
Universitatea Cluj - FC Steaua București
Ora 21:00, 31 mai 2015, Arena Națională

Universitatea Cluj și FC 
Steaua București se întâlnesc în 

ultimul act al Cupei României Timișoreana 
2014-2015. 

Din cele 76 de ediții disputate până acum, 
Capitala, prin patru reprezentante, și-a 

adjudecat 47, în timp ce trofeul a mers la 
Cluj-Napoca, în vitrina a două echipe, 

în patru rânduri.

Finala 77
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„U” CLUJ FC STEAUA

Robert Veselovsky, Emilian Dolha, Leonidas Panagopoulos portari Giedrius Arlauskis, Valentin Cojocaru, Florin Niță

Raul Ciupe, Ioan Neag, Narcisse Bambara, Daniel Martins,  
Dino Skvorc, Radu Crişan, Petar Jovanovici, Cristian Munteanu

fundași Fernando Varela, Iasmin Latovlevici, Cornel Râpă, Florentin Pham, Guilherme 
Sitya, Gabriel Tamaş, Srgian Luchin, Paul Papp, Alin Toșca

Vasilică Cristocea, Andreas Calcan, Andrei Lungu, Raul Costin, Danzell 
Gravenberch, Paulinho Martins, Benjamin van den Broek, Pablo Ceppelini, Sergio 

Zijler, Lorant Kovacs, Cătălin Tarcea, Nuno Viveiros

mijlocași Andrei Prepeliță, Adrian Popa, Nicolae Stanciu, Cristian Tănase, Lucian Filip, 
Alexandru Chipciu, Nicandro Breeveld, Rareș Enceanu, Robert Vâlceanu, Ionuț 
Neagu, Alexandru Bourceanu

Justin Mengolo, Geoffrey Castillion, Valentin Lemnaru, Vlad Morar atacanți Atacanți: Gabriel Iancu, George Țucudean, Raul Rusescu

Adrian Falub antrenor Costantin Gâlcă

BILANȚ DIRECT ÎN CUPA ROMÂNIEI

Ediție Faza Meci

1948/49 finala ”U” Cluj -  CSCA 1-2

1955/56 optimi ”U” Cluj -  CCA 1-5

1970/71 semifinale ”U” Cluj - Steaua 2-2 și 0-4

1972/73 sferturi ”U” Cluj - Steaua 0-1

1980/81 optimi ”U” Cluj -  Steaua 1-4

1998/99 optimi ”U” Cluj - Steaua 0-3

2004/05 16-imi ”U” Cluj - Steaua 1-0

CÂȘTIGĂTOARELE CUPEI ALL-TIME

Trofee Echipă

21 Steaua

13 Dinamo, Rapid

6 Univ. Craiova

3 Petrolul, CFR Cluj

2 Poli Timișoara, Ripensia, UTA

1 Progresul București, “U” Cluj, Progresul Oradea, Jiul, Gloria Bistrița, 
CFR Turnu Severin, Metalul Reșița, Arieșul Turda, Chimia Rm. Vâlcea, 
Astra Giurgiu

ȘAISPREZECIMI

Chimia Rm. Vâlcea CSMS Iaşi 0-1

Rapid CFR Suceava Gaz Metan Mediaș 1-0 (0-0) prel.

CS Brăila Oţelul Galați 0-1

Șoimii Pâncota Pandurii Tg. Jiu 1-2

ASA Târgu Mureş Concordia Chiajna 4-1

Rapid București FC Botoșani 5-4 (0-0) pen.

Viitorul Axintele CFR Cluj 0-2

Chindia Târgoviște FC Brașov 1-3

SC Bacău Ceahlăul Piatra Neamț 1-5 (1-1) prel.

Unirea Jucu Petrolul Ploiești 0-3

Fortuna P. Câmpina Dinamo 2-5 (2-2) prel.

Săgeata Năvodari FC Viitorul 0-3

FC Caransebeș CSU Craiova 1-2

FC Bihor Universitatea Cluj 5-6 (1-1) pen.

CS Mioveni Astra Giurgiu 3-1

ACS Berceni FC Steaua București 0-3

OPTIMI

CS Mioveni Dinamo București 1-0

CSMS Iași FC Steaua București 0-1

ASA Târgu Mureș Ceahlăul Piatra Neamț 4-0

CSU Craiova FC Viitorul 2-1 (1-1) prel.

FC Brașov Universitatea Cluj 1-3

Oțelul Galați Pandurii Tg. Jiu 2-3 (2-2) prel.

Rapid CFR Suceava Petrolul Ploiești 2-3

Rapid București CFR Cluj 1-2

SFERTURI

CS Mioveni CFR Cluj 3-4

Universitatea Cluj Pandurii Tg. Jiu 1-0

ASA Târgu Mureș Petrolul Ploiești 0-1

CSU Craiova FC Steaua București 1-0

SEMIFINALE

Universitatea Cluj CFR Cluj 0-0 / 4-2 (0-0) pen.

FC Steaua București Petrolul Ploiești 1-1 / 3-1 
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Vânătorii de curcubee
„U” Cluj nu e o colecţionară de trofee. Dacă Universitatea şi-ar deschide un Muzeu al clubului, încăperile nu ar fi populate de cupe, ci de gânduri şi imagini. „Scopul nostru 
nu este de a crea campioni, ci oameni sănătoşi”, era ţelul lui Iuliu Haţieganu, fondatorul echipei îmbrăcate în alb şi negru. „Universitatea nu este un club de fotbal, este o 
Idee”, îi explica Mircea Luca, căpitanul legendar ce veghează îmbrăcat în bronz lângă stadionul din vecinătatea Parcului Mare, lui Ioan Chirilă.

În Muzeul Universităţii nu s-ar intra cu bilete, ci cu inima pregătită să bată mai repede. Prin sălile ce te vor purta peste timp, până în 1919, ai asculta cel mai vechi 
imn al unei formaţii autohtone, compus în 1943, când Ardealul era ocupat şi „Şepcile Roşii” s-au refugiat la Sibiu pentru a continua în campionatul României. Ai citi 
povestea lui Aurel Guga, primul căpitan al Naţionalei şi marcatorul golului decisiv în victoria de debut a tricolorilor, 2-1 la Belgrad cu Iugoslavia, în 1922. L-ai urmări pe 
Ivansuc, atacantul nepereche, partenerul de seară al boemei literare, ce găsea a doua zi rimele potrivite pentru a face publicul să vorbească în versuri. Apoi, pulsul ar 
deveni năvalnic. Fotografiile parcă au viaţă. Mii de lumânări scriu epitaful arenei „Ion Moina”, un cor alb-negru se adună, ca un scut, pe străzile burgului rece, să-şi apere 
amintirile.

O CĂSĂTORIE DIN DRAGOSTE
„U”, vocala încadrată de ghilimele, seamănă cu o Cupă şi pentru cei care o iubesc 
asta e suficient. Au trecut 50 de ani de când „Ştiinţa” Cluj câştiga finala cu Piteştiul 
lui Dobrin, aceasta e singura distincţie din palmares. Au marcat atunci pentru clujeni 
Remus Câmpeanu şi Ivansuc. Ardelenii aveau una dintre cele mai frumoase echipe din 
istoria clubului. Trei dintre fundaşi, Remus Câmpeanu, Marcu şi Traian Georgescu, erau 
reprofilaţi din atacanţi, Ivansuc şi Szabo erau sprinteri, Neşu nu stătea nici el rău la viteză, 
Adam era frate cu golul. Meciul din 1965 nu a fost pregătit special, calificarea nu a fost un 
scop în sine, doar pentru Dobrin s-au luat măsuri de precauţie, fiindcă „Gâscanul” desena 
jocul cu liniştea cu care un arhitect schiţează două linii pe hârtie. 

La jumătate de secol după, „U” vrea să pună iar Şapca pe Cupă, am redat un refren 
al singurei Peluze ce are în repertoriu şi „Gaudeamus Igitur”. Ce înseamnă această 
coincidenţă norocoasă pentru „U”?  Un prilej de a arăta tuturor celor care mai sunt 
interesaţi de fotbal ce reprezintă Universitatea în peisajul tot mai insipid al circuitului 
intern. O declaraţie de iubire menită să stârnească emoţie, întrebări şi soluţii. Un strigăt 
de ajutor către oraşul care vrea să fie Capitală Culturală Europeană, dar e insensibil la 
suferinţa clubului ce se apropie de centenar. 

Într-o lume mercantilă, mulţi nu înţeleg această patimă. Nu sunt de condamnat, dar mai 
încercăm o definiţie. „U” e o căsătorie din dragoste, nu din interes.

ÎN AȘTEPTAREA ADEVĂRATEI ÎNTOARCERI ACASĂ
La meciurile Universităţii, joaca Peluzei e deseori mai atractivă decât joaca din iarbă. 
Gândiţi-vă că Iaşiul şi Constanţa, localităţi de calibrul Clujului, n-au şi nu au avut o galerie 
la fel de frumoasă. „U” e altceva, e o lecţie de patriotism, de istorie şi de solidaritate. E 
tonic să vezi că atâţia oameni rămân alături de un club ce nu ajunge în Liga Campionilor, 
nu e un răsfăţat al clasamentelor.

E o surpriză că „Şepcile Roşii” sunt în finală? Păi nu e o competiţie a surprizelor? Sau cel 
puţin aşa ar trebui să fie, ca să-şi păstreze farmecul. E suprinzător ca o formaţie chinuită 
şi cu un joc fără speranţe să transforme toate penalty-urile atât în partida cu FC Bihor, 
cât şi în duelul cu CFR. În ultima duminică din mai nu va conta scorul, nu e important 
cazierul lui Florian Walter. Dacă nu ar fi ajuns aici, fotbaliştii lui Falub, Pojar şi Papi ar fi 
fost uitaţi fără regrete. Merită aplauze pentru semifinala eroică împotriva CFR-ului şi 
pentru că nu au renunţat în pofida restanţelor salariale. Cicatricile lui Pojar, fundaşul 
care a revenit pe gazon după nouă operaţii, sunt povestea Universităţii, într-o variantă 
abreviată . Oamenii de pe bancă au stimulat orgoliul vestiarului măcinat de griji. Să nu-l 
uităm nici pe Ogăraru, antrenorul primelor borne.

„U” trebuie să-şi continue povestea şi ar fi timpul ca echipa să se întoarcă, cu adevărat, 
acasă, să fie eliberată. Acesta e mesajul suporterilor ce au bătut drumul până în Capitală. 
Uneori, fotbalul răsplăteşte credinţa exploratorilor ce caută ţărmul indiferent de pericole, 
de vreme, de zâmbetele ironice ale cetăţenilor ce ştiu că altele sunt priorităţile pe agenda 
cotidiană. Acum, fotbalul îi mângâie pe creştet pe clujeni şi le aranjează, protector, 
„Şapca Roşie”. Bucureştiul va mai găzdui finale, însă oaspeţii de azi promit că emoţia 
întâlnirii va însoţi Capitala peste ani ca mireasma liliacului din grădina iubitei.

„U” nu e o colecţionară de trofee, ci de caractere. 

Alin Fornade

De ce “U“?    De ce Steaua?

Vânătorii de curcubee
„U” Cluj nu e o colecţionară de trofee. Dacă Universitatea şi-ar deschide un Muzeu al clubului, încăperile nu ar fi populate de cupe, ci de gânduri şi imagini. „Scopul nostru 
nu este de a crea campioni, ci oameni sănătoşi”, era ţelul lui Iuliu Haţieganu, fondatorul echipei îmbrăcate în alb şi negru. „Universitatea nu este un club de fotbal, este o 
Idee”, îi explica Mircea Luca, căpitanul legendar ce veghează îmbrăcat în bronz lângă stadionul din vecinătatea Parcului Mare, lui Ioan Chirilă.

În Muzeul Universităţii nu s-ar intra cu bilete, ci cu inima pregătită să bată mai repede. Prin sălile ce te vor purta peste timp, până în 1919, ai asculta cel mai vechi 
imn al unei formaţii autohtone, compus în 1943, când Ardealul era ocupat şi „Şepcile Roşii” s-au refugiat la Sibiu pentru a continua în campionatul României. Ai citi 
povestea lui Aurel Guga, primul căpitan al Naţionalei şi marcatorul golului decisiv în victoria de debut a tricolorilor, 2-1 la Belgrad cu Iugoslavia, în 1922. L-ai urmări pe 
Ivansuc, atacantul nepereche, partenerul de seară al boemei literare, ce găsea a doua zi rimele potrivite pentru a face publicul să vorbească în versuri. Apoi, pulsul ar 
deveni năvalnic. Fotografiile parcă au viaţă. Mii de lumânări scriu epitaful arenei „Ion Moina”, un cor alb-negru se adună, ca un scut, pe străzile burgului rece, să-şi apere 
amintirile.
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De ce “U“?    De ce Steaua?

Rămâne inima
FC Steaua București. FCSB. Steaua. CCA. Spuneţi-i cum vreţi sau cum vă obligă rigorile, de orice fel ar fi ele. Atunci când vă doare și când iubiţi, cât mai contează numele, 
serios?

Când vă apropiaţi de lucrurile pentru care aţi renunţa la aproape orice, nu e nevoie de cuvinte. Când vă depărtaţi și strigătul e singura șansă pentru recunoaștere, atunci 
când vă strigaţi lucrurile dragi, în zeci de feluri, de la alint la blestem, contează forma sau vocea?

Simbolurile au menirea lor, firește. Au un sens și o aură. Dar tradiţia e construită din rupturi și din triumfuri, din culori care rămân pentru că au fost fotbaliști care să le 
traducă pentru viitor. Iubiţi simbolurile pentru că ele configurează tumultul Stelei. Pentru că iubiţi Steaua.

Legătura de fond dintre templul galeriei și tâmpla atacantului favorit dă la o parte consoanele. Și chiar dacă lipsa oamenilor din peluză e uriașă uneori, la o sărbătoare 
aprigă ori la un cutremur al înfrângerii neiertător de amar, legătura merge în timp atunci când vremelnic nu are spaţiu. Se duce din iarba aceea înfiorată care încă mai 
crește pe Ghencea, șerpuiește prin memoria taţilor și se fixează în anotimpurile fiilor, ocrotită de Cupa Campionilor, legănată pe deșertăciunile trecutului și ghimpii 
acestui acut prezent, veșnic dator.

CUPA, CUPA, CUPA!
Cum există mai multe feluri de suporteri, pentru că există mai multe feluri de a iubi și de 
a urî, există și cea mai frumoasă dintre competiții pentru mine: Cupa României. Iar ceasul 
ei extraordinar, marea finală, smulge fotbalul din concretețea asta stearpă a lumii de 
acum. Finala Cupei e copilăria fotbalului pentru sufletul meu.

Cum trebuie să se simtă un fundaș care intră prin alunecare la câțiva metri de trofeul 
proptit pe margine, aproape de centrul terenului? Cum strălucește Cupa în coada ochiului 
de mijlocaș care se pregătește să execute o lovitură liberă și descoperă în timpul dilatat al 
presiunii că fotbalul are sens în forma trofeului?

Fiecare din noi, aceștia, bolnavi cu fotbalul, cum s-ar zice, mereu neputincioși, respirăm 
la regretul intim că n-am ajuns jucători deși, în copilăria din noi, am fi fost cei mai cei. 
Noi, marile “talente” reprimate de nimeni, la finala de Cupă avem senzația, mai palpabilă 
ca oricând, că am putea să ne dăm jos din confort și din rutină, că am putea să marcăm 
golul victoriei.  

O LECȚIE DE SUFERINȚĂ, PÂNĂ LA URMĂ
De ce Steaua? Pentru că are nevoie de Cupă ca de pământ, nu ca de aer. Ca să astupe, 
să construiască, să închege convulsiile de ieri și de azi pentru continuarea poveștii. E 
o vreme sălbatică și în fotbal miroase când a bancnotă, când a foame. Sunt mize și 

rămășaguri de fum, spectacolul cade ca un actor de duzină pe șipcile putrede ale unei 
scene de mahala. 

Ei bine, acum e nevoie de un trofeu cununat cu istoria precum e Cupa României. Tocmai 
acum are Steaua prilejul și obligația de a se reconfirma, de a-și propti legenda în 
“simbolurile cele mai simboluri”, de netăgăduit, care sunt trofeele. Printr-o victorie și o 
bucurie din aluatul acesta aparte, al Cupei, își poate cumpăra visarea pe mai departe și o 
răbdare nobilă, imperios necesară pentru performanțele de dincolo de România.

Dacă ieșim din jocul celor care “și-au dorit mai mult victoria”, ar trebui să ne așezăm în 
arhitectura celor care “au înțeles mai bine suferința pentru victorie”. Echipa de acum e 
amăgitoare precum toamnele din Bărăgan, cu secunde vulcanice și oceane de așteptări 
sterile. Pare că freamătă spre o izbăvire, încă nu se acordează deplin în cântecul ideal al 
steliștilor atât de puțin răbdători. Universitatea este, la rându-i, o rană acoperită cu haos și 
iluzii. Cine își va îmbrăca suferința, ca în basme, pentru ca apoi să o poată schimba în extaz?

VĂ ROG...
Dați la o parte din gânduri ceea ce oricum nu a fost esențial nici în suflet. Ignorați în 
această seară tămbălăul care ne zgârie până și fărâma de auz încă pur, cu care simțeam 
tribunele și foșnetul ziarelor de a doua zi. Ștergeți interesele care ne noroiesc retina 
copilăriei, totdeauna gata de goluri, de ratări și de driblinguri!

E sărbătoare, e finala Cupei. 

Totdeauna, când dai la o parte sigla,  
rămâne inima. 

Gabriel Berceanu

Rămâne inima
FC Steaua București. FCSB. Steaua. CCA. Spuneţi-i cum vreţi sau cum vă obligă rigorile, de orice fel ar fi ele. Atunci când vă doare și când iubiţi, cât mai contează numele, 
serios?

Când vă apropiaţi de lucrurile pentru care aţi renunţa la aproape orice, nu e nevoie de cuvinte. Când vă depărtaţi și strigătul e singura șansă pentru recunoaștere, atunci 
când vă strigaţi lucrurile dragi, în zeci de feluri, de la alint la blestem, contează forma sau vocea?

Simbolurile au menirea lor, firește. Au un sens și o aură. Dar tradiţia e construită din rupturi și din triumfuri, din culori care rămân pentru că au fost fotbaliști care să le 
traducă pentru viitor. Iubiţi simbolurile pentru că ele configurează tumultul Stelei. Pentru că iubiţi Steaua.

Legătura de fond dintre templul galeriei și tâmpla atacantului favorit dă la o parte consoanele. Și chiar dacă lipsa oamenilor din peluză e uriașă uneori, la o sărbătoare 
aprigă ori la un cutremur al înfrângerii neiertător de amar, legătura merge în timp atunci când vremelnic nu are spaţiu. Se duce din iarba aceea înfiorată care încă mai 
crește pe Ghencea, șerpuiește prin memoria taţilor și se fixează în anotimpurile fiilor, ocrotită de Cupa Campionilor, legănată pe deșertăciunile trecutului și ghimpii 
acestui acut prezent, veșnic dator.
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Adrian Popa, fotbalist 
care a jucat la 
Universitatea Cluj și 
acum reprezintă Steaua, 
face avancronica finalei

“Nu voi uita niciodată promovarea cu <U>”

Născut la Horezu, mijlocașul de 26 de ani a petrecut un sezon la Universitatea Cluj, după care, evidenţiindu-se la Concordia Chiajna, a ajuns să 
joace pentru FC Steaua București

Adi, ai jucat și în tricoul Universității Cluj-Napoca. 
Simți o motivare în plus când joci împotriva unor 
foști colegi?

A.P. Nu neapărat, dar în fața Universității sigur că mă 
simt motivat în plus. Nu voi uita că după promovare au 
renunțat prea ușor la mine. Cei de la Cluj spuneau că nu 
voi face față în prima ligă. Sigur le voi demonstra o dată 
în plus că s-au înșelat asupra mea. Din păcate pentru ei la 
anul vor fi în liga a doua, iar din fericire pentru mine voi 
juca iar în cupele europene.    

Care au fost cele mai frumoase amintiri din Cluj?

A.P. Evident că momentul promovării nu-l voi uita 
vreodată. A fost o bucurie enormă. În plus, orașul este 
minunat, iar oamenii de acolo sunt deosebiți. 

Ce simte un fotbalist când ridică o Cupă în brațe?

A.P. Sigur că este o mare bucurie, orice s-ar spune. 
Indiferent ce trofeu câștigi. Până la urmă de fiecare 
dată într-o finală sunt două echipe. Amândouă vor să 
câștige, așa că nu ai cum să nu te bucuri de succes. Este 
o încununare a muncii de până atunci. Nu trebuie omis 
faptul că pentru a ajunge într-o finală ai drum lung de 
parcurs.

Dar la Steaua care au fost momentele  
memorabile?

A.P. Ehe, ce bine că mă întrebi asta, numai că deja mi-ar 
trebui o carte să le cuprind pe toate. În primul rând, 
faptul că joc la acest club minunat și unic este o imensă 
bucurie. Am visat de mic copil să îmbrac tricoul STELEI, 
și te rog să pui cu majuscule numele echipei. Nu voi uita 
debutul cu Ceahlăul, primul gol, cel din lovitură liberă 

cu Ekranas, victoriile cu Dinamo și Rapid de pe Național 
Arena, primul titlu de campion, calificarea după dubla cu 
Ajax, victoria cu celebra Chelsea, câștigarea unui nou titlu 
și toată sărbătoarea de după. Povestea superbă din Piața 
Constituției alături de suporteri. Calificarea în grupele 
Champions League, Supercupa. Vezi? Sunt destule și 
sigur am omis altele. Abia aștept să scriu și volumul doi al 
bucuriilor mele în tricoul Stelei.

Ce are Steaua în plus pentru a castiga trofeul?

A.P. Destule. În primul rind, nu cred că supăr pe cineva 
dacă spun că în primul rând valoare. Să nu mai vorbim de 
meciurile cu miză, de experiența acumulată în asemenea 
jocuri.

Mesaj pentru fanii care acum sunt în tribune?

A.P. E simplu. Să ne susțină până în ultima clipă, oricât 
de greu va fi. Suporterii noștri sunt cei mai puternici din 
țară și se vede cât de greu este fără ei. Noi suntem aceiași 
și vrem să fim fericiți împreună și să ne bucurăm iar sub 
peluză la victorii.

Se apropie și meciul de la Belfast, cum simți 
naționala României în această grupă?

A.P. Of, sigur că mă gândesc mult la națională, dar îmi 
place să o iau pas cu pas. Până la jocul cu Irlanda de 
Nord mai avem multă treabă de rezolvat aici la Steaua. 
Partida de la Belfast trebuie câștigată și, dacă voi fi 
selecționat, voi da tot ce pot pentru asta. Putem decide 
deja calificarea la Euro.
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PE MÂNA MARELUI COVACI

Ce au în comun cele două finaliste
”U” Cluj și Steaua sunt singurele echipe din România, în afara 
primei reprezentative, pe care le-a pregătit cel mai titrat antrenor 
român, Ștefan Covaci.
 
Era anul 1953. La 33 de ani, un jucător pe numele său Ștefan Covaci renunţa la cariera de jucător. Fără să fi câștigat vreun trofeu. Născut la Timișoara, acesta jucase la 
Oradea, câteva sezoane în Belgia, la Olympique Charleroi, înainte de a reveni la Ripensia și de a continua apoi la CFR Turnu Severin, Ferar Cluj, CFR Cluj și, în final, echipa de 
la care s-a și retras, Universitatea Cluj.

Tocmai de aceea, el a și fost numit antrenor al ”șepcilor roșii”, pe care i-a pregătit timp de opt sezoane. Alături de care și-a trecut în palmares și o promovare după ce, tot cu 
el la conducere, clujenii, pe atunci având denumirea de Știinţa, retrogradaseră în liga secundă. 

”Secund” pentru 4 selecționeri
Aventura lui Covaci la Cluj s-a încheiat în 1962, când, 
după ce a lăsat-o pe Știința la mijlocul clasamentului 
în prima divizie, a devenit antrenor secund al primei 
reprezentative a României. Acolo unde a colaborat, pe 
durata a cinci ani, cu selecționeri ca Silviu Ploeșteanu, 
Valentin Stănescu, Ilie Oană sau Angelo Niculescu. 

Primul trofeu al lui Covaci din carieră a venit în chiar 
primul său an pe banca tehnică a Stelei. Echipă care, 
în 1967, avea 6 titluri în palmares, dar care nu mai 
terminase pe locul întâi de 6 ani! A fost și singurul titlu 
obținut pe ”Piști” Covaci în prima ligă din România, țară 
în care a reușit, totuși, să cucerească de două ori și trofeul 

Cupei României, care se află și astăzi în joc. Suficient 
însă pentru a face un salt uriaș către Ajax Amsterdam, 
campioana Europei din anul 1971.

Pe lista marilor antrenori ai lumii
Având la dispoziție o adevărată ”mașină de fotbal”, 
din care nu lipseau Johan Cruyff sau Johan Neeskens, 
Covaci și-a trecut în palmares două Cupe ale Campionilor 
Europeni, în 1972 și 1973. Performanța l-a transformat 
într-unul din cei mai renumiți antrenor de pe continent 
și din întreaga lume, fiind inclus ulterior pe o listă a celor 
mai buni manageri ai tuturor timpurilor, alături de nume 
ca Sir Alex Ferguson, Helenio Herrera sau Bill Shankly. 

Supercupa Europei (1972) și Cupa Intercontinentală 
(1972) completează vitrina de trofee internaționale ale 
lui Covaci care, după succesul din cele două sezoane cu 
Ajax, a mai pregătit naționalele Franței și României, pe 
Panathinaikos și pe Monaco. 

Însă cele două finaliste de astăzi ale Cupei României 
au avut mereu un loc special în amintirea și în cariera 
marelui antrenor român: ”U” Cluj, echipa de la care s-a 
retras ca jucător și a debutat ca antrenor, și Steaua, clubul 
cu care a cucerit singurul titlu de campion în România și 
care l-a propulsat spre campioana Europei.

CARTE DE VIZITĂ ȘTEFAN COVACI
Data nașterii 2 octombrie 1920

Data decesului 12 mai 1995

Postul pe care a jucat mijlocaș

A jucat la CA Oradea, Charleroi, Ripensia Timișoara, CFR Turnu 
Severin, Ferar Cluj, CFR Cluj, Universitatea Cluj

A antrenat la Universitatea Cluj, Steaua București, Ajax, Panathinaikos, 
Monaco

A fost selecționerul României (1976-1980) și al Franței 
(1973-1975)

A antrenat la Universitatea Cluj, Steaua București, Ajax, Panathinaikos, 
Monaco

Palmares (ca antrenor) un titlu (1968) și două Cupe ale României (1969, 1970) cu 
Steaua București, 2 titluri (1972, 1973), o Cupă a Olandei 
(1972), două Cupe ale Campionilor Europeni (1972, 1973), 
Supercupa Europei (1972) și Cupa Intercontinentală (1972) 
cu Ajax și Cupa Greciei (1982) cu Panathinaikos
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INTERVIU GEORGE OGĂRARU

George Ogăraru îi 
avertizează pe roș-
albaștri înaintea finalei 
de azi

”Steaua trebuie să se teamă de însemnătatea cifrei 50!”

Fost jucător al Stelei și antrenor la ”U” Cluj, Ogăraru apreciază că ”șepcile roșii” își vor dori cu atât mai mult victoria, cu cât în 2015 se împlinește jumătate de secol de la 
cucerirea singurului trofeu al lor din istorie.

Antrenor al Universităţii Cluj timp de cinci luni și jumătate în actualul sezon, George Ogăraru a contribuit și el la performanţa ardelenilor care au ajuns într-o nouă finală 
a Cupei României. Cu Ogăraru pe bancă, ”U” a trecut de trei tururi în competiţie, eliminându-le pe FC Bihor, FC Brașov și Pandurii, în ”șaisprezecimi”, ”optimi” și sferturi de 
finală. 

Cel mai tânăr tehnician din actualul sezon al Ligii 1 nu-și ascunde regretul că nu se află pe bancă la meciul de astăzi și spune în interviul acordat exclusiv în programul de 
meci al finalei Cupei României Timișoreana, ediţia 2014-2015, că ”îi voi felicita pe foștii mei elevi, la finalul meciului, indiferent de rezultat!”. 

George, ai jucat la Steaua, ai antrenat-o recent pe 
“U” Cluj, cum vezi desfășurarea acestei finale?

G.O. Într-adevăr, pot spune că sunt destul de implicat în 
desfășurarea acestei finale, atât afectiv, cât și profesional. 
Mă aștept la un joc foarte tacticizat din partea 
Universității, dar posesia, foarte posibil, va fi în favoarea 
Stelei. 

E Steaua favorita acestei finale?

G.O. Ca în orice finală, cred că valorile se egalizează, 
motivația și concentrarea vor face diferența, însă, în 
aceeași măsură, consider că Steaua este superioară 
valoric Universității. Dacă mai adăugăm și rezultatele 
directe din sezonul tocmai încheiat, da, Steaua este clar 
favorită! Însă vor avea nevoie de mai mult decât atât 
pentru a-și adjudeca acest trofeu.

Pe ce mizează Universitatea în încercarea de a 
produce o surpriză?

G.O. Universitatea are de partea ei un entuziasm 
fantastic, în primul rând prin faptul de a fi prezenți într-o 
finală de Cupa României după 50 ani. Apoi, jucătorii 
clujeni sunt conștienți că acest meci li se poate întâmpla 
o dată în carieră. Sigur vor face tot posibilul să își treacă 
un trofeu în palmares. Dacă aș fi Steaua, doar de această 
cifră, 50, m-aș teme sau cel puțin aș lua foarte în serios 
însemnătatea ei!

Cine sunt jucătorii celor două formații care pot 
decide finala?

G.O. La Steaua sunt mai mulți jucători care pot decide 
soarta unui meci, dar, în special, i-aș numi pe Rusescu, 
Chipciu, Popa sau Stanciu. Iar la ‘’U’’ Cluj cred că jucătorul 
cel mai imprevizibil este Mengolo, jucător foarte puternic 

și cu o viteză impresionantă, urmat de olandezul Castillon 
și de Vlad Morar, doi atacanți cu execuții eficiente. 

Ai câștigat Cupa în fiecare din cele trei țări în care 
ai evoluat: România, Olanda și Elveția. Această 
competiție este una specială pentru tine?

G.O. Eu am acordat o atenție specială acestui trofeu încă 
de la instalarea mea pe banca tehnică a Universității Cluj, 
din respect pentru istoria acestui club și pentru faptul că, 
în cariera mea, posibilitatea cuceririi unui trofeu a fost cel 
mai puternic factor motivațional. Cupa României este o 
competiție ce a crescut mult ca importanță în ultimii ani 
și mă bucur că oamenii și organizatorii apreciază din ce în 
ce mai mult această competiție!
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Coleg în finală cu Lăcătuș, Belodedici, Dănciulescu

În România ai câștigat o dată Cupa, în 1999, în fața 
Rapidului. Ce îți amintești de la acel succes?

G.O. Îmi amintesc o finală foarte disputată, între două 
echipe pline cu simboluri ale fotbalului românesc. 
Printre alții, la Steaua, îi aveam coechipieri pe Marius 
Lăcătuș, Belodedici, Dănciulescu, pe banca tehnică era 
Emeric Ienei. Ca adversari, am întâlnit atunci nume grele 
ale Rapidului precum Ioan Ovidiu Sabău, Dănuț Lupu, 
Șumudică, Mircea Rednic, Stanciu, iar Mircea Lucescu era 
antrenor. Îmi amintesc bucuria golului marcat cu capul 
de Belo în prelungiri și apoi satisfacția, greu de explicat 
în cuvinte, a câștigării primului meu trofeu ca fotbalist! A 
fost de vis!  

Regreți că nu te afli azi pe bancă în finala Cupei 
României?

G.O. Nu am ascuns în niciun moment dorința mea de 
a juca finala Cupei României contra Stelei, pe Arena 
Națională, chiar și atunci când această convingere a mea 
unora le părea doar un vis. Mă bucur însă că foștii mei 
jucători au reușit să transforme acest vis în realitate și am 
să-i felicit personal pentru acest lucru, la finalul meciului, 
indiferent de rezultat! 

Ce ar însemna pentru ”U” Cluj cucerirea celui de-al 
doilea trofeu din istorie?

G.O. Anul trecut, la puțin timp după sosirea mea la Cluj, 
am fost invitat în centrul orașului, la o lansare de carte 
scrisă de Alin Fornade și care se referea în mare parte la 
spiritul Universității și la singurul trofeu cucerit vreodată 
de acest club, în urmă cu 50 ani. Am fost de-a dreptul 
impresionat, dar, tot atunci, am realizat că, dacă și după 
50 ani încă se mai scriu cărți despre acel trofeu și despre 
cei care făceau parte din echipa Universității Cluj, ar fi 
cazul să rescriem istoria! 

”Sfertul” UEFA vs. victoria de la Piatra Neamț

Care este cea mai frumoasă amintire pe care o 
ai din perioada în care te-ai aflat la cele două 
finaliste de astăzi?

G.O. Cea mai frumoasă amintire de la Steaua rămâne acel 
”sfert” de Cupa UEFA contra Rapidului! La finalul meciului 
am crezut că o să cadă stadionul ”Lia Manoliu” pe noi, era 
o bucurie generală de nedescris! Cred că în acea perioadă, 
2005-2006, am avut stadionul arhiplin la fiecare meci 
jucat acasă, atât în cupele europene, cât și în campionat. 
Cu siguranță, cea mai frumoasă perioadă a carierei mele 
de fotbalist! Cel mai frumos moment trăit pe banca 
tehnică a Universității a fost victoria cu 6-0 în deplasarea 
de la Piatra Neamț. În acel moment, am simțit cu adevărat 
satisfacția muncii depuse în tot acel răstimp, alături de 
jucători și de staff-ul meu de antrenori!

Cu siguranță numele lui Mihai Neșu va fi pe buzele 
suporterilor la finala Cupei. Ce sentimente are el la 
un asemenea meci? 

G.O. Ne bucură faptul că oamenii nu l-au uitat pe Mihai 
și încă îl mai încurajează la stadion prin coregrafii sau 
cântece! Este un motiv de bucurie și pentru el să vadă în 
această finală două cluburi care au însemnat ceva atât 
în viața lui, cât si a tatălui său. Nu știu dacă vom putea 
urmări împreună acest meci de pe „Arena Națională”, însă, 
oricum, sunt sigur că îi va acorda o atenție specială.

Se apropie și meciul echipei naționale din Irlanda 
de Nord. Cum ți se pare echipa sub conducerea lui 
Anghel Iordănescu? 

G.O. Sunt încrezător în actuala generație și îmi place ceea 
ce arată naționala României sub comanda actualului 
selecționer! Sper să le transmită fotbaliștilor acestei 
generații o parte însemnată din experiență, devotamentul 
și succesul “Generației de Aur”.

Care crezi că sunt șansele să vedem naționala din 
nou la EURO după o pauză de 8 ani?

G.O. La Belfast va fi un meci care ne poate da mari 
speranțe în a termina această campanie pe primul loc în 
grupă. Ar fi ceva extraordinar să repetăm performanța 
obținută cu nu mai puțin de 8 ani în urmă! În speranța 
că vom avea toți jucătorii apți pentru acest meci, ”Hai 
România!”.

CARTE DE VIZITĂ GEORGE OGĂRARU
Data nașterii 3 februarie 1980 (35 de ani)

A evoluat ca fundaș dreapta

A jucat la Steaua București (1998-2006, 2008-2009), CSM Reșița (2000-
2001, împrumutat), Oțelul Galați (2001-2002, împrumutat), 
Ajax (2006-2010), FC Sion (2010-2012)

A antrenat la ”U” Cluj (septembrie 2014 - februarie 2015)

Are 11 selecții la echipa națională

Palmares (ca jucător) două titluri de campion (2004-2005, 2005-2006) și Cupa 
României cu Steaua (1998-1999), Cupa Olandei (2006-2007) 
și două Supercupe ale Olandei cu Ajax (2006-2007, 2007-
2008) și Cupa Elveției cu FC Sion (2010-2011)

13
meciuri în Liga 1 are George Ogăraru pe banca lui ”U” Cluj: 2 

victorii, 4 egaluri, 7 eșecuri

Ogăraru, primul din stânga, într-o echipă minunată a Stelei, alături de Goian, Oprița și Dică
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”U” Cluj, echipa care a ales… România!

Sunt destui aceia care spun că își iubesc patria, dar nu mulţi pot face anumite gesturi. Ei bine, Universitate Cluj l-a făcut. Și încă unul de sacrificiu. 

<<“U” Cluj este mai mult decât orice alt club de fotbal, este o Legendă, un Simbol, o Idee. Gestul unic din 1940, când Universitatea a ales calea exilului la Sibiu, pentru a 
nu juca sub ocupaţie, spune totul despre ceea ce înseamnă “U”, SIMBOLUL UNOR INIMI ROMÂNEȘTI>> Așa scrie site-ul oficial al clubului Universitatea Cluj Napoca. Așa și 
este. Din dragoste de România au făcut un gest unic, așa cum le place studenţilor să-l numescă, de aceea merită să-l și amintim.

Cu carnetele în mână, spre Sibiu
În 1940, nord-vestul Transilvaniei a fost rupt din conturul 
țării prin Dictatul de la Viena, iar mii de clujeni au ales 
refugiul. Printre ei, jucătorii și conducătorii echipei de 
fotbal Universitatea Cluj, care au refuzat să joace în 
campionatul maghiar.

Deoarece evacuarea orașului s-a făcut în grabă, sportivii 
nu au luat cu ei nici echipamentul și nici mingi, doar 
carnetele de legitimare. Fotbaliștii au primit ghete de la 
fabrica de încălțăminte din Sibiu. Echipamentul a fost 
confecționat la Cisnădie.

În ediția 1939-1940, “U” nu se afla în prima ligă, dar după 
trei etape, Federația a decis să suplimenteze numărul de 
locuri în Divizia A, de la 12 la 13, pentru a sprijini moral 
echipa clujeană aflată departe de casă.

Studenții în bejenie
În 6 octombrie 1940, printr-un ordin al ministrului 
Apărării Naăionale, se puneau la dispoziția echipei 
cazarma “Avram Iancu” și Școala Specială de Cavalerie 
din Sibiu, fără grajduri și dependințe. Astfel, problema 
continuării studiilor era rezolvată. Jucătorii, majoritatea 
studenți, aveau o zi pe săptămână dedicată instrucției, 
fiind considerați militari în termen redus. 

Inițial, o parte din jucători au fost cazați la căminul 
Seminarului Teologic. Erau cazuri în care sportivii stăteau 
în camere cu câte 12 paturi. După un timp, au fost mutați 
la internatul unei întreprinderi. Alții  mai norocoși stăteau 
la rude sau la suporteri. 

Alimentația a fost o problemă grea în perioada bejeniei, 
mai ales că razboiul determinase o criză de hrană. În 
general, clujenii mâncau la cantina internatului, dar au 
și improvizat. Pe malul Cibinului, ei au învățat să prindă 
pește cu mâna. Prada era dusă la restaurantul “Răscruci”, 
care le oferea, la schimb, mâncare gătită.

Își plăteau taxele anticipat!
Jucătorilor de la “U” li s-a permis să folosească principalul 
stadion din Sibiu, care se numea Anef. Pe arena din 
Parcul “Sub Arini” evolua cea mai importantă echipă 
locală, “Șoimii”, care le-a pus clujenilor la dispoziție 
și mingile necesare. În ciuda vremurilor tulburi, “U” a 
dorit să evite evaziunea fiscală. A cerut și a obtinut de la 
Administrația Financiară hârtie filigranată specială din 
care se confecționau bilete, iar conducerea clubului plătea 

anticipat taxele pentru respectivele tichete.

“U” a disputat prima partidă oficială de la Sibiu în 20 
octombrie 1940, pierdută în fața Sportului Studențesc: 
1-2. La meci au fost 2.000 de persoane. Campionatul 
1940-1941 avea să fie suspendat din cauza izbucnirii 
războiului. “U” era clasată pe locul 11, cu două meciuri 
mai puțin disputate.

În următorul sezon, campionatul s-a disputat pe zone 
geografice, fiind denumit “Cupa Basarabia”. “U” a câștigat 
seria a 5-a și s-a calificat până în semifinale, unde a fost 
învinsă de Rapid cu 4-1. În vara anului 1942, s-a produs o 
nouă reorganizare, întrecerea devenind “Campionatul de 
război”. “U” a terminat pe locul 9.

Campionatul 1943-1944 nu s-a mai terminat din cauza 
războiului. “U” ocupa locul 3, după FC Craiova și Rapid. 

Arena modernă din Cluj-Napoca pe care 
a jucat Universitatea în acest sezon

Echipa Universității în bejenie la Sibiu



www.frf.ro | 13

Povestea primului 
cantonament stelist

Întâiul cantonament a fost efectuat la Sinaia, la Sanatoriu. Terenul de joc era plin de pietre, se mergea la teatru, se băgau ceaiuri dansante. Cu Gică Popescu  ori “Sfinxul” 
Alecsandrescu printre truditori.

“Bufffff! Trosc!”. Într-o fracţiune de secundă Cozac e sub pat. Acolo unde odihnesc 12 gamele. Pline cu apă. “Băăă neinstruiţilor, astea-s glume ?”, întrebă ca pentru sine în 
timp ce Penzeş, aflat la un cioc de barză, numără, cu glas tare, şuruburile scoase. Se ridică, dă să iasă pe uşă, dar, de deasupra capului, conţinutul celei de-a 13-a gamele 
pleacă spre el… N-are timp să suduie. Pică pe scările ce duc la parter. Un pişicher a uitat, acolo, un lighean. Logic, plin cu lichidul vital. “Pletosule, să te văd eu, mîine, la 
meci, cît de fîşneţ eşti !”, se aude de jos. Panait e cel luat în vizor. A încercat să dribleze pînă în ultima clipă frizerul. Ajunsese în prelungiri, simţea că se poate cu penalty-urile, 
dar o foarfecă nemiloasă, intrată prin alunecare, îl deposedase de podoaba capilară.

Fotbalul pe nasturi
Sanatoriul Militar Sinaia. Al doilea cat. Cernea 
sporovăieşte cu Taborschi, mezinul trupei. Ăst din urmă 
vrea să lămurească problema. “Nu m-au bătut copiii ăia, 
aşa cum o aruncaţi voi pe aici. M-am împiedicat de ei în 
iarba Cişmigiului. «Nene, te bagi la nişte nasturi?», m-au 
luat la întrebări. M-au lovit sub ţurloaie, era clar că aveau 
geana pe mine şi ştiam că-s mort după hapuri. N-am 
pierdut din neştiinţă, parol, da’ aveau doi nasturi la fel!”. 
Lăzăreanu nu-i ia în seamă. El e “profi”. De la 13 ani s-a 
băgat la a juca fotbal. L-a dat pe polo pe apă, pe care l-a 
abandonat pentru hocheiul pe gheaţă. Mirosea 

a parfum de Ripensie şi de Ciocan. Stă geană pe geam. 
Gata! A văzut maşina! Din ea coboară generalul Oreste 
Alexandrescu, băiat cu ştaif şi lampas la pantalon. A adus 
proviziile. Lăzăreanu, cu cea mai bună priză din lume, 
prinde două pîini de răsboiu’ şi un castron cu marmeladă. 

Primeşte porţie dublă, de dimineaţă, la antrenament, a 
ferecat poarta! Merită!

Se trezesc cu noaptea-n cap. Locotenentul Septville 
ţine postul de ceas. De fapt, e bun la toate. Un fel de 
team-manager romantic. La 6:30 sună trompeta. Pac, o 
dezmorţire, de control, în parcul oraşului! Duş, mic dejun, 
supliment de marmeladă, ascensiuni pe munte. Dacă se 
vede Crucea, e de rău, urmează şerpuiri pe poteci. 

De nu, e rost de alergătură pe teren. Gazonul arată 
“impecabil”, cu infinite pietre mari cît oul de bibilică. Duş, 
masa de prînz şi, de la 14:00 la 17:00, program de somn 
obligatoriu. La şi zece e iar supliment de hrană. Pe seară 
se lasă cu antrenament la volei ori fotbal. Pînă la 20:30 se 
merge la teatru sau film şi, dacă nu e ceai dansant, la 22:00 
se iau întrerupătoarele. Cînd însă fetele de la Liceul din 
Breaza au drum pe acolo, mustăciosul Septville îi lasă pînă 
la 23:30. Nici o secundă în plus, mama ei de militărie!!!

“Sfinxul” caporal
Uite-l şi pe Gică Popescu ! Întîiul, nu “Baciul”. Băiat 
giorno, freză dată cu briantină. Cînd lovea mingea 
cu capul nu deranja nici o şuviţă. Se purta numai la 
costum şi cravată. Cursele sale pe extremă erau celebre. 
Prinsese “Carmenul” şi echipa naţională, schimbase 
pase cu Bindea, Baratki sau Reuter. Căpitanul trupei 
avea să devină cel mai tînăr antrenor care cîştiga un 
titlu cu o echipă de pe la noi.

Cu o seară în urmă sosiseră, la Sinaia, doi caporali: 
Alecsandrescu şi Bentu. Primul e “Sfinxul”, cea mai 
luminată minte a fotbalului nostru din ultimul secol. 
Al doilea e marele arbitru. De dimineaţă au meci. Dau 
piept cu “Carpaţi Sinaia”, echipa uzinei metalurgice. 
Localnicii-s dîrji, Lăzăreanu e-n zi mare, face rost de 
încă o pîine şi de un bol de marmeladă. Duş, niţică 
odihnă, că spre seară vine “Pedagogicul” din Breaza.

Sînt cam 68 de ani de atunci. 15 august, de o Sfîntă 
Mărie. Primul meci din istoria Stelei. Cantonamentul de 
la Sinaia…

Cătălin Oprișan 

În această clădire s-au pregătit, pentru prima oară în 
formulă organizată, jucătorii Stelei: Sanatoriul Militar Sinaia

Prima imagine a echipei, în 1947, la Craiova. Doamna din 
imagine este soția antrenorului Coloman Braun
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INTERVIU EMERIC IENEI

Emeric Ienei, în fața unui 
exercițiu de imaginație 
înaintea finalei cupei

”Pe steliști i-aș lăuda, iar pe clujeni i-aș îndemna să-și facă fanii 
să regrete că au rămas acasă” 

Antrenor de legendă și spectator în această seară pe Arena Naţională, fostul antrenor al roș-albaștrilor mizează pe faptul că finala va fi una palpitantă pentru susţinătorii 
celor două adversare.

Antrenorul care a cucerit Cupa Campionilor Europeni cu o echipă din România are o mare experienţă și în Cupa României, competiţie care astăzi își desemnează a 77-a 
câștigătoare. Cifra 7 stă și în dreptul lui Emeric Ienei, tehnicianul reușind să câștige trofeul de patru ori ca jucător și în alte trei rânduri ca antrenor. 

Privește cu nostalgie spre un asemenea meci, spunând că ”mi-e dor de antrenorat”, dar se mulţumește cu rolul de antrenor de legendă în meciul de deschidere al finalei, 
în care fostele glorii întâlnesc echipa suporterilor. 

La ce se așteaptă Emeric Ienei de la partida ”U” Cluj – FC Steaua București descoperiţi în interviul acordat în exclusivitate pentru programul de meci al finalei. 

Domnule Ienei, încă o dată îndepliniți rolul de 
antrenor de legendă în meciul de deschidere al 
finalei Cupei României. Sunt pregătiți băieții care 
vor juca împotriva Legendelor?

E.I. Într-adevăr, particip oficial la acest eveniment și pot 
să spun că mi-a făcut o deosebită plăcere să fiu prezent la 
selecțiile care au avut loc în țară pentru formarea echipei 
oponente Legendelor. Cred că am făcut cele mai bune 
alegeri în alcătuirea lotului suporterilor și sper că am 
format o echipă câștigătoare, care se poate lupta de la 
egal la egal cu fostele glorii. 

Vi se face dor de antrenorat atunci când participați 
la astfel de acțiuni?

E.I. Îmi este dor nu doar când particip la asemenea 
selecții, ci tot timpul. Când văd un joc la televizor sau 
pe stadion, mereu mă pun în locul celui care se află pe 
bancă. Am fotbalul în sânge! Din păcate, timpul trece, noi 
îmbătrânim, iar jocul se schimbă. Însă chiar și așa cred că 

aș mai putea da câteva sfaturi utile jucătorilor tineri din 
România.

“Probabil un stelist va fi jucătorul meciului.”

În această seară se înfruntă doi antrenori din 
generația tânără, Costel Gâlcă și Adrian Falub, 
ambii în vârstă de 43 de ani. Cum i-ați caracteriza?

E.I. Doi tehnicieni tineri în această meserie care, după 
activitatea lor, promit că pot ajunge la un nivel înalt. Între 
ei e mai greu să faci comparație, ținând cont de diferența 
dintre cele două echipe. Dar la un astfel de joc, cu trofeul 
pe masă, valorile se echilibrează, iar doar la final o să 
putem spune despre unul sau despre altul că este mai 
bun.

Ce așteptări aveți de la finala Cupei României?

E.I. N-aș vrea să fiu considerat subiectiv, dar Steaua este 
echipa mai bună, mai valoroasă. Pe hârtie, la startul 
jocului! Fiind la a doua finală de cupă în acest sezon, după 
cea de Cupa Ligii câștigată cu Pandurii, cred că jucătorii lui 
Gâlcă au acumulat o experiență în plus din aceste partide 
eliminatorii la finalul cărora trebuie obligatoriu să existe 
o învingătoare. Iar din acest motiv, într-un astfel de joc, în 
care nu va mai conta că, din păcate, Universitatea Cluj a 
retrogradat, s-ar putea ca Steaua să aibă un plus. 

Dacă ar fi să alegeți jucătorul meciului dinaintea 
jocului, pe cine ați miza?

E.I. E greu de spus, jucătorii Stelei au poate o șansă în 
plus să se regăsească pe această listă, au valoarea și 
experiența de partea lor, însă, într-o finală, sunt atât de 
mulți jucători care doresc să se remarce!
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Mizați, mai degrabă, pe un atacant al 
bucureștenilor sau pe un apărător clujean?

E.I. Va fi o luptă mare între ei! Fiecare dintre ei va încerca 
să își facă datoria cât mai bine și, la final, să se regăsească 
în echipa care va ridica trofeul.   

“Finala contra lui Mircea Lucescu e specială”

Steaua a pierdut în ultimul an două meciuri cu 
trofeul pe masă la lovituri de departajare. Credeți 
că strategia lor se va baza pe rezolvarea partidei în 
timpul regulamentar?

E.I. În primul rând, nu cred că vom vedea penalty-uri 
în această seară. Într-un asemenea joc, într-o singură 
manșă, ambele echipe vor fi nevoite să riște, să ducă 
mingea în terenul advers și să încerce să înscrie. Sunt 
convins că vom vedea agresivitate și atacuri rapide și 
de-o parte, și de cealaltă. Și în niciun caz nu va fi un meci 
dezechilibrat, cu o diferență de scor prea mare! Fiecare 
finalistă își va asigura în primul rând apărarea. E cel mai 
important! De aceea și echipele sunt prezentate de la 
portar, fundași și până la atacanți. Nu invers! 

Dumneavoastră ați pregăti totuși și lovituri de 
departajare înaintea unui astfel de joc?

E.I. Nu știu cât de mare importanță ar avea, acolo 
e hazard! Echipa mai puternică psihic învinge, deci 
pregătirea bună pentru un asemenea scenariu trebuie să 
fie cea mentală. Într-o astfel de situație, lupta se dă între 
portar și executant. Portarului i se pare că distanța dintre 
buturi este uriașă, iar celui care lovește mingea i se pare, 
în acel moment, că poarta este mult prea mică. 

Ați câștigat Cupa României de șapte ori, de patru 
ori ca jucător și în alte trei rânduri la antrenor. Ce 
amintiri aveți din această competiție?

E.I. Am numai amintiri frumoase din numeroasele 
sezoane de Cupa României, dar un loc special îl va ocupa 
mereu finala din 1999, câștigată în fața Rapidului lui 
Mircea Lucescu, care mi-a adus ultimul trofeu din cariera 
mea de antrenor. 

Cine credeți că va câștiga trofeul?

E.I. E greu de prevăzut. Dar un lucru e sigur. Pentru 
Universitatea Cluj ar fi un vis devenit realitate, să 
cucerească un al doilea trofeu din istorie, ar fi și o revanșă 
în fața suporterilor care au suferit atunci când echipa n-a 
putut fi salvată de la retrogradare. Trofeul ar fi la fel de 
important și pentru Steaua care poate aduce suporterii 
înapoi la stadion doar prin jocuri bune și prin rezultate. Va 
fi o finală palpitantă pentru susținătorii ambelor echipe!

Vă propun un exercițiu de imaginație. 
Presupunând că ați fi antrenorul Stelei, ce le-ați 
spune jucătorilor înaintea partidei? La fel și dacă 
ați pregăti-o pe ”U” Cluj...

E.I. În vestiarul Stelei cred că aș avea numai cuvinte de 
laudă pentru jucători, așa i-aș încuraja. Ce alți jucători 
români au luptat până la finalul sezonului pentru trei 
trofee?! Iar clujenilor le-aș spune să dea totul pe teren, să 
joace pentru toți suporterii care au rămas la Cluj, cărora 
le va părea rău că nu au venit până la București pentru a-i 
vedea când ridică trofeul deasupra capului. 

Fiindcă se apropie și jocul ”tricolorilor” din Irlanda 
de Nord, ce l-ați sfătui pe selecționerul Anghel 
Iordănescu în pregătirea partidei?

E.I. Știe foarte bine ce are de făcut și sunt convins că știe 
că Irlanda de Nord este o echipă destul de periculoasă, 
cu jucătorii la un nivel bun. Dar jucătorii noștri trebuie 
să se mobilizeze și să câștige pentru că mai au foarte 
puțin până când pot participa la un Campionat European, 
îndeplinindu-și astfel un vis.

CARTE DE VIZITĂ EMERIC IENEI
Data nașterii 22 martie 1937

A jucat ca mijlocaș defensiv

A jucat la Flamura Roșie Arad (1955-1956), Steaua București (1957-
1969), Kayserispor (1969-1971)

Are 6 selecții ca jucători în echipa națională a României

A antrenat la Steaua București, Bihor Oradea, CS Târgoviște, Fehervar 
Videoton, Panionios, ”U” Craiova

A fost selecționerul României în două mandate (1986-1990 
și 2000), participând la World Cup 1990 și la EURO 2000. În 
1992-1993 a fost și selecționerul Ungariei

Palmares Trei titluri în Liga 1 (1959-1960, 1960-1961, 1967-1968) și 
4 Cupe ale României (1961-1962, 1965-1966, 1966-1967, 
1968-1969) cu Steaua București (ca jucător); 5 titluri în 
Liga 1 (1975-1976, 1977-1978, 1984-1985,1985-1986, 
1993-1994), trei Cupe ale României (1975-1976, 1984-1985, 
1998-1999) și Cupa Campionilor Europeni (1986) cu Steaua 
București (ca antrenor)
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www.frf.ro

Am creat Echipa FRF.ro: o rețea de corespondenți în toate 
regiunile țării pentru promovarea pe site-ul oficial a 
întregii activități fotbalistice din România!

/nationalaromanieiofficial

Avem peste 50.000 de prieteni pe pagina oficială de 
Facebook a ECHIPEI NAȚIONALE DE FOTBAL A ROMÂNIEI. 
Alătură-te și tu familiei ”tricolorilor”!

@hai_romania

Scrie-ne pe contul oficial 
de Twitter al Echipei Naționale! 

Urmărește cele mai interesante filmulețe pe canalul oficial 
de YouTube al FRF!

Abonează-te pe site la Newsletter-ul FRF pentru a afla 
primul când se pun în vânzare biletele la meciurile 
organizate de noi, ultimele noutăți din tabăra ”tricolorilor” 
și informații despre concursurile și promoțiile pe care 
le-am pregătit fanilor!

FRF, LA UN 
CLICK DE FANII 
FOTBALULUI!

Declarația lui Florin Gardoș despre pagina de Facebook a Echipei Naționale: 

“50.000 de fani ai naționalei numai aici, am reușit 
să umplem Arena Națională pe Facebook!”
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Finala Cărților

Confruntarea fotbalistică din această seară propune, în același timp, și un duel inedit: cel al apariţiilor editoriale din ultimii ani, dedicate celor două echipe

Ultima carte, din punct de vedere cronologic, se referă la Universitatea Cluj și a apărut în a doua jumătate a anului trecut, sub semnătura jurnalistului Alin Fornade. Cele 
mai bune texte ale acestuia, dedicate “șepcilor roșii” și apărute în diverse publicaţii la care Alin a colaborat, reprezintă o oglindă a sentimentelor și o colecţie de istorii 
afective inedite.

Slavă ție, studenție

Un fragment deosebit din volumul “U Cluj, așa cum o știu” 
al lui Alin Fornade este legat de istoria imnului „Slavă ţie, 
studenţie” al galeriei ardelenilor: “A devenit mai mult 
decât un imn. E un mesaj că echipa nu va fi niciodată 
singură, e un reazăm pentru fani. E o rugăciune pentru 
familia Universităţii. Glasurile fac să vibreze stadionul, 
trezesc sentimente uitate în rutina zilnică, presară 
emoţie, alungă teama”.

Iar Alin rescrie, căutând la izvoare povestea aceasta 
minunată: “La o masă, într un local de pe Pavlov, duhnind 
a tutun şi hamei, trei suporteri ai Universităţii deapănă 
povestea imnului nelipsit de la evenimentele poporului 
alb negru. Constantin Predescu, membru al primei 
asociaţii a fanilor Universităţii, „Amicii U”, îndeplineşte 
oficiile de moderator şi îi invită la cuvânt pe Dinu Popescu 
şi Gabriel Gagiu, doi dintre autorii piesei pe care o ştiu 
şi copiii Intrăm într-o lume boemă şi plină de candoare. 
<Datorită emulaţiei de după meciurile din Cupa UEFA s 
a născut, în 1972, «Amicii U», cu câteva sute de membri. 
Ne-a ajutat Adi Moroianu, fost arbitru. Sediul l-am avut 

la Casa de Cultură a Studenţilor. Acolo ţineam şedinţele. 
Închiriam pentru deplasări autobuzul Casei de Cultură, 
plăteam doar carburantul. Cazarea o rezolvam uşor cu 
Centrele Studenţeşti. Ne costa 67 lei cu biletul inclus>, a 
început discuţia Gabriel Gagiu”. 

Volumul poate fi achiziționat de pe site-ul editurii 
Colorama.

Supercampionii versus 
SuperSteaua

Tot în 2014, jurnalistul Ovidiu Blag a publicat 
“Supercampionii Clujului”, un volum apărut, ca și cel 
al lui Alin Fornade, la editura Colorama.  O carte în 
cinstea sportivilor de excepție ai orașului și care se 
transformă într-o veritabilă dedicație pentru valorile 
clujene. “Meciul” acestei apariții se poartă, peste timp, 
cu un volum apărut anterior: “SuperSteaua”, cartea 
jurnalistului Andrei Vochin, care reface istoria Cupei 
Campionilor câștigate de echipa roș-albastră.

Regretatul istoric Gheorghe Bodea a publicat două 
volume din povestea aparte a clubului Universitatea 
Cluj, intitulate “Agora U”. De partea celalaltă, jurnalistul 
Cătălin Oprișan a reușit să scrie “Steaua – Legenda unei 
echipe de fotbal”, un volum în care sunt strânși toți pașii 
din istoria clubului bucureștean.
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ECHIPA NAȚIONALĂ DE VOLUNTARI
 
Federaţia Română de Fotbal a iniţiat în această lună primul program de voluntariat din istoria instituţiei, unul care permite tinerilor să se 
implice în activităţile specifice domeniului fotbalistic.

Douăzeci de tineri dornici să lucreze pentru fotbalul românesc formează echipa de 
voluntari care a urmat la “Casa Fotbalului” primul program de training din istoria 
Federației Române de Fotbal, program dedicat Săptămânii Naționale a Voluntariatului.

Tinerii, fete și băieți, au avut întâlniri cu managerii departamentelor din cadrul Federației 
pentru a afla cum funcționează instituția care guvernează fotbalul românesc și au 
făcut cunoștință cu foști internaționali. Miodrag Belodedici, câștigător a două Cupe ale 
Campionilor, le-a prezentat voluntarilor trofeul Cupei României pe care câștigătoarea de 
astăzi îl va ține în vitrină până la următoarea finală. 

Trainingul a fost urmat imediat și de practică! Voluntarii au fost implicați deja în primul 
proiect FRF: ei au făcut parte din echipa care a contribuit la organizarea workshop-ului 
UEFA de Ticketing și Marketing, organizat în premieră în această lună la București, la care 
au participat reprezentanți ai 32 de federații din Europa și Marketing Managerul UEFA, 
Noel Mooney.

Alege omul finalei și poți câștiga o minge semnată de  
legendele fotbalului românesc!
Trimite-ne până mâine, 1 iunie, ora 20:00, pe adresa de e-mail suporteri@frf.ro, nominalizarea ta pentru titlul de 
”cel mai bun jucător al finalei Cupei României” împreună cu parola de mai jos. 

Ai șansa de a câștiga una din cele 10 mingi Puma semnate de fotbaliștii de legendă ai României care joacă în 
deschiderea partidei ”U” Cluj – FC Steaua București. 

Cei 10 câștigători, aleși prin tragere la sorți, vor fi anunțați pe www.frf.ro în cursul zilei de 2 iunie 2015.

PAROLA: ”FINALA TA, POVESTEA TA!”

Echipa Voluntarilor

Redactori: Gabriel Berceanu, George Ștucan, Gabriel Safta • Editorialiști: Alin Fornade, Cătălin Oprișan • Foto: Niculae Profir, Cătălin Oprișan, Cosmin Dan, arhiva FC Universitatea Cluj • Grafică: Vitrina Advertising
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IUNIE
6 Finala / Liga Campionilor 2014-2015, Berlin 

Meci de deschidere / Campionatul Mondial feminin, Canada 2015
11 Meci de deschidere / Copa America 2015

12 Preliminarii EURO 2016

13 Irlanda de Nord – România / Preliminarii EURO 2016

14 Preliminarii EURO 2016

20 Finala / Campionatul Mondial U20, Noua Zeelandă 2015

22
Meci de deschidere / Campionatul European feminin U17, Islanda 2015
Tragere la sorți / Turul I și II preliminar, Liga Campionilor 2015-2016
Tragere la sorți / Turul I și II preliminar, Europa League 2015-2016

30 Turul I preliminar, manșa 1 / Liga Campionilor 2015-2016

IULIE
1 Turul I preliminar, manșa 1 / Liga Campionilor 2015-2016

2 Turul I preliminar, manșa 1 / Europa League 2015-2016

4
Finala / Copa America 2015
Finala / Campionatul European feminin U17, Islanda 2015

5 Finala / Campionatul Mondial feminin, Canada 2015

6-19 Campionatul European U19, Grecia 2015

7-8 Turul I preliminar, manșa 2 / Liga Campionilor 2015-2016

8 Supercupa României

9 Turul I preliminar, manșa 2 / Europa League 2015-2016

9-19 Campionatul Mondial de fotbal pe plajă, Portugalia 2015

11 Startul Ligii 1, sezonul 2015-2016

14-15 Turul II preliminar, manșa 1 / Liga Campionilor 2015-2016

15-27 Campionatul European feminin U19, Israel 2015

16 Turul II preliminar, manșa 1 / Europa League 2015-2016

17
Tragere la sorți / Turul III preliminar, Liga Campionilor 2015-2016
Tragere la sorți / Turul III preliminar, Europa League 2015-2016

21-22 Turul II preliminar, manșa 2 / Liga Campionilor 2015-2016

23 Turul II preliminar, manșa 2 / Europa League 2015-2016

25 Tragerea la sorți a preliminariilor CM 2018

28-29 Turul III preliminar, manșa 1 / Liga Campionilor 2015-2016

30 Turul III preliminar, manșa 1 / Europa League 2015-2016

AUGUST
4-5 Turul III preliminar, manșa 2 / Liga Campionilor 2015-2016

7
Tragere la sorți / Play-off Liga Campionilor 2015-2016
Tragere la sorți / Play-off Europa League 2015-2016

11 Supercupa Europei, Tbilisi

18-19 Play-off, tur / Liga Campionilor 2015-2016

20 Play-off, tur / Europa League 2015-2016

25-26 Play-off, retur / Liga Campionilor 2015-2016

27
Tragere la sorți / Liga Campionilor 2015-2016
Play-off, retur / Europa League 2015-2016

28 Tragere la sorți / Europa League 2015-2016

SEPTEMBRIE
3 Preliminarii EURO 2016

4 Ungaria – România / Preliminarii EURO 2016

5-6 Preliminarii EURO 2016

7 România – Grecia / Preliminarii EURO 2016

8 Preliminarii EURO 2016

15-16 Faza grupelor, etapa 1 / Liga Campionilor 2015-2016

17 Faza grupelor, etapa 1 / Europa League 2015-2016

29-30 Faza grupelor, etapa 2 / Liga Campionilor 2015-2016

OCTOMBRIE
1 Faza grupelor, etapa 2 / Europa League 2015-2016

8 România – Finlanda / Preliminarii EURO 2016

9-10 Preliminarii EURO 2016

11 Feroe – România / Preliminarii EURO 2016

12-13 Preliminarii EURO 2016

15 Tragere la sorți play-off / Preliminarii EURO 2016

17 Meci de deschidere / Campionatul Mondial U17, Chile 2015

20-21 Faza grupelor, etapa 3 / Liga Campionilor 2015-2016

22 Faza grupelor, etapa 3 / Europa League 2015-2016

NOIEMBRIE
3-4 Faza grupelor, etapa 4 / Liga Campionilor 2015-2016

5 Faza grupelor, etapa 4 / Europa League 2015-2016

8 Finala / Campionatul Mondial U17, Chile 2015

12-14 Play-off, tur / Preliminarii EURO 2016

15-17 Play-off, retur / Preliminarii EURO 2016

24-25 Faza grupelor, etapa 5 / Liga Campionilor 2015-2016

26 Faza grupelor, etapa 5 / Europa League 2015-2016

DECEMBRIE
8-9 Faza grupelor, etapa 6 / Liga Campionilor 2015-2016

9-19 Campionatul Mondial al Cluburilor

10 Faza grupelor, etapa 6 / Europa League 2015-2016

12 Tragere la sorți / EURO 2016

14
Tragere la sorți optimi de finală / Liga Campionilor 2015-2016
Tragere la sorți șaisprezecimi de finală / Europa League 2015-2016

CALENDAR FOTBALISTIC 2015


