ultimul joc din grupă, la Nantes, 0-1 
cu Portugalia Ghetei de Aur Fernando 
Gomes, a lui Jordao şi a lui Chalana.

Aceştia au fost eroii, acelea au fost 
vremurile, acolo a fost gloria şi istoria unei 
echipe fără pereche şi fără frică. Generaţia 
’84, probabil Generaţia de Platină a unei 
ţări care poate acum, după 37 de ani, să-i 
mulţumească şi să-i ofere recunoştinţă. Şi 
admiraţie. Şi locul ei în Galeria principală 
a fotbalului românesc. Chiar şi aşa, 
patruzeci de ani mai târziu. După 37 de 
ani mai bine spus. Nu e târziu. Nu e prea 
târziu. Mai ales că oamenii din tablou au 
coborât printre noi.
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instatsport.com

vitalie.ciorici@instatsport.com
+40 759 100 011

Pentru demo sau ofertă 
ne puteți contacta la:

Soluții statistice și analitice pentru antrenori, jucători, 
scouteri, directori sportivi, ligi profesioniste, cluburi, 
federații

Platforma online InStat Scout cu video ale meciurilor

Rapoarte pentru meciurile proprii și echipele adverse

Rapoarte cu parametrii fizici ai jucătorilor

Servicii filmare și transmisiune online competiții 
sportivesportive

FOTBAL
BASCHET
FUTSAL
INSTAT TV




