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România U21 a terminat 
en fanfare o campanie 
fără greşeală, în care a 
câştigat pe terenul prin-
cipalelor contracandida-
te, Portugalia şi 
Bosnia-Herţegovina. Este 
prima califi care după cea 
obţinută în 1998 de gene-
raţia lui Lobonţ, Contra 
sau Dănciulescu. 
România este una dintre 
cele mai bune 12 repre-
zentative din Europa la 
categoria de vârstă 
Under 21.

Clasamentul final al 
grupei:

ROMÂNIA: 10 – 7 – 3 – 
0 – 19-4 – 24 pct.

Portugalia:10 – 7 – 1 – 2 
– 33-11 – 22

Bosnia-Herţegovina: 10 
– 6 – 0 – 4 – 24-11 – 8

Ţara Galilor: 10 – 4 – 1 – 
5 – 11-14 – 13

Elveţia: 10 – 3 – 1 – 6 – 
11-18 – 10

Liechtenstein: 10 – 0 – 0 
– 10 – 2-42 – 0

S-au jucat:
Bosnia-Herţegovina – Li-

echtenstein 6-0 (28.03.2017); 
Liechtenstein – ROMÂ-
NIA 0-2, Elveţia – Bos-
nia-Herţegovina 1-0 
(13.06.2017); Bosnia-Her-
ţegovina – ROMÂNIA 1-3, 
Elveţia – Ţara Galilor 0-3 
(01.09.2017); ROMÂNIA – 
Elveţia 1-1, Portugalia – Ţa-
ra Galilor 2-0 (05.09.2017), 

Elveţia – ROMÂNIA 0-2 
(06.10.2017), Bosnia-Herţe-
govina – Portugalia 3-1 
(10.10.2017), Liechtenstein 
– Elveţia 0-2 (10.11.2017), 
ROMÂNIA – Portugalia 
1-1 (10.11.2017), Ţara Gali-
lor – Bosnia-Herţegovina 0-4 
(10.11.2017), Portugalia – 
Elveţia 2-1 (14.11.2017), Ţa-
ra Galilor – ROMÂNIA 0-0 
(14.11.2017), Bosnia-Herţe-
govina – Ţara Galilor 1-0 
(23.03.2018), Portugalia – 
L i e c h t e n s t e i n  7 - 0 
(23.03.2018), Elveţia – Por-
tugalia 2-4 (27.03.2018), Li-
echtenstein – Bosnia-Herţe-
govina 0-4 (27.03.2018), Por-
tugalia – ROMÂNIA 1-2, 
Ţara Galilor – Liechtenste-
in 2-1, Bosnia-Herţegovina 
– Elveţia 3-0 (07.09.2018); 
ROMÂNIA – Bosnia-Her-
ţegovina 2-0, Elveţia – Li-
echtenstein 3-0, Ţara Gali-
lor – Portugalia 0-2 
(11.09.2018); Liechtenstein 
– Portugalia 0-9 (11.10.2018); 
ROMÂNIA – Ţara Galilor 
2-0 (12.10.2018); ROMÂNIA 
– Liechtenstein 4-0, Por-
tugalia – Bosnia-Herţegovi-
na 4-2, Ţara Galilor – Elve-
ţia 3-1 (16.10.2018)

Date statistice
Campania fără înfrân-

gere. România a disputat 
10 meciuri, nu a pierdut ni-
ciunul. A înregistrat 7 suc-
cese şi trei remize. Doar An-
glia, Belgia, Serbia, Franţa 

şi Polonia au mai reuşit a-
ceastă performanţă în actu-
alele preliminarii. În aceste 
10 partide, naţionala U21 a 
avut doi integralişti, porta-
rul Ionuţ Radu (Genoa) şi 
fundaşul Alexandru Paşca-
nu (Leicester City).

Superdefensivă. Echipa 
noastră naţională a primit 
doar 4 goluri pe parcursul 
califi cărilor, cea mai bună a-
părare din Europa, la aceas-
tă categorie de vârstă, ală-
turi de Anglia. Din 54 de se-
lecţionate. Tricolorii nu au 
primit în niciun meci mai 
mult de un gol. Acest lucru 
se putea întâmpla în depla-
sarea din Portugalia, însă 
portarul Ionuţ Radu a parat 
o lovitură de la 11 metri în 
minutul 90+10!

Golgeterul echipei. 
George Puşcaş a reuşit 7 go-
luri în preliminarii, în 8 par-
tide disputate (7 ca titular). 
În celelalte două a fost sus-
pendat în urma eliminării 
din Ţara Galilor. El este şi 
al treilea în clasamentul gol-
geterilor din califi cări, după 
polonezul Dawid Kownacki 
(Sampdoria) şi danezul Ro-
bert Skov (FC Copenhaga). 
Au mai marcat pentru echi-
pa noastră: Dennis Man (3 
goluri), Ianis Hagi, Alexan-
dru Cicâldău, Adrian Petre 
(câte 2), Florinel Coman, Mi-
hai Dobre, Andrei Ivan (câ-
te unul).

România s-a calificat fără înfrângere
Reprezentativa U21 a Ro-

mâniei s-a reunit joi, 6 iunie, 
la Centrul Naţional de Fot-
bal Buftea. A doua zi, tricolo-
rii mici au decolat spre Ita-
lia, unde desfăşoară un can-
tonament de pregătire înain-
te de EURO. La reunire s-au 
prezentat 16 dintre jucătorii 
convocaţi, cu excepţia celor 
chemaţi la prima reprezen-
tativă pentru meciurile cu 
Norvegia şi Malta, Ionuţ Ra-
du, George Puşcaş, Ianis Hagi, 
Dennis Man, Ionuţ Nedelcea-
ru şi Tudor Băluţă, şi a lui 
Cătălin Căbuz, angrenat cu 
FC Hermannstadt în barajul 
din Liga 1. Aceştia s-au pre-
zentat în această săptămână 

la lot. Delegaţia tricoloră des-
făşoară un stagiu de pregăti-
re de 8 zile. Reprezentativa 
noastră este cazată la Hotel 
Miramonti din localitatea 
Bagno di Romagna. De mâi-

ne, 15 iunie, tricolorii mici se 
vor muta în oraşul Forli, si-
tuat la 30 de km de Cesena, 
unde se vor caza la Grand 
Hotel Forli. Aici se va sta pe 
durata turneului fi nal.

Lotul României U 21

Portari: Ionuţ Radu (Genoa), Cătălin Căbuz (Hermannstadt), Andrei 
Vlad (FCSB)

Fundaşi: Cristian Manea (CFR Cluj), Ionuţ Nedelcearu (FC Ufa), Adrian 
Rus (Sepsi OSK Sf. Gheorghe), Alexandru Paşcanu (Leicester City), Virgil 
Ghiţă (FC Viitorul), Florin Ştefan (Sepsi OSK Sf. Gheorghe), Radu Boboc 
(FC Viitorul)

Mijlocaşi: Tudor Băluţă (FC Viitorul), Dragoş Nedelcu (FCSB), Alexandru 
Cicâldău (U Craiova 1948 CS), Andrei Ciobanu (FC Viitorul), Dennis Man 
(FCSB), Ianis Hagi (FC Viitorul), Florinel Coman (FCSB), Darius Olaru (Gaz 
Metan Mediaş), Denis Drăguş (FC Viitorul), Vlad Dragomir (Perugia)

Atacanţi: George Puşcaş (Palermo), Adrian Petre (Esbjerg fB), Andrei 
Ivan (Rapid Viena)

Lista adiţională îi cuprinde pe următorii: Mihai Butean 
(Astra), Deian Sorescu (Dinamo), Denis Ciobotariu (Dinamo), 
Ricardo Grigore (Dinamo), Andrei Radu (Concordia Chiajna), 
Răzvan Oaidă (FC Botoşani), Lorand Fulop (FC Botoşani), Valentin 
Costache (CFR Cluj), Valentin Gheorghe (Astra).

18 iunie 2019: România – 
Croaţia (San Marino, 19:30), 
Anglia – Franţa (Cesena, 22:00)

21 iunie 2019: Anglia – 
România (Cesena, 19:30), Franţa 
– Croaţia (San Marino, 22:00)

24 iunie 2019: Franţa – 
România (Cesena, 22:00), Croaţia 
– Anglia (San Marino, 22:00)

Campionatul European se va 
disputa în perioada 16-30 iunie 
2019, în 5 oraşe din Italia şi în 
San Marino: Bologna, Reggio 
nell’Emilia, Cesena, Trieste, 
Udine, Serravalle. Din cele 3 
grupe se vor califi ca în semifi nale 
câştigătoarele şi cea mai bună 
ocupantă a locurilor secunde.

Cei 23 de jucători convocaţi de Mirel 
Rădoi la EURO 2019

Programul 
grupei C

Mijlocaşul lui Gaz Metan 
Mediaş, Darius Olaru, 
şi portarul de la FC 
Hermannstadt, Cătălin 
Vasile Căbuz, sunt pri-
mii internaţionali de 
tineret (U 21) din istoria 
fotbalului sibian care 
participă la un campio-
nat de tineret sau mon-
dial, pentru categoria U 
21. Aceştia fac parte din 
lotul României pentru 
turneul fi nal ce va înce-
pe, duminică, în Italia 
şi San Marino – EURO 
UNDER 21, 
16 – 30 iunie 2019.

Cei doi fotbalişti au fost 
singurii sibieni convocaţi 
în actuala campanie de ca-
lificare, iar selecţionerul 
Mirel Rădoi le dă şansa 
dea scrie istorie şi pentru 
România. Naţionala joacă 
la EURO, doar pentru a 
doua oară în istorie, sin-
gura calificare fiind rea-
lizată în urmă cu 21 de 
ani. România U 21 a par-
ticipat la EURO în 1998, 
la turneu european orga-
nizat chiar de ţara noas-
tră, însă şi atunci a câşti-
gat grupa preliminară.

Darius Olaru, speranţelor 
medieşenilor în Europa

Darius Dumitru Olaru 
este considerat unul dintre 
cei mai de perspectivă ti-
neri fotbalişti români. Mij-
locaşul medieşean este co-
tat la aproape un milion de 

euro de către transfer-
markt.com. S-a născut în 
3 martie 1988, la Mediaş. 
A început fotbalul la CSŞ 
Mediaş, trecând apoi la Gaz 
Metan Mediaş. Din 2015 şi 
până la fi nalul acestui se-
zon, a jucat 92 de partide 

pentru Gaz Metan, perioa-
dă în care a fost convocat 
şi la naţionala de tineret U 
21. Din această vară, a fost 
cumpărat de FCSB pentru 
600.000 de euro, însă până 
în iarnă va rămâne la Me-
diaş, sub formă de împru-

mut. Olaru are trei parti-
de la naţionala U 21 şi un 
gol, marcat în amicalul cu 
Belgia din 2018.

Cătălin Căbuz, 
din Avrig la Euro

Goalkeeper-ul lui FC 
Hermannstadt, Cătălin Că-
buz, este unul dintre cei 
mai valoroşi tineri portari 
din ţară. Este cotat în pre-
zent la suma de 500.000 de 
euro. Căbuz este al doilea 
portar al naţionalei de ti-
neret, titularul fi ind Ionuţ 
Radu, portarul echipei de 
Serie A Genoa. Portarul lui 
FC Hermannstadt este năs-
cut la Avrig şi tot acolo a 
început şi fotbalul. A absol-
vit Liceul Teoretic „Onisi-

for Ghibu“ din Sibiu, iar în 
prezent este împrumutat 
de FC Hermannstadt de la 
Viitorul Constanţa, echipa 
lui Gheorghe Hagi. Potri-
vit transfermarkt.com, por-
tarul din Avrig este cotat 
la o jumătate de milion de 
euro, însă cota i-ar creşte 
substanţial în cazul unei 
evoluţii bune a naţionalei. 
Căbuz a jucat două parti-
de la U21 pentru România. 
Acesta s-a alăturat naţio-
nalei abia după barajul ju-
cat cu U Cluj.

În viitor, Olaru şi Căbuz 
pot călca pe urmele lui Ra-
du Niculescu, singurul fot-
balist sibian care a jucat 
vreodată la un campionat 
mondial – Franţa 1998.

Darius Olaru și Cătălin Căbuz, 
sibienii de la EURO 2019 UNDER 21
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Mesagerul de Sibiu vă 
prezintă fotbaliştii sibi-
eni care au fost convo-
caţi şi au jucat de-a lun-
gul istoriei fotbalului 
românesc la naţional a 
de tineret, cea Under 21.

În principal, tinerii fotba-
lişti sibieni au provenit de la 
trei echipe din judeţul Sibiu: 
FC Inter Sibiu, Şoimii Sibiu 
şi Gaz Metan Mediaş. Aceş-
tia au fost colegii la naţiona-
la de tineri cu fotbalişti de le-

gendă ai fotbalului românesc, 
cum ar fi  generaţia de aur 
condusă de Gheorghe Hagi şi 
Gheorghe Popescu, cu cei ca-
re au făcut parte din genera-
ţia Craiova Maxima, dar şi 
cu actualii componenţi ai na-

ţionalei mari de fotbal. Iuli-
an Cristea, Alexandru Cur-
tean, Paul Parvulescu, Ma-
rius Baciu, Petre Purima, Mir-
cea Gabel, Lucian Cotora, Do-
rin Zotincă, Radu Niculescu, 
Bogdan Mara şi Cătălin Po-

pa sunt jucătorii pentru care 
suporterii sibieni poartă un 
respect deosebit. Totodată, să 
le ţinem pumnii lui Darius 
Olaru şi Cătălin Căbuz la Eu-
ro 2019 din Italia şi San Ma-
rino, în fapt ultimii sibieni 

convocaţi la România U 21. 
Dintre toţi, Iulian Cristea, 
Lucian Cotora, Radu Nicu-
lescu, Dorin Zotincă, Bogdan 
Mara şi Mircea Gabel au fă-
cut pasul şi spre naţionala 
mare a României.

Fotbaliştii sibieni care au evoluat de-a

Petre Purima
 s-a născut la Mediaş, la 21 ianuarie 1954, fundaş
 a început, ca junior, la Gaz Metan, fi ind transferat 

ulterior la UTA Arad
 a jucat în naţionala de tineret, alături de Mircea 

Sandu, Ladislau Boloni, Zoltan Crişan, Enescu
 în prima divizie a debutat la 26 noiembrie 1972, 

în partida UTA – Steaua 0-0, jucând pentru echipa ară-
deană
 în 1975, este transferat la Universitatea Craiova, 

unde ani buni a jucat alături de Boldici, Tilihoi, Ştefă-
nescu, Beldeanu, Balaci, Crişan, Cârţu, Cămătaru, Un-
gureanu, Bumbescu, Ţicleanu

La data de 17 august 1975 a debutat în alb-albastru 
la partida Universitatea Craiova – Politehnica Iaşi, scor 
2-0. În cele şapte sezoane petrecute sub culorile Ştiin-
ţei, vechea denumire a Universătăţii (1975-1982), Pu-
rima şi-a trecut în palmares două titluri naţionale şi 
trei Cupe ale României. A evoluat în 185 de meciuri şi 
a marcat de cinci ori.
 în jur 300 de meciuri în Divizia A, 20 de prezenţe 

la naţionala de tineret
 după cariera de fotbalist s-a apucat de antrenorat, 

fi ind, pentru o perioadă, antrenor secund la echipa sa 
de sufl et, Gaz Metan. A lucrat cu antrenori români va-
loroşi, cum ar fi  Constantin Cernăianu, Constantin Teaş-
că, Ştefan Coidum, Ilie Oană sau Valentin Stănescu. 

Paul Ovidiu Pârvulescu
 născut 11 august 1988, Mediaş, 1.73 cm, 71 kg, 

fundaş stânga
 7 prezenţe la naţionala de tineret U 21, 5 partide ofi -

ciale şi 2 meciuri amicale, în total a jucat 303 minute; nici 
un gol marcat, la momentul convocărilor era jucătorul clu-
bului Gaz Metan Mediaş

Partide ofi ciale:
A jucat în califi cările pentru Euro în perioada 6 iu-

nie 2009 – 14 noiembrie 2009, contra Insulele Feroe 
(scor 4-0, 20 minute), Andora (2-0, 72 minute), Moldo-
va (3-0, integralist), Letonia (1-5, 45 minute), şi din nou 
Letonia (4-1, 10 minute)

Partide amicale:
Serbia (1-1, 22 minute) şi Belarus (0-1, 45 minute)
 a evoluat pentru echipa de tineret în mandatul se-

lecţionerului Emil Săndoi
Cariera:
2006 – 2011 – Gaz Metan Mediaş (118 partide – 11 go-

luri), 2012 – 2015 – Steaua Bucureşti (46 partide – 2 goluri), 
în timpul contractului cu Steaua a fost împrumutat, în ulti-
mii doi ani, la Viitorul Constanţa, FC Voluntari şi ASA Tg. 
Mureş, 2016 – 2017 – St. Poelten (Austria), 2017 – 2018 – 
Wisla Plock (Polonia), 2018 – 2019 – Gaz Metan Mediaş (6 
meciuri), Politehnica Iaşi (4 meciuri) şi Academica Clinceni

Paul Pârvulescu evoluează acum pentru clubul de 
fotbal Academica Clinceni, noua promovată în Liga 1. 
La FC Steaua Bucureşti a jucat pe posturile de fun-
daş şi mijlocaş stânga, marcând două goluri şi oferind 
trei pase de gol pentru formaţia roş-albastră. Deşi 
curtat intens de Dinamo în perioada de transferuri, 
clubul de fotbal Steaua Bucureşti l-a transferat pe 
data de 4 ianuarie 2012, plătind în schimbul lui un 
milion de euro.

Palmares:
Campion Liga 1 în 2013, 2014, 2015
Cupa României 2015
Supercupa României 2013
Cupa Ligii 2015: -toate trofeele obţinute cu Stea-

ua Bucureşti

Marius Achim Baciu
 născut 1 mai 1975, Me-

diaş, fundaş central, 1.81 cm
 12 prezenţe la naţio-

nala de tineret şi 2 goluri, 
toate ca jucător al lui FC 
Inter Sibiu
 cea mai bună cotă de 

piaţă a avut-o în octombrie 
2004, când era cotat la 1,25 
milioane de euro, potrivit 
transfermarkt.com

A început fotbalul la Gaz 
Metan Mediaş, după care 
s-a transferat la FC Inter 
Sibiu în 1992, la seniori. A revenit apoi la Mediaş pen-
tru un sezon, astfel că în 1994 revenise în lotul lui FC 
Inter Sibiu. A evoluat pentru sibieni până în 1996, când 
echipa sibiană a retrogradat. În acel an, la 21 ani, a fost 
transferat la Steaua Bucureşti. În 1997 şi 1998 a câşti-
gat titlul de campion cu Steaua, dar şi Cupa României 
în 1999. În mandatul de la Steaua, pentru o perioadă a 
fost şi căpitanul echipei bucureştene. 140 de meciuri şi 
8 goluri a strîns Baciu pentru Steaua.
 Punctul culminant al carierei a fost transferul în 

2002 la formaţia franceză Lille OSC. Din Franţa s-a 
transferat apoi la Rot – Weiss Oberhausen, în a doua 
divizie germană.

Palmares:
Titlu naţional cu Steaua în 1997, 1998 şi 2001
Câştigător Cupa României în 1997 şi 1999 cu Steaua
Câştigător Supercupa României în 1998, 2001, cu 

Steaua
Echipe la care a jucat:
1992 – 1993 – FC Inter Sibiu
1993 – 1994 – Gaz Metan Mediaş
1994 – 1996 – FC Inter Sibiu
1996 – 2002 – Steaua Bucureşti
2002 – 2004 – Lille (Franţa, 34 de meciuri, un gol)
2004 – 2005 Oberhausen (Germania)
2005 – 2006 – Panserraikos (Grecia)
2006 – 2007 – Oţelul Galaţi
2007 – Universitatea Cluj
2007 – 2009 – Gaz Metan Mediaş
Cariera de antrenor
După ce a terminat-o cu cariera de jucător profesio-

nist, medieşeanul şi-a început cariera de antrenor, a 
pus umărul la ascensiunea formaţiei Voinţa Sibiu către 
Liga 1. Echipe antrenate în cariera sa: 2009 – 2010 – 
Voinţa Sibiu, 2010 – Pandurii Tg. Jiu şi Unirea Alba 
Iulia, 2011 – Silvania Şimleu Silvaniei şi CSMS Iaşi, 
2012 – 2013 – SC Bacău, 2014 – 2015 – Academica Argeş, 
2015 – Concordia Chiajna, 2017 – Voinţa Turnu Măgu-
rele, 2017 – 2019 – Daco Getica Bucureşti, fosta Juve-
ntus Bucureşti (a antrenat-o atât în Liga 1, cât şi în di-
vizia secundă).

Marius Baciu a înfi inţat o şcoală de fotbal la Medi-
aş, oraşul natal.

De menţionat că Paul Pârvulescu, Marius Baciu şi 
Iulian Cristea sunt singurii jucători medieşeni care au 
jucat pentru Steaua/FCSB Bucureşti

Alexandru Curtean
 născut 27 martie, la Sibiu, mijlocaş stânga, 1.80 cm, 

75 kg
 provine dintre familie de sportivi, tatăl său, Dan, a 

fost jucător la Şoimii, Steaua Bucureşti, la începutul anilor 
‘80, şi FC Olt Scorniceşti, iar mama a fost handbalistă
 2 prezenţe la naţionala de tineret România U 21 în 

anul 2008, venea de la Gaz Metan Mediaş
 cea mai importantă prezenţă a fost la partida ofi cială 

cu Ţara Galilor U 21, din preliminariile Euro, disputată în 
20 august 2008. Partida a fost câştigată de naţională cu 1-0, 
gol Gabriel Torje. Selecţioner era atunci Emil Săndoi
 şi-a făcut junioratul la Şoimii Sibiu
Echipe la care a jucat: 2003 – 2009 Gaz Metan Medi-

aş, apoi doi ani la Poli Timişoara, 2012 – 2013 Dinamo 
Bucureşti, 2014 – 2015 Gaz Metan Mediaş, 2014 Botev 
Plovdiv (Bulgaria), 2016 – 2017 FC Atirau (Kazahstan), 
2017 – 2018 Gaz Metan Mediaş şi FC Hermannstadt

Palmares:
Câştigător Cupa României 2011 – 2012, cu Dinamo 

Bucureşti
Câştigător Supercupa României, cu Dinamo Bucureşti
Finalist Cupa României 2017 – 2018, cu FC Herman-

nstadt
 Este unul dintre cei mai scumpi fotbalişti din isto-

ria fotbalului sibian. În ianuarie 2009 a fost transferat 
de la Gaz Metan Mediaş la Poli Timişoara pentru 1,3 mi-
lioane de euro.
 Cu siguranţă, un jucător extrem de talentat, ca-

re din păcate nu şi-a valorifi cat adevăratul potenţial. 

Iulian Cristea
 născut 17 iulie 1994, la Mediaş, fundaş central, mij-

locaş central, 1.84 cm
 6 prezenţe la România Under 21, a debutat în 8 oc-

tombrie 2014, la vârsta de 20 de ani, 2 luni şi 21 de zile, 
selecţioner era atunci fostul internaţional Viorel Moldo-
van
 la tineret, a jucat o partidă ofi cială în califi cări pen-

tru Euro şi 5 partide amicale
 în cele 6 prezenţe a jucat 282 de minute pentru na-

ţionala de tineret
 toate prezenţele ca jucător al lui Gaz Metan Mediaş
 partidele în 2014, 2015 şi 2016 contra Albaniei (inte-

gralist), Macedoniei (45 minute), Serbiei U 20 (integralist), 
Islandei (45 minute), Ciprului şi Bulgariei (12 minute)

Echipe la care a jucat:
2013 – 2019 – Gaz Metan Mediaş; pentru o perioadă 

a fost împrumutat la Metalurgistul Cugir
2019 – FCSB
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a lungul istoriei în naţionala de tineret

Radu Niculescu
 născut pe 2 martie 1975, Sibiu, 1.83 cm, 75 kg, ata-

cant
 selecţionat la naţionala de tineret de la FC INTER 

Sibiu
 debutul în fotbal l-a făcut la Şoimii Sibiu, pentru 

care jucat timp de un sezon, între 1989 şi 1990.
Echipe: Şoimii Sibiu (1989-1990), Inter Sibiu 

(1990-1994, 1995), Dinamo (1994), „U” Craiova (1995), 
FC Naţional (1995-1998, 1998-2000, 2001, 2004), Rapid 
(1998), Steaua (2000-2001, 2003), Galatasaray (2002), 
Ankaragucu (2003), Changchun Yatai (2004)
 Ca fotbalist, a jucat pentru echipe de club în Cu-

pa UEFA, Cupa Cupelor şi Liga Campionilor.
 În Liga I a marcat 76 de goluri în 222 de meciuri
 palmaresul lui Radu Niculescu numără 3 titluri de 

campion: cu Rapid, cu Steaua şi cu Galatasaray
 debut în Liga 1, 16 iunie 1991, FC INTER Sibiu – 

FCM Progresul Brăila 4-0
 a participat cu naţionala la Campionatul Mondial 

din Franţa 1998 

Mircea Gabel
Născut pe 23 iulie 1954, 

la Sibiu, Mircea Gabel a îm-
brăcat tricourile echipelor 
FCM Reşiţa, Şoimii Sibiu, 
Steaua, Petrolul Ploieşti şi 
Metalul Plopeni, fi ind selec-
ţionat în mai multe rânduri 
în naţionalele României de 
juniori şi tineret. Din păca-
te, acesta s-a stins la numai 
42 de ani, în 1996.

A jucat pentru Şoimii Si-
biu 6 ani şi jumătate, între 
1972-1974 şi 1981-1985.

Debutul său ca jucător a avut loc în vara lui 1968, fi ind 
legitimat la centrul de copii şi juniori ai echipei CSM Sibiu. 
La 18 ani, a debutat în echipa de seniori a clubului Şoimii, 
iar după două sezoane şi jumătate ca titular la Sibiu, este 
transferat, pentru un retur de campionat (1974-1975), la 
Petrolul Ploieşti. Adevărata consacrare în fotbal s-a produs 
la FCM Reţita, unde a fost transferat în vara lui 1975.

În 1975, se produce în viaţa lui Mircea Gabel o mare 
schimbare. Este legitimat la prim divizionara FCM Reşiţa. 
Pe 24 August 1975, pe stadionul Asociaţiei Sportive Arma-
ta Târgu Mures, ASA din localitate întâlneşte pe FCM Re-
şiţa, pe care o învinge cu 4-0. Mircea îi are printre colegi pe: 
Gheorghe Constantin, Liviu Filip, Ioan Ilieş, Ion Atodire-
sei, Aurică Beldeanu, Marin Bojin, Grigore Bora, Arsenie 
Hergane, Ioan Kiss, Ion Munteanu, Dan Ologeanu, Vasile 
Boţonea, Eugen Căprioru, Mircea Chivu, Gheorghe Filipes-
cu, Ion Florea, Constantin Grigore, Marcel Pigulea, Alexan-
dru Puşcaş, Dumitru Tănase, Gavril Uţiu. După şase ani 
de succes în Valea Domanului, în vara lui 1981, se reîntoar-
ce acasă la Sibiu, la Şoimii IPA. După alţi patru ani petre-
cuţi acasă, pleacă din nou pe meleagurile prahovene, la Me-
talul Plopeni. Se remarcă la Plopeni ca un jucător cerebral, 
jucător care-şi pune in evidenţă colegii de echipă prin pase 
lungi şi precise. În Divizia A a susţinut un numar de 90 par-
tide, iar in eşalonul secund, în Divizia B, 250 de partide. În 
Divizia A a marcat 21 de goluri, în timp ce în Divizia B a 
marcat 47 goluri. În vara lui 1987 se transferă la Petrolul 
Băicoi, iar din 1990 îl întâlnim la nou înfi inţata Metalul din 
Băicoi, unde îşi face debutul ca antrenor-jucător.

Dorin Bogdan Zotincă
 născut 13 aprilie 1971, Braşov, mijlocaş central, mij-

locaş dreapta, 1.87 cm, 82 kg
 a jucat de 10 ori pentru naţionala de tineret, fără să 

înscrie un gol
 a debutat în prima divizie în 5 iunie 1990, FC INTER 

Sibiu – Jiul Petroşani 2-0
 în Divizia A a jucat 204 meciuri, reuşind 34 de goluri
 şi-a început cariera de fotbalist, ca junior, la FC Şoi-

mii Sibiu, iar convocările la România U 21 au venit din pos-
tura de jucător al lui FC INTER Sibiu

Echipe la care a jucat:
1989 – 1995 – FC INTER Sibiu – 140 meciuri
1995 – 1996 – Dinamo Bucureşti, FC INTER Sibiu – 16 

meciuri
1996 – 1998 – Universitatea Cluj – 29 meciuri
1998 – 1999 – FC Naţional – 2 mecirui
1999 – 2000 – CSM Reşiţa – 14 meciuri
 în sezonul 1995 – 1996 a jucat cu Dinamo Bucureşti 

în Cupa UEFA

Cătălin Popa
 n născut la 14 decembrie 1973, Sibiu, atacant central
 selecţionat la naţionala de tineret de la FC INTER Si-

biu
Povestea sa începe în 1991, când tânărul Cătălin Popa 

este adus de la echipa a doua la echipa mare a Interului. 
Până în 1994 a jucat la Inter, moment când a fost cumpă-
rat de FC Steaua Bucureşti. A jucat două meciuri şi a dat 
un gol la echipa-fanion a fotbalului românesc. După un an 
jucat la Steaua, cu care a câştigat campionatul, Cătălin Po-
pa a fost dorit de Rapid, unde a şi ajuns, pentru că antre-
norul care a venit pe banca tehnică a giuleştenilor, Viorel 
Hizo l-a dorit în lot în mod expres. Contractul semnat cu 
Rapid a fost pe două sezoane, până în 1996.
 are în pamares Cupa României cu Rapid în 1998
Echipe la care a jucat:
FC Inter Sibiu, Steaua Bucureşti, Rapid Bucureşti, Bo-

russia Fulda, VFC Plauen şi Waker Plauen,
 s-a stabilit în Germania, unde este antrenor

Bogdan Ioan Mara
 n născut 29 septembrie 1977, Deva, 1.78 cm, 63 

kg, atacant
 1 prezenţă la naţionala de tineret
 începe ca junior la CSŞ Şoimii Sibiu
 în 1998, Mara lasă FC Inter Sibiu, în liga a doua 

atunci, şi se transferă la Dinamo Bucureşti
 a debutat în Liga 1 în 21 noiembrie 1998 în parti-

da Petrolul Ploieşti – Dinamo Bucureşti 2-3
Echipe la care a jucat:
1996 – 1998 – FC Inter Sibiu
1998 – 2000 – Dinamo Bucureşti, împrumutat la Fa-

rul Constanţa şi FC Argeş
2000 – 2001 – FC Argeş
2001 – 2003 – Deportiva Alaves (Spania)
2003 – 2004 – Tianjin Teda (China)
2004 – 2005 – Poli Ejido (Spania)
2005 – Rapid Bucureşti
2005 – 2006 – Stal Alchevsk (Ucraina)
2006 – 2007 – UTA Arad
2007 – 2009 – Unirea Urziceni
2009 – 2010 – CFR Cluj
2010 – 2011 – Iraklis (Grecia)
2011 – 2012 – Skoda Xanthi (Grecia)
2012 – UTA Arad
 Bogdan Mara a fost primul transfer realizat de De-

portivo Alaves, după ce echipa spaniolă de Primera Di-
vision a pierdut fi nala Cupei UEFA în faţa lui Liverpo-
ol (4-5). A jucat două sezoane pentru spaniolii din Ţara 
Bascilor, per total 35 de partide, un gol.

Palmares:
titlu naţional şi Cupa României 2000, cu Dinamo Bu-

cureşti
titlul naţional în 2009 cu Unirea Urziceni
titlul naţional, Cupa României şi Supercupa Româ-

niei în 2010 cu CFR Cluj
Actualmente se afl ă în conducerea clubului CFR 

Cluj-Napoca.

Lucian Cotora
 născut la 16 februarie 1969, localitatea Cisnădie, 

1.80 cm, 72 kg, libero, fundaş dreapta
 convocat la naţionala de tineret de la FC Inter Si-

biu, fi ind atunci coleg la tineret cu membrii generaţiei 
de aur, Hagi, Popescu, Petrescu
 primul meci în Divizia A, 4 septembrie 1988, FC 

Inter Sibiu – FC Olt 3-1
 are 108 meciuri în Divizia B, înscriind 10 goluri. 

În Divizia A a jucat 267 meciuri, reuşind 20 de goluri
 a fost căpitanul lui FC INTER Sibiu
Echipele la care a activat:
1997 – 1988 – FC Inter Sibiu
1988 – 1989 – FC Inter Sibiu – 25 meciuri
1989 – 1990 – FC Inter Sibiu – 31 meciuri
1990 – 1991 – FC Inter Sibiu – 30 miercuri
1991 – 1992 – FC INTER Sibiu – 30 de mecirui
1992 – 1993 – FC INTER Sibiu – 31 meciuri
1993 – 1994 – FC INTER Sibiu – 29 meciuri
1994 – 1995 – FC INTER Sibiu – 30 meciuri
1995 – 1996 – FC INTER Sibiu – 25 meciuri
1996 – 1997 – FC INTER Sibiu, Dinamo Bucureşti – 

32 meciuri
1997 – 1998 – Dinamo Bucureşti – 20 meciuri
1998 – 1999 – FC INTER Sibiu – 27 meciuri
1999 – 2000 – FC INTER SIBIU – 29 meciuri
2001 – 2003 Extensiv Craiova – 52 meciuri
 Ultimele echipe din cariera sa au fost la FC Sibiu, 

Apulum Alba Iulia şi AS Cisnădie
 În sezonul 1997 – 1998, a jucat cu Dinamo Bucu-

reşti în Cupa UEFA
 În prezent, se ocupă de copii şi juniori la clubul de 

fotbal din Cisnădie



IV MICII TRICOLORI SIBIENI
Grupele de la EURO 2019 
Italia și San Marino

Grupa A
Italia
Spania
Polonia
Belgia
Grupa B
Germania
Danemarca

Serbia
Austria
Grupa C
Anglia
Franţa
România
Croaţia

Federaţia Italiană de 
Fotbal, desemnată gazdă 
a turneului fi nal, a ales 
şase stadioane pe care se 
vor juca partidele de la 
EURO 2019.

Stadio Renato Dall’Ara 
(Bologna)

Capacitate: 38.279 locuri
Anul inaugurării: 1927
Pe arena care a găzduit 

partide la Coppa del Mondo 
1990 s-a disputat, în toam-
na lui 2015, amicalul Italia 
– România. În faţa unui sta-
dion plin, naţionalele con-
duse de Antonio Conte, re-
spectiv Anghel Iordănescu, 
au remizat, scor 2-2.

Mapei Stadium – Città del 
Tricolore (Reggio Emilia)

Capacitate: 23.717 locuri
Anul inaugurării: 1995
Stadionul din oraşul Reggio 

Emilia, situat la 150 km de Mi-
lano, este gazda partidelor de 
pe teren propriu ale formaţiei 
din Serie A – Sassuolo.

Stadio Dino Manuzzi 
(Cesena)

Capacitate: 23.860 locuri
Anul inaugurării: 1957
Începând din sezonul 

2011-2012, stadionul bene-
fi ciază de o suprafaţă de 
joc artifi cială.

Stadio Nereo Rocco 
(Trieste)

Capacitate: 28.565 locuri
Anul inaugurării: 1992
Găzduieşte partidele clu-

bului Unione Triestina, din 
a treia ligă din Italia.

San Marino Stadium (Ser-
ravalle)

Capacitate: 6.664 locuri
Anul inaugurării: 1969
Stadionul pe care naţiona-

la din San Marino dispută 
partidele de pe teren propriu.

Dacia Arena (Udine)
Capacitate: 25.144 locuri
Anul inaugurării: 1976
Arena care va găzdui fi -

nala EURO 2019 a trecut 
prin mai multe etape de re-
novare, ultima chiar în 
2015. Poartă numele pro-
ducătorului român de au-
tomobile Dacia.

Stadioanele de la EURO 2019

1972 – Cehoslovacia
1974 – Ungaria
1976 – Uniunea Sovietică
UEFA a renunţat la com-

petiţie, luând decizia de a or-
ganiza doar EURO Under 21.

Campionatul European 
Under 21 – campioane

1978 – Iugoslavia
1980 – Uniunea Sovietică
1982 – Anglia
1984 – Anglia
1986 – Spania
1988 – Franţa
1990 – Uniunea Sovietică
1992 – Italia
1994 – Italia
1996 – Italia
1998 (ediţie găzduită de 

România) – Spania
2000 – Italia
2002 – Cehia
2004 – Italia
2006 – Olanda
2007 – Olanda
2009 – Germania
2011 – Spania
2013 – Spania
2015 – Suedia
2017 – Germania
2019 – (ediţie găzduită de 

Italia şi San Marino)
2021 – (ediţie ce va fi  găz-

duită de Ungaria şi Slovacia)
Campioanele Euro Un-

der 21
Italia – 5 titluri (1992, 

1994, 1996, 2000, 2004)
Spania – 4 (1986, 1998, 

2011, 2013)
Germania – 2 (2009, 2017)
Anglia – 2 (1982, 1984)
Olanda – 2 (2006, 2007)
Rusia – 2 (1980, 1990)

Iugoslavia – 1 (1978)
Franţa – 1 (1988)
Suedia – 1 (2015)
Cehia – 1 (2002)
Golden Player – cel mai 

bun jucător al turneului
1978 – Yugoslavia, Vahid 

Halilhodžić
1980 – Uniunea Sovietică, 

Anatoliy Demyanenko
1982 – Germania, Rudi 

Völler
1984 – Anglia, Mark Ha-

teley
1986 – Spania, Manolo 

Sanchís
1988 – Franţa, Laurent 

Blanc
1990 – Yugoslavia, Davor 

Šuker
1992 – Italia, Renato Buso
1994 – Portugalia, Luís Fi-

go
1996 – Italia, Fabio Can-

navaro
1998 – Spania, Francesc 

Arnau
2000 – Italia, Andrea Pir-

lo
2002 – Cehia, Petr Čech
2004 – Italia,Alberto Gi-

lardino
2006 – Olanda, Klaas-Jan 

Huntelaar
2007 – Olanda, Royston 

Drenthe
2009 – Suedia, Marcus 

Berg
2011 – Spania, Juan Mata
2013 – Spania, Thiago
2015 – Portugalia, Willi-

am Carvalho
2017 – Spania, Dani Ce-

ballos

Campionatul European 
Under 23 - campioane

Anglia
Campioana all-time a… 

semifi nalelor! Anglia s-a oprit 
de 6 ori în această fază a fa-
zelor fi nale şi a reuşit de trei 
ori să o depăşească: a pier-
dut fi nala din 2009, în vre-
me ce laurii i-a obţinut de-
mult, în 1982 şi 1984. A ra-
tat o treime din turneele fi -
nale, adică 7 din 21, dar a 
fost prezentă la ultimele 6 
ediţii. La Euro 2017 s-a oprit 
în semifi nale, eliminată la 
penalty-uri de Germania.

Parcurs în preliminarii: 
deşi într-o grupă complica-
tă, cu Olanda, Ucraina şi 
Scoţia printre aspirantele 
la califi care, Anglia a de-
monstrat de ce era pe locul 
3 în topul coefi cienţilor la 
start. A câştigat grupa fă-
ră înfrângere, cu 8 victorii 
şi 2 remize, ambele cu „por-
tocala mecanică”. Cea mai 
bună defensivă din preli-
minarii alături de Româ-
nia, cu numai 4 goluri în-
casate în 10 meciuri, repre-
zentativa insulară a câşti-
gat în vară şi prestigiosul 
turneu internaţional de la 
Toulon, 2-1 cu Mexic în ul-
timul act al competiţiei.

Jucător de ligi inferioa-
re în Anglia, selecţionerul 
Aidy Boothroyd (47 ani) a 
antrenat la nivel de club în 
perioada 2005-2013, pro-
movând cu Watford în Pre-
mier League şi remarcân-
du-se inclusiv la Colches-
ter, Coventry şi Northam-
pton drept unul din cei mai 
promiţători tineri tehnici-
eni englezi. Federaţia l-a 
recrutat în 2014 ca selecţi-
oner U20, ulterior U19, pâ-
nă în septembrie 2016. La 
U21 a atins semifi nalele 
Euro 2017 pierzând la pe-
nalty-uri în semifi nale cu 
Germania. Utilizează sis-
temul 4-2-3-1, cu opţiunea 
4-3-3 în faţa adversarilor 
mai slab cotaţi sau în anu-
mite momente ale jocului.

Franţa
La acest nivel, Franţa a 

câştigat un singur titlu de 
campioană europeană (1988) 
şi a pierdut o fi nală (2002), 
fi ind prezentă la doar 8 din 
cele 21 de ediţii ale turnee-
lor fi nale. A absentat la ul-
timele 6 turnee. În ultima 
campanie a terminat sub 
Macedonia în grupă după 
eşecuri în Islanda şi Ucrai-
na, iar în campania 2015 a 
pierdut la baraj cu Suedia, 
2-0 acasă şi un incredibil 1-4 
la retur.

Norocoasă la tragerea la 
sorţi a preliminariilor, 
Franţa a s-a încălzit pen-
tru Euro cu un parcurs fa-
cil, câştigând fără înfrân-
gere o grupă cu Slovenia, 
Muntenegru, Kazahstan, 
Bulgaria şi Luxemburg. Un 
singur pas greşit, remiza 
1-1 de acasă cu Slovenia, 
dar în ultimul meci al pre-
liminariilor, când totul e-
ra tranşat. Franţa a mar-

cat 23 din cele 24 de goluri 
reuşite în preliminarii în a 
doua repriză. A fost condu-
să la pauză de Munenegru, 
Slovenia şi Luxemburg (cu 
2-0!), învingând fi nalmen-
te, iar în restul partidelor 
a încheiat nedecis primele 
45 de minute.

Selecţionerul Sylvain Ri-
poll (47 ani) se afl ă în func-
ţie din mai 2017, după ce 
a fost vreme de peste un 
deceniu secundul lui Go-
urcuff la Lorient şi apoi 
principal la acelaşi club în 
perioada 2014-2016. La a-
ceastă formaţie petrecuse 
şi aproape zece sezoane ca 
jucător. În 17 partide cu 
Franţa U21, ofi ciale şi ami-
cale, are o singură înfrân-
gere, în meciul de pregăti-
re cu Elveţia, 1-2. Utilizea-
ză un sistem 4-3-3 extrem 
de ofensiv, care rareori tre-
ce în 4-1-4-1.

Croaţia
Din cele 12 ediţii dispu-

tate de când Croaţia s-a 
născut ca stat (1991), re-
prezentativa U21 a bifat 
doar două turnee fi nale, în 
ambele oprindu-se în faza 
grupelor (2000 şi 2004). În 
campania 2015, croaţii au 
câştigat grupa şi au pier-
dut în play-off cu Anglia, 
1-2 în ambele manşe, pen-
tru ca în ultima campanie, 
2017, să termine sub Sue-
dia şi Spania în grupa pre-
liminară, asta deşi au ad-
ministrat un 3-0 greu de 
uitat ibericilor, pe stadio-
nul din Burgos.

Parcurs în preliminarii: 
deşi nici Cehia sau Bela-
rus nu erau de ignorat în 
ecuaţia luptei pentru cali-
fi care, croaţii au avut de 
furcă în preliminarii, până 
la fi nal, doar cu Grecia. Re-
miza 1-1 de la Atena făcea 
Croaţia favorită, însă un 
1-2 cu Cehia în deplasare 
a complicat parcursul. Deşi 
a învins pe fi nal Grecia şi 
acasă, 2-0, selecţionata 
ex-iugoslavă a încheiat la 
egalitate de puncte cu ele-
nii, benefi ciind de raportul 
duelurilor directe. Meciul 
cheie al campaniei rămâne 
cel cu Belarus pe teren pro-

priu, când croaţii au reve-
nit de la 0-1 în minutele 
90+3 şi 90+6!

Internaţional iugoslav a 
cărui carieră de fotbalist 
se leagă cu precădere de 
clubul din oraşul natal, Ri-
jeka, selecţionerul Nenad 
Gracan (56 ani) a intrat în 
al treilea deceniu de antre-
norat. Este unul din puţi-
nii tehnicieni care au pre-

gătit toate cele 4 echipe ma-
ri din Croaţia – Dinamo Za-
greb, Rijeka, Osijek şi Haj-
duk Split – şi selecţioner 
de tineret din 2013. A ra-
tat Euro 2015 la play-off 
cu Anglia şi Euro 2017 ter-
minând în urma Spaniei în 
grupă. Fără a fi  adeptul 
unui singur registru tactic, 
preferă un 4-3-3 în meciu-
rile importante.

Totul despre Anglia, Franţa 
şi Croaţia, adversarii 
României la Euro 2019

Portari: Angus Gunn (Southampton), Dean Henderson 
(Manchester United), Freddie Woodman (Newcastle United)

Fundaşi: Jake Clarke-Salter (Chelsea), Jay Dasilva (Chelsea), 
Lloyd Kelly (AFC Bournemouth), Jonjoe Kenny (Everton), Ezri 
Konsa (Brentford), Fikayo Tomori (Derby County, loan from 
Chelsea), Aaron Wan-Bissaka (Crystal Palace)

Mijlocaşi : Harvey Barnes (Leicester City), Hamza Choudhury 
(Leicester City), Kieran Dowell (Everton), Phil Foden (Manchester 
City), Morgan Gibbs-White (Wolverhampton Wanderers), James 
Maddison (Leicester City), Mason Mount (Derby County, loan 
from Chelsea), Ryan Sessegnon (Fulham)

Atacanţi: Tammy Abraham (Aston Villa, loan from Chelsea), 
Dominic Calvert-Lewin (Everton), Demarai Gray (Leicester City), 
Reiss Nelson (Arsenal), Dominic Solanke (AFC Bournemouth)

Anglia

Portari: Gautier Larsonneur (Brest), Paul Bernardoni (Nimes), 
Maxence Prevot (FC Sochaux)

Fundaşi: Kelvin Amian (Toulouse FC), Fode Ballo-Toure (AS 
Monaco), Anthony Caci (RC Strasbourg), Colin Dagba (Paris 
Saint-Germain), Ibrahima Konate (RB Leipzig), Housseimi 
Niakhate (Mainz), Malang Sarr (OGC Nice), Dayot Upamecano 
(RB Leipzig)

Mijlocaşi: Houssem Aouar (Lyon), Lucas Tousart (Lyon), 
Romain Del Castillo (Stade Rennais), Matteo Guendouzi 
(Arsenal), Olivier Ntcham (Celtic Glasgow), Jeff Reine-Adelaide 
(SCO Angers), Ibrahima Sissoko (RC Strasbourg)

Atacanţi: Jonathan Bamba (Lille OSC), Moussa Dembele 
(Lyon), Jonathan Ikone (Lille OSC), Jean-Philippe Mateta (Mainz), 
Martin Terrier (Lyon).

Selecţionerul Ripoll a comunicat o listă cu 11 rezerve, unde 
cele mai cunoscute nume sunt Nordi Mukiele, Maxime Lopez, 
Marcus Thuram, fi ul fostului campion mondial şi european cu 
Franţa – Liliam Thuram, şi Allan Saint-Maximin.

Franţa 

Portari: Ivo Grbic (Lokomotiva Zagreb), Josip Posavec 
(Hajduk Split), Adrian Semper (Chievo Verona)

Fundaşi: Duje Caleta-Car (Marseille), Borna Sosa (VFB 
Stuttgart), Filip Benkovic (Celtic), Filip Uremovic (Rubin Kazan), 
Petar Mamic (Rijeka), Nikola Katic (Rangers), Domagoj Bradaric 
(Hajduk Split), Branimir Kalaica (Benfi ca), Toni Borevkovic (Rio 
Ave), Marijan Cabraja (Gorica)

Mijlocaşi: Nikola Vlasic (ŢSKA Moscova), Ivan Sunjic (Dinamo 
Zagreb), Luka Ivanusec (Lokomotiva), Toma Basic (Bordeaux), 
Kristijan Bistrovic (ŢSKA Moscova), Nikola Moro (Dinamo 
Zagreb), Lovro Majer (Dinamo Zagreb)

Atacanţi: Alen Halilovic (Standard Liege), Josip Brekalo 
(Wolfsburg), Sandro Kulenovic (Legia Varşovia), Robert Muric 
(Rijeka), Marin Jakolis (Admira Wacker)

Croaţia 
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