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Într-una din edițiile 
anterioare al 
publicației noastre 
v-am prezentat 
activitatea și 
performanțele 
echipelor de juniori 
ale SC Popești-
Leordeni din 
cadrul clubului. 
Dar, pentru că la 
această grupare 
sportivă activează și 
o echipă de fotbal 
la nivel de seniori, 
în campionatul 
Ligii a III-a, în acest 
număr revenim 
cu o prezentare a 
evoluțiilor foarte 
bune din ediția 
2021-2022 a 
fotbaliștilor din 
orașul ilfovean.

Andrei Dumitru
Așa cum am preci-

zat în articolul anteri-
or, alegerea lui Petre Ia-
cob în funcția de primar 
al orașului de la „poalele” 
Capitalei a fost momen-
tul în care mișcarea fotba-
listică din oraș a reînviat, 
după o perioadă de câțiva 
ani în care aceasta aproa-
pe că dispăruse.

Până în anul 2013, 
baza sportivă din Stra-
da Leordeni, nr. 116 fuse-
se lăsată de izbeliște, du-
pă ce echipa de fotbal ca-
re o administra – CS Inter 
Gaz București (înființată 
în anul 1994 prin fuziu-
nea dintre AS Glina, fos-
tă Mecos București, și Gaz 
Metan București) a fost 
desființată, în anul 2009. 

În anul 2011, se 
înființează aici o nouă 
echipă, cu numele de CS 
Popești-Leordeni și este 
înscrisă în Liga a III-a sub 
numele de Gloria Popești-
Leordeni.

În primul an de 
existență, Gloria Popești-
Leordeni a evoluat pe un 
alt stadion din oraș, Vis-
cofil, pentru ca apoi, du-
pă renovarea fostei ba-
ze Inter Gaz, la inițiativa 
primarului Petre Iacob și 
cu sprijinul Consiliului Lo-

cal, echipa ilfoveană să-și 
desfășoare activitatea în 
actuala locație, care dis-
pune de un stadion cu o 
capacitate de 1.000 de lo-
curi.

În prezent, clubul 
aflat în administrarea 
orașului Popești-Leordeni 
este condus de către o 
echipă formată din Valen-
tin Boiangiu – președinte, 
Petre Pașculea – director 
sportiv și Valentin Ivan – 
managerul și antrenorul 
principal al echipei de se-
niori. Lor li se mai adaugă 
Paul Terteleac – delegatul 
echipei, Nicușor Dumitru 
– Assistant Manager, Cris-
tian Popescu – antrenor 
cu portarii, Cristian Mor-
menschi – medicul echipei 
și Marian Ionică – maseur.

Aproape 130 de 
copii practică 
fotbalul la SC 
Popești-Leordeni

Pentru a cunoaște 
mai multe amănunte pri-
vitoare la activitatea și 
performanțele echipei 
de seniori din cadrul SC 
Popești-Leordeni, am vi-
zitat baza sportivă cu pri-
lejul unui antrenament 
de pregătire pentru se-
zonul următor, care va în-
cepe în data de 27 au-
gust 2022. Aici i-am întâl-
nit pe câțiva membri din 
 staff-ului echipei ilfovene, 
mai exact pe Valentin Bo-
iangiu, Petre Pașculea și 
Valentin Ivan, care ne-au 
vorbit despre istoria, ac-
tivitatea și performanțele 

formației care reprezintă 
orașul Popești-Leordeni.

„Această bază spor-
tivă, cunoscută ca In-
ter Gaz, aparține acum 
de primăria orașului 
Popești-Leordeni, iar în-
treaga activitate de aici 
este susținută de Consi-
liul Local și îndeosebi de 
domnul primar Petre Ia-
cob. Domnia sa dorește 
și insistă să avem înscriși 
la club tot mai mulți co-
pii din orașul nostru, ca-
re să vină să joace fotbal, 
în primul rând de plăcere 
și pentru a face mișcare.

În acest moment, la 
club sunt înscriși în jur de 
130 de copii, născuți în-
tre 2016 și 2005. Cei mai 
mari au împlinit deja 17 
ani, au terminat juniora-

tul, și o bună parte dintre 
aceștia au fost cooptați și 
în echipa mare, de seni-
ori. 

Am avut chiar și ca-
zuri de părinți care au ve-
nit cu copii de 4 ani, cre-
zând că aceștia pot deja 
începe fotbalul. I-am ru-
gat să mai aștepte puțin 
și le-am transmis că îi 
așteptăm cu drag”,  ne-a 
spus Valentin Boiangiu, 
președintele clubului.

Baza sportivă dispune 
de un teren cu gazon na-
tural și instalație de iriga-
re profesională cu 48 de 
aspersoare, un teren sin-
tetic dat în folosință în 
urmă cu 2 ani, dotat cu 
instalație de nocturnă, 
astfel că programul de an-
trenamente și de joacă al 

copiilor poate fi extins.
Terenul este disponi-

bil atât pentru copiii din 
Popești-Leordeni și pentru 
echipele de juniori, cât și 
pentru cetățenii care do-
resc să-l închirieze pentru 
un meci de fotbal „între 
prieteni”.

„Având aceste condiții 
foarte bune, Federația 
Română de Fotbal  ne-a 
propus ca bază de an-
trenament pentru turne-
ul Campionatului Euro-
pean de Fotbal U21 ca-
re se va desfășura în Ro-
mânia, la București și Cluj 
Napoca, și în Georgia, în 
anul 2023. Astfel că, în 
urma inspecției efectuate 
de o delegație UEFA, ca-
re a avut aprecieri foar-
te favorabile cu privire la 

condițiile pe care le ofe-
ră baza noastră, urmează 
să fie selectată de echipe-
le participante ca bază de 
antrenamente”, ne-a mai 
precizat președintele Bo-
iangiu.

SC Popești-
Leordeni, la un pas 
de promovarea în 
Liga a II-a

Despre evoluția echi-
pei din orașul Popești-
Leordeni ne-a vorbit și 
Petre Pașculea, directo-
rul sportiv al clubului ilfo-
vean. El ne-a declarat că 
staff-ul clubului este foar-
te mulțumit de modul în 
care s-au comportat jucă-
torii echipei, care ar fi pu-
tut promova în Liga a II-a 
după ce au terminat cam-

pionatul pe locul secund 
al clasamentului, dar nu 
au reușit să treacă de me-
ciurile de baraj din etape-
le semifinale ale meciuri-
lor de baraj.

„După reînființarea 
clubului de fotbal din 
oraș, echipele noastre 
participă la competițiile 
organizate de Federația 
Română de Fotbal, iar cu 
echipa de seniori am ju-
cat în campionatul Ligii a 
III-a unde, an de an, am 
reușit să obținem rezulta-
te din ce în ce mai bune.

În ultima ediție de 
campionat am reușit să 
terminăm pe locul II al 
clasamentului, ceea ce 
ne-a asigurat participa-
rea în play-off-ul de pro-
movare în liga secundă, 
la care au participat 4 

echipe, și unde formația 
din Popești-Leordeni a 
 învins-o inclusiv pe Farul 
II, echipa a doua a lui Gi-
că Hagi. Am trecut și de 
această etapă și ne-am 
calificat în meciurile de 
baraj, disputate în sistem 
tur-retur, pentru a accede 
în Liga a II-a. Aici i-am în-
tâlnit pe cei de la Progre-
sul Spartac. Au fost două 
partide foarte disputate, 
în care am reușit un egal 
(1-1) în deplasare, dar 
am pierdut cu 0-1 în me-
ciul de pe teren propriu. 
În urma acestui rezul-
tat, noi am rămas în Liga 
a III-a, dar suntem foar-
te mulțumiți de evoluțiile 
noastre. Ne bucură și fap-
tul că avem foarte mulți 
juniori în cadrul echipei, 
crescuți la clubul nostru, 
născuți în 2004 și 2005, 
de la care așteptăm să 
performeze în perioada 
următoare”, ne-a informat 
și directorul general Petre 
Pașculea.

Mulți dintre 
tinerii fotbaliști 
ai clubului sunt 
promovați la 
„echipa mare”

La rândul său, an-
trenorul Valentin Ivan 
ne-a mai precizat că, 
în comparație cu alte 
formații ilfovene, în echi-
pa de seniori joacă foarte 
mulți juniori formați în ca-
drul clubului. 

„În general, celelal-
te cluburi încearcă să fa-
că performanță cu jucă-
tori provenți din transfe-
ruri, neavând, probabil, o 
arie de selecție prea ma-
re în zonele în care acti-
vează. Probabil, le este 
greu să găsească jucători 
performanți în localitățile 
respective. Iar faptul că 
clubul nostru oferă niște 
condiții deosebite de an-
trenament, care îl face 
atractiv pentru copii și ti-
neri, ne permite să avem 
și o bază mai largă de 
selecție. Mai mult, cred 
că aici avem singura ba-
ză sportivă deschisă 24 de 
ore din 24 pentru toți cei 
care doresc să facă sport.

Totodată, majoritatea 
școlilor de fotbal din Ilfov 
sau chiar din București 
își desfășoară activita-

tea pe terenuri sintetice 
cu dimensiuni cuprinse în-
tre 40X20 de metri. Ei bi-
ne, după vârsta de 15-16 
ani, când jucătorii încep 
să joace în echipe de 11 la 
11, nu se mai găsesc te-
renuri de calitate, iar acei 
copii nu mai au continuita-
te. De aceea este mai bine 
să înscrii copilul la un club 
care oferă baza de antre-
nament necesară, de bu-
nă calitate, și unde el poa-
te avea continuitate”, ne-a 
explicat Valentin Ivan.

De la Liga a V-a, la 
Liga a III-a

Despre istoria clubului 
din Popești-Leordeni ne-a 
povestit Petre Pașculea, 
directorul sportiv al gru-
pării ilfovene.

„Clubul actual a fost 
înființat în 2011, la de-
mersurile viitorului nostru 
primar, Petre Iacob, care 
a dorit să reînvie tradiția 
fotbalistică din această lo-
calitate în care, la un mo-
ment dat, existau mai 
multe echipe de fotbal, 
cum ar fi Danubiana sau 
Viscofil. Așa s-a născut CS 
Popești-Leordeni, cu care 
am plecat la drum din Li-
ga a V-a. După un an am 
promovat în Liga a IV-a. 
În 2012, domnul Petre Ia-
cob a fost ales primar și, 
după un timp, Primăria și 
Consiliul Local au preluat 
finanțarea echipei noas-
tre. 

În anul următor, 
2013, am intrat în Li-
ga a III-a, iar de atunci 
formația care se numește 
acum, așa cum știți, SC 
Popești-Leordeni evo-
luează în această ligă. 

Performanțele au cres-
cut de la an la an, oda-
tă cu experiența și cu ju-
cătorii buni care au venit 
atrași de condițiile oferi-
te și de seriozitatea con-
ducerii clubului. Pentru 
că aici nu veți auzi vreo-
dată de jucători neplătiți, 
de insolvențe și litigii. Ei 
bine, acest club, de când 
există el, nu a avut vre-
odată litigii cu niciun ju-
cător, în decursul aces-
tor ani. Toți jucătorii sunt 
plătiți la zi și toate promi-
siunile au fost respectate.

Astfel, au venit și re-
zultatele! Prin venirea la 
echipă a unor jucători și 
antrenori buni.

Așadar, este foarte 
important că avem sprijin 
din partea dlui. primar, fă-
ră de care nu s-ar fi rea-
lizat nimic aici, și din par-
tea Consiliului Local toto-
dată. Astfel, administrația 
locală ne oferă un buget 
decent, care ne asigură 
atât salariile, echipamen-
tul, deplasările etc., dar și 
banii pentru investițiile în 
întreținerea bazei sporti-
ve, în integralitate. Avem 
și câțiva sponsori ca-
re ne ajută și cărora le 
mulțumim, cum ar fi DU-
RAZIV, care ne sponso-
rizează cu echipamen-
te pentru echipele de ju-
niori și seniori, ARIMEX, 
Pepsi-Cola și cel mai mare 
grataragiu din București-
Ilfov, Marian Ciotoianu, 
care are grijă ca jucătorii 
noștri să se simtă bine du-
pă meci, cu produsele sa-
le cărora li s-a dus vestea, 
și care deține și funcția de 
consilier local, alături de 
mulți alți consilieri locali 
care ne sprijină, la rân-

dul lor, să avem un buget 
bun pentru desfășurarea 
activității.

Acum facem demer-
suri pentru întărirea echi-
pei noastre și avem jucă-
tori veniți în probe. Dar în 
noua ediție de campionat 
ne vom baza și pe jucăto-
rii crescuți la clubul nos-
tru, juniori sau care sunt 
pe cale de a termina ju-
nioratul. Noi îi promovăm 
întotdeauna pe jucătorii 
noștri care dau dovadă că 
au calitate și au perspec-
tive de a deveni jucători 
foarte buni. Astfel, ei au 
intrat în circuitul echipei 
de seniori încă din anul 
trecut. Mai ales că, potri-
vit unei dispoziții a  FRF, 
suntem obligați să folo-
sim la echipă și doi jucă-
tori născuți în 2003 și unul 
în 2002. 

Ne-am dori foarte 
mult ca, în viitor, să for-
măm echipa în principal 
cu jucători proveniți din 
pepiniera proprie, dar în-
că este un drum foar-
te lung pentru a înde-
plini acest deziderat. Ce 
ne bucură este faptul că 
avem printre juniori și câ-
teva tinere speranțe, cum 
se spune, care ne do-
rim să confirme în viitor 
și să devină jucători de 
bază ai echipei noastre.  
Pregătirile pentru noul 
campionat le-am început 
din săptămâna trecută și 
avem programate o se-
rie de meciuri amicale de 
pregătire cu FCSB II, Di-
namo București II, Clin-
ceni, CSM Alexandria, CS 
Unirea Bascov și cu FC 
Voluntari II”, ne-a spus 
directorul sportiv, Petre 
Pașculea.

actualitate actualitate

SC Popeşti-
Leordeni, clubul 
unde fotbalul este, 
din nou, la el acasă

Petre Pașculea: 
„Ne dorim să jucăm fotbal, 

să jucăm ce trebuie”
El ne-a mărturisit că obiectivul echipei de seni-

ori este să repete, în viitorul sezon, evoluția bună din 
ediția trecută de campionat.

„Ne dorim să jucăm fotbal, să jucăm cum trebu-
ie, să antrenăm cum trebuie, iar dacă toate acestea 
se vor realiza, cu siguranță vom fi acolo unde este și 
performanța”, a punctat Petre Pașculea.

Am plecat din Popești-Leordeni cu un sentiment 
aparte. Acela că am văzut la treabă o echipă de spor-
tivi împătimiți ai fotbalului, un sport pe care-l practică 
mai ales din plăcerea jocului, cu pasiune și cu dărui-
re, și nu neapărat ca un mijloc de existență. Am simțit 
acolo, timp de câteva ore, că fotbalul înseamnă ce-
va mai mult decât un sport sau un mijloc de a câștiga 
bani, ci este, la Popești-Leordeni, o stare de spirit și 
un mod de viață prin care te poți împlini atât ca om, 
cât și ca sportiv.
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