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A fost Euro, a început 
Casa Liga 1! Nu e 
același fotbal, asta e 
clar, în Europa a fost o 
competiție condensată 
într-o lună de foc, una 
a elitelor și a națiunilor, 
în timp ce campionatul 
național e o cursă lungă, 
până la vara viitoare, dar, 
de data aceasta, emoțiile 
sunt exclusiv ale noastre, 
ale fanilor români, ale 
tuturor celor implicați în 
povestea aceasta care a 
început joi, 15 iulie, pentru a 104-a oară!

A fost aseară un prim meci, între două 
echipe care în sezonul trecut au încheiat 
pe locuri de play-off, F.C. Botoșani și FCSB, 
iar spectacolul nu a lipsit, ba dimpotrivă. 
De altfel, întreaga primă etapă, din acest 
Weekend-end, inclusiv partida de luni, 
19 iulie, dintre Dinamo București și F.C. 
Voluntari, se anunță una extraordinar de 
de disputată.

Energiile sunt intacte în acest moment 
al startului, ambițiile sunt mari în cazul 
fiecărui club în parte, iar, și acesta e 
lucrul cel mai important, obiectivele, 
deocamdată, sunt perfect tangibile! Nimic 
nu e pierdut pentru nimeni. Și acum o 
precizare obligatorie.

Campioana României, CFR Cluj merită 
felicitări pentru calificarea obținută în 
Bosnia-Herțegovina, chiar dacă a pierdut 
meciul retur cu Borac Banja Luka, cu 1-2, 
după prelungiri. Este deja în turul doi 
preliminar al Ligii Campionilor și asta e cel 
mai important! Mult succes în continuare 
clujenilor le doresc și sunt convins că 
intrarea în grupele acestei competiții sau 
ale Ligii Europa poate fi un obiectiv atins! 
Acest lucru îl spun apropo de obiective, 
și știm cu toții cât de important este să 
avem și astfel de borne continentale. 

Și, mai cu seamă, să le 
bifăm. Până la urmă, 
acolo sunt reperele care 
pot certifica o investiție 
și o echipă în valoare 
absolută.

Cerințelor fotbalului 
modern, pe care l-am 
văzut etalat timp de 
o lună la Euro 2020, 
trebuie să ne aliniem și 
noi, în măsura în care 
condiționați fiind de o 
altă sumă a investițiilor, a 
resurselor financiare, dar 

nu numai, ne-am îndepărtat de la forța 
pe care echipele noastre o demonstrau 
altădată. Și aici mă gândesc la fotbalul 
profesionist, la echipele de club, dar și la 
echipa reprezentativă a României. Poate 
că, în primul rând, la ea. Sunt prea multe 
de discutat pe această temă, unele lucruri 
le-am mai spus, altele le știm cu toții și 
parcă nici nu mai este atât de necesar să 
le spunem. Poate.

În aceeași ordine de idei, să salutăm 
și apropiatul debut, în mai puțin de o 
săptămână, a echipei naționale olimpice 
de fotbal, revenită la o ediție a Jocurilor 
după mai bine de o jumătate de secol, mai 
exact după 57 de ani, coincidență, când 
Olimpiada de Vară a fost găzduită tot de 
Japonia, în anul de grație 1964. Succes 
tricolorilor și lui Mirel Rădoi, al cărui merit 
deosebit în calificarea la J.O. merită 
subliniat! Așa cum l-am criticat, inclusiv în 
paginile Buletinului Informativ, tot astfel 
trebuie să-i subliniem meritele în această 
încercare, sperăm finalizată cu o medalie, 
de la Olimpiadă!

A început însă ceea ce așteptam cu toții 
și, de aceea, toată energia noastră este 
îndreptată către Campionatul Național 
Casa Liga 1! Pentru a 104-a oară! E oare 
puțin?
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FEATURE
Dinamo
Locul 12 în CASA Liga 1
  realizat de Liviu Manolache și Octavian Țopa

FC Dinamo București a traversat o ediție de campionat mai grea ca oricând în 
toata istoria sa. Chiar și așa, multipla campioană a României a reușit să se salveze de 
retrogradare și grație unor suporteri formidabili!

Feature

PORTARI                                                                                                          

FUNDAŞI                                                                                                          

NUME JOCURI GOLURI PRIMITE

Eşanu Mihai Alexandru 20 22

Straton Cătălin George 3 3

Mejías Osorio Tomás 10 12

Román Hinojo René 2 3

Kongshavn Gudmund Broks 5 9

NUME JOCURI GOLURI MARCATE

Puljić Ante 33 1

Ehmann Marco 17 -

Bejan Florin 22 1

Grigore Ricardo Florin 20 1

Lopez Blanco Ismael 8 -
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MIJLOCAŞI                                                                                                          
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NUME JOCURI GOLURI MARCATE

González Sibulo Al. David 7 1

Radu Andrei 16 -

Ba Abdoulaye 3 -

Filip Steliano 17 1

Albentosa Redal Raul  10 1

NUME JOCURI GOLURI 
MARCATE

PASE 
DECISIVE

Sin Andrei Dumitru 2 - -

Achim Alexandru Vlad 29 1 -

Răuţă Alexandru Ilie 25 - 1

Fabbrini Diego 35 1 1

Sorescu Deian Cristian 37 7
(3 din penalty) 10

Creţu Geani Mihai 14 - -

Bani Mustafa Andrei Ahmed 14 - -

Mihaiu Andreas Mircea 17 1 -

Gol Janusz Krzysztof 24 - 3

Cámara Mesa Juan Carmen 12 2 2

Borcea Valentin Ioan 9 - -

Şerban Ionuţ Daniel 2 - -

García Serrano Aleix 7 - -

Anton Paul Viorel 30 5
(2 din penalty) 1

Nepomuceno Gevaro 10 - -

Morsay Sahr Jonathan 13 2 -

Borduşanu Antonio Alexandru 2 - -
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NUME JOCURI VICTORII REMIZE ÎNFRÂNGERI

Mulţescu Gheorghe  4 - 1 3

Contra Cosmin 10 2 2 6

Ganea Ionel Tersinio 16 5 3 8

Uhrin Duşan 9 5 2 2

NUME JOCURI GOLURI 
MARCATE

PASE 
DECISIVE

Neicuţescu Mihai Alexandru 2 - -

Popa Daniel Iliuţă 2 - -

Măgureanu Cătălin Ionuţ 10 - 1

Nemec Adam 30 4 3

Valle Balonga Borja 9 5
(1 din penalty) 1

Gueye Magaye Serigne Falilou 18 3 1

Blejdea Andrei Cristian 10 - -

Moldoveanu Robert Marian 10 - -

Stere Giani Marian Alberto 4 - -

Akpala Joseph Eneojo 1 - -
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FEATURE
FC VOLUNTARI
Locul 13 în CASA Liga 1
  realizat de Liviu Manolache și Octavian Țopa

FC Voluntari a avut evoluții oscilante în ediția 2020-2021. Are meritul de a trece peste 
barajul de retrogradare / promovare fără emoții prea mari.

PORTARI                                                                                                          

FUNDAŞI                                                                                                          

NUME JOCURI GOLURI PRIMITE

Rîmniceanu Victor Teodor 31 29

Lavín Rodríguez Marcos 7 15

Cotolan Mihai Ionuţ 1 3

NUME JOCURI GOLURI 
MARCATE

PASE 
DECISIVE

Vlad Alexandru Nicolae 27 - 2

Veiga Varzim Miranda RICARDINHO 29 1 3

Balaur Ionuţ 32 - 1

Armaş Igor 34 1 1

Kocic Milan 6 - -

Achim Florin Cosmin 18 3 3
(1 din penalty)

Puel Gregoire Gilles Gregory 2 - -
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FUNDAŞI                                                                                                          

NUME JOCURI GOLURI 
MARCATE

PASE 
DECISIVE

Buliga George Cătălin 2 - -

Satli Mourad 5 - -

Briceag Marius Ionuţ 16 - 1

Tamaş Sebastian Gabriel 16 - 2

MIJLOCAŞI                                                                                                          

NUME JOCURI GOLURI 
MARCATE

PASE 
DECISIVE

Costin Cristian Ionuţ 33 1 -

Căpăţînă Mihai Cristian 6 2
(1 din penalty) -

de Oliveira Pereira ERIC 7 - 2

Gheorghe Ion 38 5
(2 din penalty) 3

Grădinaru Răzvan Toni 15 1 3

Borţoneanu Claudiu Gabriel 20 - 1

Mailat Sebastian 22 4 -

De Lucas Torres Pablo 12 - -

Popa Adrian 8 2 1

Mihai Nicolae Vasile Fernando 4 - -

Dorobanţu Adrian 2 - -

Ozkara Oktay Ionuţ 1 - -

Ţângulea Robert Adrian Boby 1 - -

Droppa Lukas 20 2 1

Ivanov Antoni Valeri 17 3 1
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ANTRENORI                                                                                                          

ATACANŢI                                                                                                          

NUME JOCURI VICTORII REMIZE ÎNFRÂNGERI

Teja Mihai 15 4 3 8

Andone Bogdan 21 6 6 9

Ciobotariu Liviu 3 1 2 -

NUME JOCURI GOLURI 
MARCATE

PASE 
DECISIVE

Stoica Alexandru Ionuţ 16 1 -

Ilie Alexandru Mihai 18 - 1

Voinescu Adelin Valentin 3 - -

Betancor Sánchez Jefté 29 8
(1 din penalty) 2

Da Veiga Lopes Marcelo André 24 2 -

Souza Fonseca John Anderson 10 - -

Angelov Viktor 18 1 -

Garba Haruna Zambuk 4 - -

MIJLOCAŞI                                                                                                          

NUME JOCURI GOLURI 
MARCATE

PASE 
DECISIVE

Lopes Vieira Tavares Helder Luis 14 - -

Remacle Martin Christophe 6 - -

Pesic Ivan 18 1 -
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Unele întâmplări pot fi 
uitate, altele chiar trebuie 
uitate, foarte puţine rămân 
însă clare şi te însoţesc 
cu anii de viaţă oriunde, 
ajutându-te să rezişti şi să 
înţelegi.

Câteodată, în prologul 
vreunei căderi, cum sunt tot 
mai multe în ultimii ani, mi 
se pare că încep să uit lucruri 
fundamentale, întâmplări 
pe care le-am trăit şi care fug cu totul 
de lângă mine. Cât de departe s-ar duce 
însă, şi se cam duc, pe unele le mai poţi 
recupera, într-o zi.

Uite, de pildă, când tata îmi spunea, 
câteodată, brusc, „hai!”, întrerupându-
mă de cele mai multe ori din ceva 
ce spuneam (vorbeam mult, în toate 
direcţiile, dacă înţelegeţi ce vreau să 
spun), adică să mergem, să ne oprim, să 
tac, să mă întrerup măcar, acel „hai!” mă 
întorcea la zero. Mă şi bloca un pic, dar 
mă şi surprindea de fiecare dată, deşi 
aproape că-l presimţeam. Îl aud şi acum, 
aproape cu acelaşi efect. „Hai!” Adică lasă, 
opreşte-te, gata... Uită! Uită dacă poţi, uită! 
(E ceva în povestea asta care ar trebui 
uitat, pentru că doare. Dacă aş reuşi, un 
timp, să uit, ca să rezist, apoi să pot, într-o 
zi oarecare, să-mi reamintesc, ar fi foarte 
bine!)

Era 7 dimineaţa, în ziua de 27 aprilie 
2011, şi eu mă sprijineam ca într-un punct 
esenţial al vieţii, în mânerul ridicat al 
troller-ului. Trăiam dimineaţa aia albă, 
de miercuri, când nimic nu a început şi 
nimic nu s-a terminat, când ştii că n-ai 
dormit, că de-aia eşti în aeroport la ora aia, 
n-ai dormit destul şi ţi-e şi rău, deja. Şi te 
aştepţi la ceva de necontrolat să-ţi apară 
în orele de până la noaptea următoare, 
care e mai departe decât orice, acum.

„Hai!” Asta am auzit, cu mintea încă 
albă. Am lăsat brusc troller-ul, care s-a 
răsturnat, trac!, şi am ridicat ochii. Gică 

Popescu îmi pusese mâna 
pe umăr şi mă chema să 
completăm şirul la business 
class, unde mai erau doi tipi 
şi o tipă, tipa foarte frumoasă, 
roşcată, cu ochii verzi, 
îmbrăcată în negru. Când se 
mişca, foşnea, nu ştiu ce-avea 
pe ea. Mi-am luat bagajul de 
pe jos, sacoul de pe umeri 
şi i-am strâns mâna. „Neaţa, 
Gică!” Plecam cu el la Madrid, 

să comentăm, alături de Hagi şi de Marian 
Olaianos, studioul de la Real – Barcelona, 
semifinala Champions League, una dintre 
ele, din sezonul ăla. Ştiţi care, cele clasice, 
Mourinho contra Guardiola, 2-0 pentru 
Barça a fost atunci, cu două goluri Messi 
în ultimele 15 minute, după eliminarea lui 
Pepe, după ce Mourinho i-a băgat mâna 
în ochi lui Tito Vilanova, Dumnezeu să-l 
ierte!, ăla a fost meciul.

Pe avion, unde Gică îmi cumpărase în 
dimineaţa aia rezervarea la business, ca să 
fim împreună, am tot vorbit de Craiova, de 
Barcelona, de Hagi, eu am scos din geanta 
mea „Replay” o carte, „Fotbalul – Lumini 
şi umbre” a lui Eduardo Galeano, Gică 
m-a rugat să i-o împrumut, după ce a citit 
vreo două poveşti din ea, eu am zis că aş 
fi bucuros să i-o fac cadou. Cartea e la el 
şi acum, ceea ce pentru mine înseamnă 
imens. Simt ceva stupid, ca şi cum aş fi 
făcut şi eu ceva pentru el, cu cartea aia.

Am mâncat, doar eu, şi am băut câte 
o bere, amândoi. La aeroport, cum am 
pus piciorul jos, el a început să împartă 
autografe, la ofiţerul de la paşapoarte, 
la duty free, la ziare, la taximetrişti. Din 
5 în 5 metri. „Hica! Ola, Hica!” Asta m-a 
impresionat, mult, aşa că la întoarcere am 
trântit un articol în „Naţional”, „Popescu 
sub soarele Spaniei”, în care am povestit 
secvenţa asta.

La hotel am ajuns în jumătate de oră, 
acolo unde stătea şi Barcelona, Guardiola 
îi lăsase nişte invitaţii la recepţie, Hagi 

CRONICĂ
Gică Popescu şi Gică Hagi
   realizată de Marius Mitran
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era cu Pep şi cu Marian la un interviu, 
apoi Hagi cu Marian au venit la hotel, am 
mâncat, Hagi a povestit cum a ajuns la 
Craiova în ’83, cum a intrat la facultate 
şi ce echipă ar fi făcut acolo. „Dacă 
rămâneai, Gică, în câteva luni eram cu 
tine!” „Bine, Gică!” Apoi ne-am mutat de 
la restaurantul hotelului la altul, de peşte 
şi fructe de mare. Pe drum, în taxi, Gică 
Popescu a vorbit cu Stelea la telefon. Hagi 
ne-a spus că dacă ar fi să vină la vreo 
echipă în ţară să antreneze, atunci aia ar 
fi Craiova. „Nu există fotbalişti mai buni 
pe lume ca oltenii! Şi nici vreun public 
comparabil cu ai tăi, Gică! Acolo faci 
performanţă şi dacă nu vrei!”

La restaurantul cu peşte şi fructe de 
mare au mai venit nişte prieteni, Gică 
Popescu a plătit, apoi meciul Santiago 
Bernabeu, Hagi şi Gică Popescu între 
mine şi Marian la studioul de pe Santiago, 
în spatele nostru, la trei paşi, Messi, 
Mourinho care bate cuba cu amândoi, 
Guardiola care îi îmbrăţişează şi pe Hagi şi 
pe Gică Popescu.

Barcelona a bătut cu 2-0, cum ziceam, 
Mourinho a venit la Gică Popescu la 
studio, la final, l-a pupat, deşi era plin de 
draci, Guardiola i-a pus la coadă pe cei de 
la Sky Sport şi Canal Plus şi s-a îmbrăţişat, 
după interviu, cu Gică Popescu, de trei ori. 
Lângă el, trimişii a 108 televiziuni aşteptau 
să-i surprindă un semn. „Aşteptaţi!” Şi 
degetul arătător sus, „aşteptaţi o clipă!”

Seara, de fapt noaptea, în restaurantul 
hotelului, doar noi patru. Eu, faţă-n 

faţă cu Hagi, Marian cu Gică Popescu. 
Hagi vorbea, ca de obicei, şi poziţiona 
linguriţele, ceştile, cuţitele, paharele în 
4-3-3. Ce-o să facă el cu Viitorul. Ce joacă 
Pep. Ce joacă Mourinho. Unde e Busquets 
în toată treaba asta. Pe la două noaptea, 
Madridul părea că am venit cu el de acasă. 
Craiova, Guardiola, Mourinho, naţionala, 
Gică Popescu, Gică Hagi. Un soi de carusel 
al unor secunde care însemnaseră ceva, 
ale lor, care însemnau ceva.

Gică Popescu a început aşa povestea 
lui. Vorbind cu mine, dar adresându-i-
se lui Hagi. „Gică, stai o clipă. Mariuse, 
să-ţi spun eu cine e omul ăsta care tot 
vorbeşte. Gică ne-a cărat peste tot în 
spate în viaţa asta. Hagi este tot ce e mai 
bun, nu zic ca fotbalist, că aici nu am ce 
discuta cu nimeni în lumea asta, peste 
Hagi nimeni n-a fost. Nimeni, nicăieri. Dar 
eu am trăit lângă omul ăsta şi vreau să-
ţi spun o seară, o noapte mai frumoasă 
decât tot ce ţi s-a părut ţie aici la Madrid 
că a fost frumos. Am avut sute de nopţi 
aşa. Am bătut Italia, Gică, amândoi, am 
bătut Realul, Argentina, Columbia, Anglia, 
Arsenal, pe cine n-am învins în 20 de ani... 
Dar îţi spun, Marius, ce s-a întâmplat într-o 
seară la Barcelona, cu noi doi, cu mine şi 
Gică. Eram titular, Gică nu prea era, Cruiff 
te ţinea, Gică, mai mult rezervă, nu ştiu 
de ce, „păi ştiu eu de ce”, zice Hagi, „avea 
dreptate să mă ţină rezervă, că avea alt 
sistem el, îl gândise altfel, pentru mine 
Cruiff rămâne cel mai mare dintre toţi, în 
toată viaţa n-am altul să-l compar cu el.”

Cr
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Eram într-un balcon semi-închis, pe cer 
erau stele, deci nu era înnorat, dar părea 
să fie, mi-era frig. Beam vin roşu şi eu, 
în plus, ca un lacom care sunt, clar, şi o 
ciocolată caldă. Un băiat de-al hotelului 
se învârtea din când în când pe lângă noi. 
Gică Popescu, concentrat, strângându-se 
în jacheta de velur: „Ei, te ţinea aiurea pe 
bară. La antrenamente, Gică făcea ce vroia 
cu noi. Eram eu, Pep, Ferrer, Abelardo, 
Bakero, de la el am luat banderola, era în 
’95-’96 ce zic eu, cred că în toamnă, nu 
mai ştiu cu cine jucam, aveam meci acasă. 
Duminică. Luni, marţi, miercuri, Gică 
dansează la antrenamente, printre Sergi 
şi Amor, Figo îmi şopteşte că e irezistibil, 
Nadal, unchiul lui Rafael, e culcat în patru 
labe pe jos, Prosinecki e căzut şi el...” 
„Nici chiar aşa!” „Ba aşa a fost, Gică. Şi îl 
simt şi pe Cruiff aşa, un pic întors... După 
antrenamentul de joi, simt că mă doare 
un pic coapsa dreaptă. Îi zic lui Cruiff că 
nu cred că duc meciul... Chiar mă durea 
rău... În pat, seara, acasă, îmi pun echipa în 
gând pe teren şi-mi dau seama că în locul 
meu intră Gică la mijloc, n-avea soluţie, 
pe Pep îl retrage în locul meu în apărare... 
Gică joacă în locul lui... Vineri mă doare şi 
mai rău. Cruiff ştie că nu glumesc. Insistă 
să încerc. Încerc. Sâmbătă trebuie să-i 
spun dacă pot sau nu. Dimineaţă îi spun: 
nu pot. Chiar mă durea. Dar în alte dăţi, 
la aceeaşi durere, am forţat, am strâns 
dinţii şi am jucat. Acum n-am mai putut 

să strâng. Gică, nu m-am dat lovit, jur, dar 
trebuia să joci! Când a anunţat echipa, am 
avut ceva emoţii, dar nu, Gică, erai acolo! 
Ştiam!

Şi vine meciul. Eu, în tribună, pe 
mijloc,sub etajul preşedintelui. Gică, pe 
teren. Minutul 5, ai bară de la 30 de metri. 
Minutul 10, Gică driblează vreo 4-5 de la el 
din teren, şut din 16 metri, gol, 1-0. Minutul 
25, cam aşa. Gică driblează tot, inclusiv 
portarul, Nou Camp e în delir, Figo sare 
să-l sărute, Pep la fel, Nadal aproape îl 
plachează, dar Gică fuge de ei, lumea e 
în picioare. <<Ha-gi! Ha-gi! Ha-gi! >> Dar 
Gică aleargă spre tribuna întâi şi, brusc, se 
opreşte.”

Hagi are lacrimi în ochi. Gică Popescu 
la fel, dar continuă. „Am înţeles atunci. 
Gică nu ştia unde sunt... M-am ridicat în 
picioare pe fotoliu şi am strigat: aici sunt, 
fratele meu bun! Aici sunt, fratele meu!... 
M-ai văzut şi ai întins mâna, Gică, deşi erau 
50 de metri până la mine... Acolo eram, cu 
tine, fratele meu bun!”

Gică Popescu a băut apoi o gură de vin. 
La Madrid, în aprilie, atunci, am vrut să 
mă ridic şi să zic, ca tata, altădată. „Hai!” 
Noaptea aia se încălzise brusc, poate de 
la vin, poate nu, nici nu dormisem cu o 
noapte înainte... De la o vreme, de câte ori 
mi-o amintesc, îmi vine să plâng. Şi când îl 
văd pe Hagi. Pe Gică Popescu o să-l văd în 
curând.
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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
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INSTAT TV




