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Din fericire, același an 
2012 a adus o schimbare 
capitală a acestei situații, 
odată cu alegerea lui Pe-
tre Iacob în funcția de pri-
mar al orașului Popești-
Leordeni. Noul edil a 
inițiat o serie de investiții 
în reabilitarea bazei, ca-
re au generat o renaștere 
a mișcării sportive din ur-
bea ilfoveană, de care cel 
mai mult au beneficiat co-
piii din localitate.

Astăzi, după 10 ani, 
locul în care începuse-
ră să crească bălăriile s-a 
transformat într-un loc în 
care copiii și tinerii pot 
practica cel mai îndră-
git sport de pe planetă – 
fotbalul. Și nu oricum, ci 
în condiții propice pentru 
performanță!

Afirmațiile de mai 
sus pot fi susținute cu 
rezultatele obținute de 
copiii-fotbaliști în ulti-
ma perioadă. Despre ce-
le mai proaspete succe-
se ale sportivilor de la SC 
Popești-Leordeni am aflat 
în urma unei vizite efectu-
ate chiar la locul înfăptui-
rii acestora, adică la baza 
aflată pe Strada Leordeni 
nr. 116.

Aici i-am întâlnit pe 
câțiva dintre reprezentanții 
acestui club, precum și pe 
primarul Petre Iacob. Ast-
fel, am aflat de la inter-
locutorii noștri cum se 
desfășoară activitatea 
sportivă de aici și cu ce re-
zultate.

În jur de 130 de 
copii practică 
fotbalul

La clubul din Popești-
Leordeni activează, în pre-
zent, la diferite competiții, 
130 de copii în cadrul a 5 
echipe, la categoriile de 
vârstă 2005, 2007, 2009, 
2011, 2012. În scurt timp, 
și cei mai mici (2013-
2016) urmează să intre 

și ei în competiții, și anu-
me un număr de circa 50 
de copii. Ei se antrenează 
deja de un an de zile, dar 
nu au fost organizate con-
cursuri pentru ei.

„Începând cu anul 
2021, s-a renunțat la 
cotizația pe care o plă-
teau copiii înscriși în clu-
bul nostru. Noi benefi-
ciem de un sprijin foar-
te consistent din par-
tea Primăriei orașului. 
Avem o bază foarte bine 
întreținută, un gazon im-
pecabil cu instalații de iri-
gare, nocturnă, încă un 
teren sintetic, astfel  că 
am fost propuși ca gaz-
dă pentru antrenamente-
le echipelor care vor par-
ticipa la Campionatul Eu-
ropean U21 care urmea-
ză să se desfășoare în Ro-
mânia și Georgia, anul vi-

itor, în luna iunie. Deja, 
reprezentanții UEFA au in-
spectat baza noastră pen-
tru a o omologa, iar apoi 
urmează ca echipele par-
ticipante să-și aleagă te-
renurile pentru antre-
namente”, ne-a precizat 
președintele clubului, Va-
sile Boiangiu.

Echipa de fotbal 
U16 a câștigat 
turneul „Junior 
Summer Cup”

Reprezentanții clu-
bului ne-au vorbit des-
pre faptul că organiza-
torii competiției de fot-
bal „Junior Summer 
Cup”, desfășurată în Efo-
rie Nord, în perioada 21-
25 iunie, au invitat la 
acest turneu și două echi-
pe de copii din Popești-
Leordeni, și anume echi-
pele din categoriile de 
vârstă 2007-2008, an-
trenor Valentin Anghel și 
2008-2009, antrenor Ro-
berto Anghel. Acesta es-
te un turneu internațional 
la care au participat atât 
echipe din România, cât și 
din străinătate, cum ar fi 
cele din Republica Moldo-
va sau Bulgaria.  

„Copiii noștri au 
fost invitați la multe alte 
competiții, unde au avut 
rezultate foarte bune, de 
exemplu, cea desfășurată 
anul acesta la Brașov. 
De asemnea, în campi-
onatul județean 2021-
2022, organizat de AJF Il-
fov, SC Popești-Leordeni 
2005-2006 a terminat 
competiția pe locul 2, la 
egalitate de puncte, dar 
cu un golaveraj mai slab 
față de cei de la Voința 
Crevedia, care au ocupat 
astfel prima poziție a cla-
samentului. Este o echipă 
foarte bună, care dă ju-
cători și la echipa noastră 
de seniori din Liga a III-a. 
Totodată, echipele din ca-
tegoriile mai mici de vâr-
stă participă și la campi-
onatul organizat de AMFB 
(Asociația Municipală de 
Fotbal București – n.r.), 
unde, de asemenea, jucă-
torii noștri au evoluții bu-
ne”, ne-a explicat antre-
norul Valentin Anghel.

La turneul de la Efo-
rie Nord, la categoria de 
vârs tă 2007-2008, au par-
ticipat 10 echipe, reparti-
zate în două grupe, din 
care s-au calificat în fa-
za următoare primele do-

uă clasate. CS Popești-
Leordeni 2006-2007 s-a 
clasat pe locul 2 din grupa 
B, iar colegii din grupa A, 
categoria de vârstă 2008-
2009, au ocupat locul 1. 
Astfel că cele două echi-
pe din orașul ilfovean s-au 
întâlnit în semifinale. Con-
fruntarea a fost câștigată 
de echipa 2007-2008 cu 
scorul de 3-0, drept ur-
mare jucătorii antrenați 
de Valentin Anghel s-au 
calificat în finala mare a 
acestei categorii. 

În finală, fotbaliștii il-
foveni au întâlnit echi-
pa Academia Gică Po-
pescu, pe care a  învins-o 
cu scorul de 2-0, in-
trând astfel în posesia 
trofeului competiției. O 
performanță cu atât mai 
mult de admirat, cu cât 
trebuie avut în vedere 
faptul că elevii lui Valen-
tin Anghel s-au confun-
tat cu o echipă care pleca 
ca favorită la câștigarea 
competiției.

Cealaltă echipă din 
Popești-Leordeni, cate-
goria 2007-2008, a dis-
putat finala mică împotri-
va formației Dacia Unirea 
Brăila, pe care a învins-o 
cu scorul de 4-1, după ce 

în grupă câștigase, tot cu 
Brăila, scor 3-1, clasân-
du-se astfel pe locul 3 al 
competiției.

Dintre jucătorii ce-
lor două echipe ale CS 
Popești-Leordeni s-au re-
marcat Denis Tudor, no-
minalizat cel mai bun por-
tar al turneului, precum 
și Eduard Năstase, care 
a fost desemnat cel mai 
bun jucător al competiției. 
Născut în anul 2006, el 
evoluează și la echipa de 
seniori.

Sprijinul 
administrației 
locale și al 
primarului Petre 
Iacob, esențial 
pentru realizarea 
de performanțe

Toți cei prezenți la 
discuție au dorit să subli-
nieze că performanțele re-
alizate de sportivii clubului 
din Popești-Leordeni nu ar 
fi fost posibile fără sprijinul 
direct al Primăriei orașului 
și, mai ales, al primarului 
Petre Iacob, care susține 
activitatea sportivă asigu-
rând întreținerea și mo-
dernizarea bazei sporti-
ve, finanțarea activităților 
desfășurate de club, do-
tarea cu echipament, pla-
ta utilităților, prin buge-
tul alocat prin hotărâre 
de Consiliu Local. Totoda-
tă, fiecare jucător, înce-
pând cu categoria de vârs-
tă 2005, beneficiază și de 
o indemnizație pentru ac-
tivitatea sportivă.

„Avem un buget foar-
te bun, care ne asigură 
toate cheltuielile, inclusiv 
cele cu deplasările, în ciu-
da faptului că, în ultima 
vreme, toate prețurile au 
sărit în aer. Avem o bază 
curată, frumoasă, dota-
tă la nivel înalt. Sunt pro-
gramate și unele investiții, 
cum ar fi extinderea sis-
temului video de suprave-
ghere pentru toată baza, 
deoarece în prezent avem 
la dispoziție doar 5 ast-
fel de camere video”, ne-
a precizat Vasile Boiangiu. 

Așadar, fără să greșim, 
putem aminti o vorbă ro-
mânească potrivit căreia 
„omul sfințește locul”. Iar 
astfel performanțele nu 
vor întârzia să apară...

ACTUALITATE

Primăria Popești-Leordeni sprijină mișcarea sportivă

La SC Popești-Leordeni, copiii pot deveni fotbaliști de performanță
În 2012, fostul stadion din Popești-Leordeni pe 
care evolua echipa Inter Gaz, desființată în anul 
2009, se afla într-o stare deplorabilă. Administrația 
locală din acea vreme nu mai investise în 
întreținerea acestei baze sportive care, astfel, s-a 
degradat odată cu scurgerea anilor. Cât despre 
activitatea sportivă se putea spune, vorba lui 
Cațavencu, că era „sublimă, dar lipsea (aproape) 
cu desăvârșire”. 

Andrei Dumitru


